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INTRODUCERE 
Sensul existenţei – definire conceptuală 
Pornesc cu ideea că o caracteristică fundamentală a fiinţei umane este 

„Conștiința” pe care o voi utiliza în analiza sensului existențial. Sunt mulți cei care 
acceptă o „conștiință universala”, iar unii cercetătorii au sugerat, de asemenea, că 
este posibil ca și conștiința să fie o altă stare a materiei. Această ipoteză a 
fost propusă în anul 2014 de către cosmologul și fizicianul teoretician Max Tegmark 
de la MIT, care a sugerat că există o stare a materiei, precum starea solidă, lichidă sau 
gazoasă, în care atomii sunt aranjaţi astfel încât să proceseze informațiile, să creeze 
însuşirea de a fi subiectiv și în cele din urmă chiar conștiința. Materia 
întunecată și energia întunecată au fost, de curând, utilizate pentru a completa 
”Natura Universului”, poate și conștiința e pe undeva ...  

Organismele vii sunt sisteme ale căror legi de funcţionare includ şi derivă din 
legile fizice, care descriu organizarea materiei şi ansamblul ei. Progresele fizicii şi ale 
chimiei, conceptul acestor ştiinţe asupra structurii materiei, şi anume că toate 
proprietăţile şi transformările materiei se pot explica la nivel molecular şi atomic, au 
generat în jurul anului 1960 un ecou înnoitor în ştiinţele biologice, odată cu apariţia 
biologiei moleculare, care se dezvoltă impetuos, realizând o adevărată revoluţie în 
tehnica şi în gândirea biologică.  

Anumite mărimi dintr-o structură pot constitui coordonatele unui sistem de 
referinţă dacă se găsesc într-o interdependenţă relativă şi orice eveniment sau proces 
din cadrul structurii poate fi determinat în raport cu aceste mărimi. Un sistem 
bidimensional bine cunoscut este cel în plan geometric format din lungime şi lăţime. 
La sistemul tridimensional geometric, care caracterizează spaţiul nostru planetar, se 
adaugă a treia mărime care este înălţimea. Sistemul tridimensional geografic este 
format din longitudine, latitudine şi înălţime. Vectorii celor trei dimensiuni dau o 
rezultantă determinată în limite finite, specifice spațiului planetar.  

Privind sistemele biologice se poate observa importanţa materiei, energiei şi 
informaţiei ca parametrii definitori ai acestor sisteme. Interdependenţa acestor 
parametrii este evidentă; acumularea de materie determinând valoarea stocului 
energetic, care prin circulaţia sa caracterizează - dacă vom considera atributele 
calitative ale energiei - informaţia sistemului. Energia, care de altfel defineşte şi 
funcţionalitatea sistemului are ca bază materia organică; iar informaţia se constitue 
din semnale care nu sunt altceva decât energii sau materii purtătoare de informaţie. 
Aşadar sistemul de referinţă al sistemelor biologie are ca dimensiuni de bază 
structura materială, energia şi informaţia biologică, parametrii universali pentru orice 
fiinţă vie. 

Sensul existenţei umane are în vizor caracterul nostru de generatori 
informaţionali prin care putem amplifica dimensiunea mentală a umnaităţii, fiind ceea 
ce ne diferențiază de lumea plantelor unde predomină dimensiunea structurală și 
lumea animalelor unde predomină latura energetică - mișcarea. Unde ne duce sensul? 
Asta rămâne de văzut şi viitorul va răspunde cu siguranţă acestei interpelări, carte de 
față încercând cumva să transpună această viziune. Informaţional bine pregătiţi 
dobândim chiar şi capacitatea de modelare a structurilor materiale din jur prin care 
apoi avem posibilitatea colonizării chiar şi a altor dimensiuni spaţiale din Univers. 

http://arxiv.org/abs/1401.1219
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Partea I – FUNDAMENTUL BIOLOGIC 
Capitolul I Cadrul biologic al existenţei 
1. Caracteristicile sistemelor vii 
Viaţa este o formă a existenţei materiei care se manifestă, în general, ca 

activitate a unor organisme, privite ca sisteme biologice, cu o anumită integralitate.  
Caracterul integral al sistemelor biologice este dat de ansamblul elementelor 

structurale ale acestora, care împreună determină proprietăţile noi, definitorii, care nu 
pot fi atribuite elementelor componente. Într-o masă macroscopică de gaz întâlnim 
însuşirile de presiune, temperatură şi volum, care nu aparţin moleculelor individuale, 
ele aparţinând întregului şi nu elementelor. Teoria sistemelor subliniază rolul 
interacţiunilor dintre părţi în determinarea calitativă a sistemului respectiv. 

Insuşirile întregului pot rezulta aditiv (scalar sau vectorial) sau neaditiv. Ele sunt 
exprimate, adesea, la o altă scară de observaţie. La dimensiuni macroscopice domină 
legi ale fizicii moleculare, cum ar fi cele exprimate în fenomene de absorbţie şi 
tensiune superficială. La dimensiuni de ordinul centimetrilor şi metrilor domină legi 
gravitaţionale. Noţiunea de “determinare calitativă“ a întregului exprimă însuşirile lui 
caracteristice, care îl deosebesc de alte sisteme. Această noţiune nu cuprinde toate 
însuşirile întregului, chiar dacă acestea sunt esenţiale pentru existenţa sa, ci numai pe 
acelea care îi dau nota specifică.  

Astfel, caracterizând materia vie, nu ne referim la toate însuşirile sale esanţiale, 
deoarece ea posedă asemenea însuşiri care sunt comune şi materiei nevii. De acestea 
din urmă facem abstracţie şi nu le includem în determinarea calitativă a materiei vii. 

Analiza raportului dintre parte şi întreg arată că din punctul de vedere al 
substratului, întregul nu conţine nimic în plus faţă de părţi. Ceea ce intervine ca factor 
nou este o anumită organizare a părţilor care se concretizează într-o structură 
specifică. Realizarea unei noi structuri este dată de o restructurare a părţilor care 
impune o nouă interacţiune în cadrul întregului.  

Existenţa materiei este veşnică, absolută. Temporară, relativă, este numai 
structura sistemelor materiale. Suntem veşnici, nemuritori ca materie, dar suntem 
temporari, muritori ca structură, ca sistem concret.  

Materia vie nu se deosebeşte de materia nevie prin compoziţia sa chimică 
elementară, ci prin structura diferită a ansamblurilor sale chimice. Mişcarea chimică a 
făcut saltul la mişcarea biologică prin aceea că a realizat anumite interacţiuni, 
structuri ce posedă însuşirile vieţii.  

Cauza fenomenelor vitale este interacţiunea specifică a părţilor componente ale 
sistemului viu. Funcţia de cauză a determinării calitative a întregului revine 
interacţiunii dintre părţile sale componente. În analiza determinării calitative a 
oricărui întreg, trebuie luate în consideraţie nu numai interacţiunii dintre părţile sale 
componente, ci şi interacţiunile pe care el, ca tot unitar, sau prin anumite componente 
ale sale, le realizează cu sistemele înconjurătoare. 

Sistemele biologice sunt sisteme heterogene, iar heterogenitatea lor este 
condiţionată fizico-chimic şi supra-fizico-chimic: citologică, histologică, anatomică, 
fiind rezultatul unor procese de: 1) diferenţiere programată; 2) interacţiune cu mediul; 
3) interacţiune funcţională între nivelele de organizare şi 4) de alterare aleatoare prin 
mutaţii genetice. Diferenţierea realizează o heterogenitate ordonată şi teleonomică. 
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Sistemele biologice sunt sisteme anizotropice. Izotropia înseamnă însuşiri 
calitative şi cantitative identice în diferite direcţii ale spaţiului.  

Anizotropia este o proprietate substanţială a materiei vii, de alt tip al organizării 
cristaline. De fapt sistemele vii utilizează atăt componente cristaline cât şi 
necristaline, pentru realizarea unor structuri funcţionale adecvate. 

Ca sistem geometric, organismul biologic posedă volum, tridimensionalitate, 
formă, simetrie, etc.  

După valoarea absolută a mărimilor metrice, organismele biologice acoperă o 
gamă de variaţie între microni şi metri, în funcţie de care se stabileşte caracterul 
microscopic – celular – sau macroscopic.  

Viaţa organismelor macroscopice este însă rezultatul a miliarde de vieţi celulare 
microscopice, dominate de fenomene fizice şi chimice, moleculare şi submoleculare. 

Sistemele biologice sunt sisteme deschise, importând şi exportând substanţe (şi 
odată cu ele energie, informaţie şi entropie). Procesele se desfăşoară conform 
principiului al doilea al termodinamicii, care afirmă că transformarea unei forme de 
energie în alta nu se poate face integral, orice asemenea proces energetic fiind însoţit 
de degajare de căldură.  

Într-o perspectivă temporală îndepăratată se presupune că toate formele de 
energie se pot transforma în energie calorică (căldură). 

Însuşirile specifice vieţii par a fi legate obligatoriu de substanţe chimice 
particulare: glucide, lipide, proteine şi acizi nucleici, ceea ce defineşte caracterul de 
sistem substanţial al organismelor biologice.  

Glucidele sunt utilizate în orice fiinţă drept combustibil organic pentru 
desfăşurarea oricărui proces metabolic.  

Lipidele joacă atât un rol energetic cât şi unul structural prin constituirea 
membranelor şi chiar informaţional, participând la sinteza unor mesageri secundari.  

Proteinele, prin activităţile lor enzimatice sunt capabile să regleze întregul 
„univers” metabolic celular, structurat în metabolismul glucidelor, metabolismul 
proteinelor, al lipidelor şi al acizilor nucleici.  

Rolul structural al proteinelor nu e de neglijat, pe el bazându-se întreaga 
arhitectură celulară, existând în fiecare celulă un citoschelet, fără de care nu ar fi 
posibilă desfăşurarea spaţială a anumitor procese.  

Acizii nucleici sunt „molecule informaţionale”, capabile de autoreproducere, 
prin care se asigură transmiterea informaţiilor vieţii între generaţiile celulare 
succesive, pe baza cărora se pot construi noi şi noi sisteme biologice identice cu cele 
din care provin informaţiile, dacă nu sunt alterate de mediu. 

Compartimentarea sistemelor biologice anulează interferenţa proceselor 
biochimice şi defineşte totodată nivelul de organizare al sistemului. 

Compartimentarea unui sistem poate fi redată printr-o ecuaţie diferenţială de 
ordin egal cu numărul compartimentelor. Prezenţa unor ecuaţii diferenţiale de ordin 
≥2 face posibilă apariţia unor soluţii periodice, deci a unor oscilaţii.  

Organismul ca oscilator este subiectul bioritmologiei. Se descriu ritmuri 
circadiene, ritmuri cu perioadă scurtă (secunde, min.) sau cu perioadă foarte lungă (7 
ani). Ritmurile endogene se pot sincroniza cu cele cosmice, meteorologice, etc. 
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Energetica sistemelor biologice relevă caracteristicile funcţionale ale acestora, 
clasificarea formelor de energie (mecanică, chimică, electrică, etc.) fiind subordonată 
rolului pe care îl joacă în sistem: energie de amorsare, de activare, energie de 
structurare a substanţei, etc. 

Structura cibernetică a sistemelor biologice permite acestora conservarea unei 
anumite homeostazii, prin contracararea dinamică a influenţelor dezorganizatoare ale 
factorilor mediului înconurător.  

Autoconservarea reprezintă menţinerea între anumite valori a parametrilor 
sistemului, în condiţiile în care factorii mediului înconjurător, pe de o parte şi 
procesele din interiorul sistemului, pe de altă parte, tind să le dezorganizeze.  

Într-un sistem deschis cu autoreglare, o anumită variaţie declanşează o altă 
variaţie în sens invers, în aşa fel încât acţiunea uneia este anulată de acţiunea 
compensatoare a celeilalte. Conexiunea inversă este indispensabilă pentru 
menţinerea constanţei valorilor structural-funcţionale normale ce caracterizează 
sistemul viu. Orice abatere de la aceste valori este semnalată unui „centru de calcul”, 
care prelucrează aceste semnale şi transmite comenzi corespunzătoare la organele de 
lucru în vederea corectării abaterilor. 

Principiul autoreglării, pe baza conexiunii inverse, are un caracter universal. 
Orice dereglare a acestei capacităţi face imposibilă adaptarea sistemului la condiţiile 
exterioare în permanentă schimbare. Acţiunile compensatoare, autoreglatoare nu pot 
fi elaborate dacă lipsesc informaţiile necesare asupra stării funcţionării sistemului şi 
asupra modificărilor factorilor cu care interacţionează.  

Reacţiile din interiorul sistemelor sunt reacţii cauzale, care se produc într-un 
circuit închis. Primele sisteme automate au apărut când a fost realizată, în esenţă 
schema principală generală a oricărui asemenea sistem. 

Organizarea acestor sisteme se caracterizează printr-o ordonare, mai mare sau 
mai mică, a structurii interne şi a funcţiilor acestora. Gradul diferit de ordonare 
exprimă nivelul de organizare a sistemului respectiv şi el poate fi descris cu ajutorul 
noţiunii de „cantitate de informaţie”, care exprimă măsura organizării sistemului.  

Funcţionarea sistemelor biologice are ca premisă recepţionarea informaţiei, 
provenită din mediul intern sau extern, pe baza căreia se reactualizează conformația, 
ceea ce constitue veriga iniţială a comportamentului sistemelor cibernetice. 

Caracterul neliniar al sistemelor biologice ne permite definirea acestora ca 
sisteme ontice, a căror comportare este descrisă printr-un sistem de ecuaţii 
diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi. În sistemele liniare, cantitatea procesului 
(amplitudinea) nu influenţează forma desfăşurării temporale. Mai multe procese 
liniare pot decurge alături fără să se influenţeze reciproc. Sistemele nelineare sunt 
caracteristice în stabilizări, în tehnica reglării, pentru modulare şi pentru demodulare. 
Principalele sisteme nelineare întălnite în biologie, psihologie şi sociologie sunt 
sistemele prag, sistemele cu plafon (saturaţie), sisteme ce reacţionează după legea 
„tot sau nimic”, sistemele cu histeresie (în care se manifestă „efectele memoriale”). 

Ontogenia şi filogenia sunt o expresie a continuităţii şi discontinuităţii. O 
generaţie transmite ştafeta evoluţiei altei generaţii, o specie altei specii, etc. Astfel 
progresul apare ca un urcuş continuu, fiecare treaptă fiind o continuare a treptei 
anterioare. În fiecare moment, evoluţia porneşte de la nivelul atins anterior.  
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Acest proces este posibil, dearece fiecare treaptă a evoluţiei fixează în ea drumul 
parcurs de regnul respectiv. Fiecare individ are intern istoria regnului din care face 
parte. În decursul primei perioade a vieţii sale ontogenice, indivudul repetă, într-un 
mod foarte concentrat şi prescurtat, această istorie, iar în a doua perioadă o duce mai 
departe într-un sens personificat. În acest sens, individul apare ca o unitate a 
filogeniei şi ontogeniei. El fixează în memorie sa genetică etapele importante ale 
istoriei materiei vii. Mulţumită acestei memorii, fiecare generaţie continuă evoluţia 
de la stadiul atins anterior. Există o analogie între acest proces şi acela al dezvoltării 
culturii umane. Datorită memorizării, fiecare treaptă de dezvoltare a cuturii porneşte 
de la nivelul atins anterior. Inventarea scrisului, (instrument de memorizare) a 
accelerat progresul culturii, deoarece în felul acesta a devenit posibilă transmiterea 
cuceririlor cunoaşterii generaţiilor următoare. În mod analog, organismele vii posedă 
structuri specializate, care îndeplinesc funcţia de memorizare. În aceste structuri sunt 
„scrise” cuceririle principale ale evoluţiei.  

Autoreproducerea constituie mijlocul principal prin care se realizează 
continuitatea vieţii, autoconservarea ei, iar aceasta se bazează pe existenţa unui 
dispozitiv de memorizare şi de transmitere ereditară a însuşirilor structural-
funcţionale ale părinţilor. Dat fiind rolul transmiterii informaţiei genetice de la o 
generaţie la alta, precum şi că evoluţia se realizează în succesiunea generaţiilor 
caracterizează modul de existenţă al sistemelor biologice, se înţelege că fără 
posibilitatea memorizării şi transmiterii informaţiei genetice nu s-ar putea concepe 
existenţa materiei vii. Dacă facem abstracţie de devierile laterale şi analizăm linia 
principală a dezvoltării regnului animal până la om, se constată o continuitate 
genetică între cele două extremităţi. Această continuitate se referă la acele însuşiri 
structurale care se transmit de la o generaţie la alta, de la o specie la alta. Există o 
serie de însuşiri care nu se transmit. Progresul nici nu poate fi conceput altfel. Cum ar 
fi arătat omul de pildă, dacă ar fi moştenit toate însuşirile speciilor din care a 
provenit, din punct de vedere istoric.  

Funcţia este, în general, interacţiune, mişcare, iar aceasta se desfăşoară în timp. 
Din caracterul specific al funcţiilor biologice, rezultă caracterul specific al timpului 
biologic, care se scurge neuniform. Valoarea unei zile la un efemer şi la o fiinţă de 60 
de ani diferă în mod categoric. Timpul biologic este legat de spaţiul biologic (în 
general, de structura biologică) şi numai continuumul cvadrimensional, conform cu 
teoria relativităţii, ne poate da o explicaţie satisfăcătoare a acestei probleme. Leconte 
de Noüy afirmă că timpul fiziologic diferă cu vârsta. Un an pare mai lung la un copil 
de cinci ani decât la un adult de cincizeci de ani, deoarece la un copil reprezintă 1/5 
din existenţa sa, iar la adult 1/50. Aici sunt implicate şi procesele de memorie, care 
dau posibilitatea confruntării permanente, subconştiente, a timpului care se 
desfăşoară cu timpul care s-a desfăşurat de la naştere.  

Mobilitatea condiţiilor de mediu face ca de fiecare dată interacţiunile 
sistemelor vii să se producă într-un cadru modificat. Cunoaşterea ştiinţifică a 
sistemelor biologice este condiţionată de luarea în consideraţie a complexităţii şi 
varietăţii lor, a determinării lor calitative specifice, precum şi a legilor proprii de 
dezvoltare, ceea ce implică analiza acestora pe nivele de organizare şi integrare ale 
materiei vii.  
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2. Originea şi evoluţia vieţii 
 
Din punct de vedere conceptual, cea mai importantă contribuţie la explicarea 

originii vieţii pe Pământ aparţine biochimistului sovietic A.I. Oparin şi celui englez 
J.B.S. Haldane care, în 1924 şi, respectiv, în 1929, au afirmat că primele sisteme vii 
au putut apărea din materia nevie numai în condiţiile unei atmosfere reducătoare, 
lipsită de oxigen liber şi, în mod evident, în absenţa competiţiei cu organisme pre-
existente. Astfel, ei au eliminat teza naivă a generaţiei spontane în condiţiile terestre 
actuale, subliniind că primele sisteme vii au apărut din materia anorganică într-un 
ansamblu bine definit de condiţii fizico-chimice, existente pe Pământul primitiv, pe 
care le-a modificat ulterior însăși prezenţa organismelor.  

Odată apărută pe Pământ, viaţa a modificat radical acele condiţii în care a putut 
lua naştere din materia anorganică, ulterior formele de viaţă schimbându-se şi 
evoluând odată cu mediul lor de existenţă. 

Studiul originii vieţii a devenit subiect de cercetare de laborator după ce, în 
1952, fizico-chimistul american H.C. Urey a reluat ipoteza Oparin-Haldane şi a 
întreprins, împreună cu colaboratorul său S.L. Miller, experienţe menite să verifice 
dacă sursele de energie, presupuse a fi existat în condiţiile atmosferei reducătoare a 
Pământului, pot da naştere precursorilor organici ai materiei vii.  

Rezultatul remarcabil al acestor experienţe, devenite celebre, a fost că 
descărcările electrice prelungite într-un amestec de hidrogen, metan, amoniac şi apă 
determină sinteza de aldehide, acizi carboxilici şi aminoacizi. S-a demonstrat astfel 
că, dintre sursele posibile de energie şi anume: radioactivitatea naturală, radiaţiile 
cosmice şi cele ultraviolete, undele de şoc ale căderilor meteoritice, căldura provenită 
din erupţiile vulcanice şi descărcările electrice, cel puţin ultima este efectiv capabilă 
să producă sinteza monomerilor din care sunt formaţi biopolimerii organici. 

Să începem „povestea”: A fost odată, acum aproape cinci miliarde de ani o 
planetă Pământ, acoperită numai de ape, cu atmosfera lipsită de oxigen, dar bogată în 
hidrogen, heliu, amoniac, metan, dioxid de carbon, argon şi vapori de apă.  Ţipenie 
de vietate nu era pe-atunci, fie ea plantă sau măcar o bacterie şi nu exista măcar o 
singură celulă care să preia din jur substanţe sau să se bucure de energia soarelui. Dar 
ce să vorbim de celule, când nici măcar moleculele organice nu apăruseră. 

Doar fulgerele şi tunetele se făceau văzute şi auzite pe întinsul planetei, 
tulburând liniştea nu se ştie cui. Radiaţiile ultraviolete ajungeau şi ele la suprafaţa 
Pământului, căci fără oxigen nu se formase încă ecranul de ozon care să le împiedice 
intararea în atmosferă. 

Forţele electrice şi radiaţiile cosmice „mângâiau” compuşii anorganici simpli, 
precum dioxidul de carbon, apa sau amoniacul. Aceştia parcă fericiţi, se excitau, 
formau radicali, rupeau legături chimice şi formau altele noi „în hora nașterii viului”.  

Milioanele de ani de joacă-preludiu, material anorganic din belşug, forţe care să 
acţioneze la discreţie; iată premisele care au dus la „supa organică”, ce s-a dovedit a 
fi „lutul vieții” şi din care viaţa s-a născut. Magicianul absolut, nimeni altul decât 
însuşi Universul, prin mâna sa dreaptă numită Hazard, şi mâna sa stângă numită 
determinism, îşi începe creaţia sa rotind bagheta fulgerelor în cazanul planetar în care 
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fierbe „supa organică”, plămădind lutul din care primele forme de viaţă, coacervatele 
vor vedea lumina zilei. Aceste mâini sunt doar avatarurile Conștienței Absolute.  

Substanţele organice, vrând parcă să cucerească toate cele patru dimensiuni ale 
spaţiului, n-au găsit alt element chimic mai potrivit pentru a se forma decât carbonul, 
numit şi „crucea atomică a vieţii”, datorită celor patru valenţe ale sale orientate 
tetraedric. Acest atom a fost privilegiat de natură şi ales să reprezinte piramida 
„creaţiei”. Nu mai era nevoie decât de ornamente, reprezentate de oxigen, hidrogen, 
azot, fosfor şi sulf, care alături de carbon reprezintă 99% din materia organică. 

Observând un jucător de zaruri, vedem cum energia cinetică transmisă acestor 
structuri duce la o anumită poziţie a lor pe masă, poziţie care pentru un observator 
înseamnă apariţia unui eveniment din mai multe posibile, fiecare cu o anumită 
probabilitate. Poziţia adoptată nu este însă decât rezultatul unui determinism fizic ce 
are în vedere fiecare microproces energetic al transformării. Preluarea zarurilor, 
mişcarea lor în palmă şi rostogolirea lor având o anumită cinetică sunt factori de 
determinare care au dus la poziţia finală a acestora. Capacitatea de a controla aceşti 
factori ar asigura rezultatul dorit. În caz contrar, hazardul este cel numit de noi să 
acţioneze prin determinismul lui, necunoscut nouă, iar rezultatul obţinut poate fi 
oricare din cele posibile. 

Privind apariţia vieţii cu aceeaşi ochi de observatori, vedem că primele zaruri 
aruncate au fost atomii şi moleculele anorganice, care în mod întâmplător ori 
controlat, au dat naştere macromoleculelor organice, sub forţa electrică a fulgerelor 
sau sub bombardamentul radiaţiilor cosmice.  

Puşi acum în faţa dilemei Creaţie sau Evoluţie? Mi-ar plăcea să răspund: Creaţie 
şi Evoluţie. A fost o creaţie informaţională a Conștiinței Universale şi o evoluţie 
material-funcţională. Limitările ştiințifice ale momentului determinate de 
imposibilitatea, pe de o parte de a intui toate evenimentele de acum patru miliarde de 
ani şi pe de altă parte, paradigmele noastre, încă nu se ştie cât de realiste privind 
fenomenul viaţă, ne îndeamnă totuși la o maximă prudenţă în menţionarea termenului  
creaţie, dar nu trebuie nici respinsă ideea din ignoranță și zel științific. 

A doua etapă în sinteza compuşilor organici a fost formarea derivaţilor azotaţi şi 
oxigenaţi ai hidrocarburilor. Primii rezultă din combinarea acestora cu amoniacul, 
ceilalţi din hidratarea lor. 

În cursul evoluţiei sale astrofizice, Pământul şi-a pierdut hidrogenul primitiv; în 
păturile superioare ale atmosferei, graţie unor reacţii fotochimice, vaporii de apă s-au 
descompus în oxigen şi hidrogen. Hidrogenul, element uşor, s-a pierdut la rândul său, 
iar oxigenul s-a combinat cu substanţele nesaturate ale litosferei şi atmosferei. 
Amoniacul, oxidându-se, năştea azot liber, iar hidrocarburile dădeau naştere la 
alcooli, aldehide, cetone, acizi organici, bioxid de carbon.  

Compuşii organici treceau din atmosfera umedă a pământului, în masele sale 
apoase – mări şi oceane, formând o supă organică, în care prin cataliza unor metale se 
puteau forma macromolecule prin condensare şi polimerizare.  

Un rol specific trebuie să-l fi avut acţiunea energetică a radiaţiilor cu mică 
lungime de undă şi a descărcărilor electrice. Aceste procese, reproductibile într-o 
oarecare măsură în laborator, reprezintă a treia etapă în sinteza compuşilor organici.  
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Sintezele naturale premergătoare apariţiei vieţii trebuiau să fie asimetrice, 
deoarece asimetria este o particularitate caracteristică a substanţelor organice din 
celule. Bernal a indicat că o modalitate de realizare a sintezelor asimetrice este 
desfăşurarea lor la suprafaţa cristalelor de cuarţ. 

Polimerizarea acizilor aminaţi în polipeptide necesită investiţii impotante de 
energie. Dar cheltuiala de energie poate fi compensată printr-o scădere a energiei 
libere sub acţiunea unei presiuni externe. Apariţia metabolismului, la rândul său, a 
permers apariţia fermenţilor.  

Ca precursori ai fermenţilor pot fi consideraţi catalizatorii metalici, apoi 
complecşii unor molecule de albumină cu substanţe organice mai simple sau metale. 

Pe de altă parte s-a produs, după Oparin, asocierea acestor molecule în 
coacervate protidice. Picăturile astfel formate au o oarecare structură internă; ele 
absorb materiale din soluţiile anorganice în care se nasc şi reacţionează cu ele, 
eliminând în mediu alte substanţe. 

Formarea coacervatelor a însemnat apariţia separării sistemelor organice de 
mediul înconjurător, fapt posibil datorită construirii membranelor lipidice care au 
reprezentat „anvelopele” sistemelor biologice celulare pe tot parcursul evoluţiei, până 
în zilele noastre.  

Stabilitatea acestor sisteme deschise heterogene a crescut mult în momentul în 
care a apărut posibilitatea reglării cibernetice prin feed-back, dezvoltându-se 
specificitatea şi s-a dat start  relaţiilor informaţionale între macromoleculele organice. 

O altă ipoteză canalizează posibilitatea apariţiei vieţii la nivelul unor molecule 
izolate de nucleo-proteine. În oceanul primordial s-au acumulat, pe de o parte, 
combinații organice de tot felul, pe de altă parte, combinaţii bogate în energie: 
aminoacizi activaţi şi mononucleotide. Sub influenţa catalizatorilor primitivi, organici 
şi anorganici s-au realizat polinucleotide și polipeptide. 

Polinucleotidele sunt capabile de autoreproducere, şi totodată, ele puteau 
controla sinteza polipeptidelor, datorită apariţiei unor structuri intermediare, 
nucleoproteice, reprezentate de ribozomi, universali în orice sistem celular, prin care 
informaţia genetică este decodificată şi tradusă în sinteza proteinelor.  

La acest moment intervine selecţia naturală, care se exercită asupra sistemelor 
polinucleotidice, variante obţinute prin erori în autocopiere. 

Metabolismul activ şi înmulţirea nu puteau avea loc decât în condiţii cu totul 
prielnice, în restul timpului, sistemele se găseau în anabioză totală, ceea ce permitea 
supravieţuirea lor. 

O a doua intervenţie a selecţiei naturale este în legătură cu epuizarea rezervelor 
de materii prime şi a favorizat acele sisteme care puteau sintetiza şi nucleotidele 
deficitare.  

A treia intervenţie masivă a selecţiei naturale a favorizat sistemele la care apare 
membrana semipermeabilă, prin care se evită acţiunea perturbatoare 
(destabilizatoare) a mediului ambiant. 

Organismele primitive, în parte, au devenit bacteriofagi, datorită noilor necestăţi 
impuse de epuizarea rezervelor organice din mediu.  

Ulterior s-a produs diferenţierea nucleului şi a citoplasmei, apariţia mitozei şi a 
organitelor, fapte care fac celula să devină unitatea fundamentală. 
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Apariţia vieţii a însemnat sfârşitul evoluţiei chimice întămplătoare şi începutul 
unei lumi autoreproductive. Aceste etape probabile ale desfăşurării evoluţiei materiei 
către viaţă indică destul de amănunţit condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un 
corp ceresc pentru ca viaţa să poată lua naştere pe acesta. Aceasta e varianta scurtă a 
poveștii aparației vieții pe Pământ. 

Materiile proteice odată formate, trebuiau să găsească condiţii care să le pună la 
adăpost de descompunerea lor sub acţiunea radiaţiilor cosmice sau a razelor 
ultraviolete. Astăzi ultravioletele nu sunt primejdioase pentru organismele vii, 
deoarece sunt absorbite de un ecran protector de ozon din atmosfera înaltă, însă 
oxigenul atmosferei şi în subsidiar ozonul este rezultatul activităţii de sute de 
milioane de ani a plantelor verzi.  

Un efect protector l-ar fi putut avea păturile de apă ale oceanelor. De asemenea 
trebuie să remarcăm că nu există identitate între condiţiile necesare pentru apariţia 
vieţii pe o planetă şi condiţiile de evoluţie ale acestui fenomen.  

Viaţa produce transformări uriaşe ale materiei, între altele ea a produs sărăcirea 
atmosferei în CO2 şi practic, aproape toată cantitatea de oxigen din atmosferă. 
Vieţuitoarele primordiale trebuiau să asimileze substanţe organice dizolvate în mediul 
înconjurător, fiind deci heterotrofe. Un pas înainte a fost asimilarea autotrofă a CO2. 
Apare astfel circuitul carbonului.  

Dioxidul de carbon este inclus în metabolism şi serveşte la sinteza biogenă de 
glucide. Se pregătesc astfel condiţiile pentru apariţia autotrofiei, care presupune 
utilizarea energiei solare în reducerea CO2 şi sinteza de glucide simple. 

Înlocuirea energiei chimice cu cea luminoasă a reprezentat o complicare 
fiziologică de mare importanţă. De remarcat că îmbogăţirea atmosferei în O2 şi ozon 
a însemnat filtrarea razelor ultraviolete nocive şi deci crearea condiţiilor favorabile 
vieţii la suprafaţa oceanelor şi pe uscat. 

Naşterea vieţii a însemnat deci apariția, într-o masă probabil zaharată şi 
amoniacală, a unor centri de activitate chimică dotaţi cu proprietatea de bipartiţie, 
care au putut orienta moleculele mediului ambiant în membrane plasmatice, care 
funcţionează ca nişte catalizatori cu două feţe. O asemenea structură ar corespunde, 
foarte vag, mitocondriilor ca şi bacteriilor cele mai simple. 

Lа început а fost, așadar, simplitаteа. E destul de dificil de explicаt începutul 
universului, oricât de simplu аr fi fost el. Presupun аcceptаtă de toаtă lumeа ideeа că 
este şi mаi greu de explicаt аpаriţiа subită, cu tot echipаmentul necesаr, а ordinii 
complexe - viаţа, ori а unei fiinţe cаpаbile să creeze viаţă.  

Teoriа lui Dаrwin despre evoluţiа prin selecţie nаturаlă este sаtisfăcătoаre 
deoаrece ne аrаtă un mod în cаre simplitаteа se poаte trаnsformа în complexitаte, în 
ce fel nişte аtomi dezordonаţi se pot combinа în structuri din ce în ce mаi complexe, 
până când аcesteа аu аjuns să creeze oаmeni. Dаrwin ne oferă o soluţie, singurа 
rаţionаlă din câte-аu fost imаginаte până аstăzi, а problemei аdânci privind existenţа 
și evoluția noastră.  

„Suprаvieţuireа celor mаi bine аdаptаţi", de cаre vorbeşte Dаrwin, este în 
reаlitаte un cаz speciаl аl unei legi mаi generаle, legeа conservării stаbilităţii. 
Universul este populаt de entități stаbile. O entitate stаbil este o colecţie de аtomi, 
suficient de durаbilă şi de răspândită pentru а meritа un nume.  
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În Soаre, cei mаi simpli аtomi din câţi există, аtomii de hidrogen, fuzioneаză 
formând аtomii de heliu, deoаrece în condiţiile dаte în interiorul аstrului configurаţiа 
heliului este mаi stаbilă. Аlţi аtomi, de o mаi mаre complexitаte, se formeаză în 
stelele din întregul univers, începând lа scurt timp după „big bаng", mаreа explozie 
cаre, conform teoriei, а stаt lа începutul universului. 

Câteodаtă, аtunci când se întâlnesc, аtomii se înlănţuie prin reаcţii chimice, 
formând molecule, ce pot fi mаi mult sаu mаi puţin stаbile. Unele molecule pot fi de 
mаri dimensiuni. Un cristаl precum diаmаntul poаte fi considerаt cа o singură 
moleculă, unа proverbiаl de stаbilă şi, totuşi, foаrte simplă, întrucât structurа sа 
аtomică internă se repetă lа nesfârşit.  

În orgаnismele vii există аlte tipuri de molecule mаri, complexe - complexitаteа 
lor putând fi observаtă lа diferite niveluri. De exemplu, hemoglobinа din sângele 
nostru este o moleculă tipică de proteine. Este аlcătuită din lаnţuri de molecule mаi 
mici, аminoаcizii, fiecаre fiind formаt din câtevа duzini de аtomi, аrаnjаţi în аnumite 
structuri precis configurаte. În moleculа de hemoglobinа există 574 de molecule de 
аminoаcizi. Аcesteа sunt distribuite în pаtru lаnţuri, cаre se răsucesc unele în jurul 
celorlаlte, formând o structură tridimensionаlă globulаră, de o uimitoаre 
complexitаte. Modelul moleculei de hemoglobinа seаmănă cu un mărăciniş des. Spre 
deosebire însă de un mărăciniş аdevărаt, moleculа de cаre vorbim nu аre o structură 
аproximаtivă şi întâmplătoаre, ci o structură precisă şi invаriаntă, repetаtă identic, 
fără ceа mаi mică modificаre sаu omisiune, de peste şаse miliarde de milioаne de 
milioаne de ori într-un corp omenesc obişnuit. Formа precisă de mărăciniş а 
moleculei proteice, аşа cum este hemoglobinа, este stаbilă în sensul că două lаnţuri, 
аlcătuite din аceleаşi secvenţe de аminoаcizi, tind, cа două аrcuri, să se fixeze mereu 
în exаct аcelаşi model tridimensionаl elicoidаl. 

Ceа mаi timpurie formă de selecţie nаturаlă а fost simplа selecţie а formelor 
stаbile şi respingereа celor instаbile. Nu-i nici un mister lа mijloc. Trebuiа să se 
întâmple prin definiţie. De аici, fireşte, nu rezultă că se poаte explicа existenţа unor 
entităţi аtât de complexe cum аr fi omul, numаi prin аceleаşi câtevа principii 
elementаre. Аr fi cu totul inutil să luăm numărul potrivit de аtomi şi să-l аgităm în 
prezenţа unei surse externe de energie, până când, din întâmplаre, s-аr fixа în 
structurа potrivită şi ne-аm trezi deodаtă fаţă în fаţă cu Аdаm! Se poаte obţine аstfel 
o moleculă аlcătuită din câtevа duzini de аtomi, dаr într-un om există peste un miliard 
de milioаne de milioаne de milioаne de аtomi. Pentru а creа un om în аcest fel, аr 
trebui cа shаker-ul în cаre se prepаră cocktаil-ul biochimic să se аgite o perioаdă de 
timp fаţă de cаre vârstа Universului аr păreа doаr o clipită - şi nici аtunci nu vom 
reuşi. Аcestа este momentul critic în cаre teoriа lui Dаrwin, în formа ei ceа mаi 
generаlă, ne scoаte din impаs. Teoriа dаrwinistа preiа comаndа din punctul în cаre se 
termină povesteа construcţiei lente а moleculelor. 

Să ne reîntoarcem la „supa primitivă", despre cаre biologii şi chimiştii cred că аr 
fi constituit oceаnul plаnetаr аcum trei până lа pаtru miliаrde de аni. Substаnţele 
orgаnice аu început să se concentreze în аnumite locuri, fie cа o spumă uscаtă pe 
ţărmuri, fie cа nişte stropi în suspensie. Suportând în continuаre o influenţă 
energetică, precum rаzele ultrаviolete emise de Soаre, ele s-аu combinаt în molecule 
şi mаi mаri. În zilele noаstre, moleculele orgаnice mаri nu аr durа suficient pentru а 
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puteа fi observаte, ele fiind rаpid аbsorbite şi frаgmentаte de către bаcterii, însă 
bаcteriile şi noi toţi ceilаlţi suntem nişte nou – veniţi în existența planetei, iar în аcele 
timpuri, molecule orgаnice de mаri dimensiuni puteаu pluti nestingherite prin 
bulionul tot mаi vâscos. 

Lа un moment dаt, din întâmplаre s-а formаt o moleculă cu totul remаrcаbilă. O 
vom numi Replicаtorul. Nu trebuie să fi fost neаpărаt ceа mаi mаre sаu ceа mаi 
complexă moleculă dintre toаte, însă аveа extrаordinаrа proprietаte de а fi cаpаbilă să 
creeze propriile sаle copii. Pаre-se că producereа unui аstfel de аccident e foаrte puţin 
verosimilă. Аşа а şi fost. А fost o întâmplаre extrem de puţin probаbilă. Într-o viаţă 
de om, întâmplări аtât de puţin probаbile pot fi considerаte prаctic imposibile. 
Socotind însă în sute de milioаne de аni, șansele de producere devin posibile. 

În reаlitаte, o moleculă cаre să-şi fаcă propriile sаle duplicаte nu e chiаr аtât de 
greu imаginаbilă pe cât s-аr păreа lа început, аstfel încât eа trebuiа să аpаră o dаtă şi-
o dаtă. Vedeți replicаtorul cа pe un şаblon sаu cа pe un tipаr. Imаginаţi-vă o moleculă 
mаre, cа pe un lаnţ complex, аle cărui elemente de construcţie sаu „cărămizi" sunt 
diferite feluri de molecule mаi mici. Аceste mici elemente de construcţie se găseаu 
din аbundenţă în supа prin cаre pluteа replicаtorul. Presupuneţi аpoi că fiecаre 
cărămidă аre o аfinitаte chimică cu cele de аcelаşi gen.  

Drept urmаre, ori de câte ori o cărămidă din supă se аpropie de un frаgment аl 
replicаtorului cu cаre аre аfinitаte, se vа fixа lângă аcestа. Cărămizile cаre se аtаşeаză 
аstfel se vor аrаnjа de lа sine într-o succesiune cаre imită ordineа celor din аlcătuireа 
replicаtorului însuşi. E uşor să ni le imаginăm unindu-se şi formând, în аcest fel, un 
lаnţ stаbil, аvând аceeаşi configurаţie cа şi replicаtorul originаl. Аcest proces poаte 
continuа cа o stivuire progresivă, strаt peste strаt. Аşа se formeаză cristаlele. Pe de 
аltă pаrte, cele două lаnţuri se pot despărţi, situаţie în cаre аvem doi replicаtori, 
fiecаre din ei putând аpoi să continue а fаce аlte copii. 

Noi аvem tendinţа de а considerа copiereа eronаtă drept un lucru rău şi, în cаzul 
documentelor scrise, sunt greu de găsit exemple în cаre erorile să poаtă fi considerаte 
nişte perfecţionări. Următoаreа verigă importаntă а demonstrаţiei, pe cаre Dаrwin а 
pus un аccent deosebit (deşi el vorbeа despre аnimаle şi plаnte, nu despre molecule) 
este concurenţа. Supа primitivă nu puteа să suporte un număr infinit de molecule 
replicаtoаre. O dаtă pentru că dimensiunile Pământului sunt finite, dаr şi аlţi fаctori 
limitаtivi trebuie să fi fost importаnţi. În descriereа noаstră а replicаtorului, аcţionând 
cа un şаblon sаu cа un tipаr, аm presupus că el se scаldă într-o supă bogаtă în mici 
molecule, cа mаterie primă necesаră pentru reаlizаreа copiilor, însă аtunci când 
replicаtorii s-аu înmulţit, cărămizile trebuie să fi fost dejа consumаte într-o аsemeneа 
proporţie, încât аu devenit o resursă rаră şi preţioаsă. 

Diferitele tipuri de replicаtori trebuie să fi concurаt pentru ele. А fost o luptă 
pentru existenţă între tipurile de replicаtori. Ei nu ştiаu că se luptă şi nici nu-şi făceаu 
griji din аceаstă cаuză; luptа s-а purtаt fără resentimente sаu, mаi precis, fără nici un 
fel de sentimente. Dаr se luptаu, în sensul că orice eroаre de copiere, cаre duceа lа un 
grаd sporit de stаbilitаte, sаu orice nou mijloc de а reduce stаbilitаteа rivаlilor, erа 
аutomаt conservаt şi multiplicаt. Procesul de îmbunătăţire а fost cumulаtiv.  
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3. Materia organică – Frontierele Universului Biologic 
 
Noţiunea de structură se bucură astăzi de o atenţie deosebită. Pe bună dreptate, 

această atenţie este consecinţa rolului maor în determinarea calitativă a obiectelor şi 
fenomenelor. Progresul în cunoaştere şi aprecierea rolului structurii a fost marcat, 
îndeosebi, prin apariţia teoriei generale a sistemelor şi prin dezvoltarea viziunii 
cibernetice. Fiecare sistem posedă o structură a părţilor sale, structură ce îi conferă o 
anumită determinare calitativă. Ceea ce deosebeşte sistemele unele de altele este 
structura lor specifică. Cu tate că numărul elementelor chimice este limitat, numărul 
sistemelor este aproape infinit. 

Un sistem biologic nu se deosebeşte de natura nevie prin aceea că ar fi compus 
din alte elemente chimice, ci printr-o anumită organizare a acestor elemente. 

În general, structura însemnă legătura reciprocă a părţilor, sau modul de 
organizare internă a sistemului. Legăturile dintre elementele chimice au caracter 
legic, rezultat din proprietăţile atomilor. Modificarea structurii, a arhitectonicii 
sistemului, duce la modificarea determinării calitative. Analiza raportului dintre 
structură şi însuşirile unui sistem relevă interdependenţa lor structural-funcţională. 

În legătură cu noţiunea de însuşire nu există încă o definiţie care să-i precizeze 
conţinutul. Autorii care abordează probleme legate, într-un fel sau altul, de noţiunea 
de însuşire, o consideră pe aceasta din urmă ca ceva de la sine înţeles, fără a 
considera necesară definirea ei.  

Analiza raportului dintre structură şi însuşire nu se poate face fără o definire 
prealabilă a noţinunilor respective. Putem defini însuşirea prin generalizarea unor 
exemple. Astfel, însuşirea de fierbere a apei se manifestă atunci când, în funcţie de 
presiune, ea atinge o anumită temperatură. Prin urmare, această însuşire a apei nu se 
manifestă totdeauna. Pentru a se manifesta, apa trebuie să interacţioneze cu anumiţi 
factori (termici, barici, chimici). Însuşirea (fierberea) apare ca rezultat al 
interacţiunilor menţionate. Posedă apa această însuşire, înainte de a fi reacţionat cu 
factorii menţionaţi, sau ea apare atunci când se realizează interacţiunea? Dacă ar fi 
posedat-o, atunci apa ar fi fiert şi înainte de a fi încălzită. Dacă nu ar fi posedat-o, se 
pune problema cum a apărut, de ce fierbe apa la o sută de grade şi nu la 200. 

Adevărul este că apa posedă această însuşire, dar numai ca posibilitate. Această 
posibilitate se transformă în realitate numai în cazul când apar condiţii ce declanşează 
anumite interacţiuni, al căror rezultat este transformarea posibilităţii în realitate. 

Apariţia unui obiect, a unei însuşiri, etc. înseamnă transformarea posibilităţii în 
realitate. Apariţia apei înseamnă transformarea posibilităţilor cuprinse în părţile sale 
componente, de a se combina între ele. Hidrogenul şi oxigenul posedă însuşirea de a 
se combina, de a interacţiona. Rezultatul interacţiunii lor este apa (ca sistem). 
Generalizând se poate formula concluzia că noţiunea de însuşire exprimă consecinţa 
interacţiunii unor laturi ale unui sistem sau interacţiunea lor cu alte sisteme. 

Funcţia este o noţiune mai complexă, ce cuprinde un ansamblu de însuşiri 
integrate şi orientate spre realizarea unui scop. De aceea, structuri funcţionale posedă 
numai sistemele cibernetice, cărora le este caracteristic „scopul”, finalitatea. 

La sistemele biologice, însuşirile importante sunt integrate într-un cadru 
funcţional ordonat, în vederea îndeplinirii unor finalităţi precise: digestie, circulaţie, 
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respiraţie etc. Se poate observa că noţiunea de funcţie se referă la o mare familie de 
concepte ale unor abstractizări variate şi a unei game de aplicaţii, pornind de la 
înţelegerea matematică care asociază unui element dintr-o mulţime un alt element 
dintr-o altă mulţime şi până la sensurile generale legate de capacitatea unor sisteme 
de a exercita anumite funcţii asupra sistemelor din jur. 

Între sistemele biologice şi sistemele înconjurătoare există interacţiuni 
funcţionale, necesare având ca scop imediat abosorbţia de substanţe macroergice 
pentru autoconservare, apărare, reproducere etc. Existenţa acestor funcţii permite 
sistemelor biologice să se conserve în mod activ, dinamic. Prin urmare, structurile 
sistemelor biologice nu sunt rigide ci dinamice, funcţionale, iar relaţiiile lor cu 
celelalte sisteme sunt „organizate”, întrucât se desfăşoară pe baza unui program care 
transmite funcţiilor organizarea sa spaţio-temporală. 

Datorită existenţei unui program, care prin definţie este finalizat, structura 
sistemelor vii este, în acelaşi timp, şi spaţială şi temporală, în sensul că în funcţie de 
organizarea sa spaţială este determinată o anumită ordine a proceselor funcţionale. 
Sensul reacţiilor biochimice din sistemele vii au la bază o anumită organizare spaţială 
a substratului respectiv. 

Caracterul de sistem autoreglator al fiinţelor vii, precum şi caracterul mobil al 
condiţiilor de mediu fac ca modul de existenţă al acestor sisteme să presupună 
transformarea şi echilibrarea lor cu aceste condiţii. Funcţia este o interacţiune 
orientată şi programată. Sensul şi scopul ei sunt determinate de necesităţile întregului 
a cărui parte este organul care exercită funcţia respectivă. Funcţia nu este un scop în 
sine ci un mijloc pentru realizarea unui scop. 

Analiza chimică a sistemelor biologice arată 6 elemente chimice fundamentale: 
carbon, hidrogen, oxigen, azot, fosfor şi sulf, în proporţie de 99%, restul fiind dat 
de elemente secundare: Na, K, Mg, Ca, Cl şi microelemente: Fe, Mn, Co, Cu, Zn...  

Un element chimic este considerat esenţial pentru organismele vii dacă: are o 
funcţie biologică specifică; suprimarea induce reproductibil aceleaşi modificări 
structurale şi fiziologice; administrarea lui evită şi înlătură simptomele. 

Elementele chimice esenţiale pentru formele de viaţă pot fi împărţite în patru 
mari categorii: elemente majoritare (H, C, N, O); macroelemente (Na, K, Mg, Ca, Cl, 
P, S); elemente în urme (Fe, Zn, Cu); și elemente în ultraurme: care cuprind elemente 
cu caracter nemetalic (F, I, Se, Si, As, B) şi metalic (Mn, Mo, Co, Cr, V, Ni, Cd, Sn, 
Pb, Li). 

Carbonul, atomul esenţial pentru constituirea oricărei macromolecule organice, 
este elementul chimic privilegiat de natură şi ales în „jocul” său de creaţie a vieţii. 
Structura tetraedrică a atomului determinată de orientarea valenţelor acestuia, 
conferă, probabil, nucleului o amplificare energetică specială, aşa cum se întâmplă 
prin „efectul de piramidă”. 

Excitarea şi ionizarea atomilor de carbon prin interacţiuni electromagnetice cu 
diverse particule: fotoni, protoni, electroni a permis ca acest element să capete 
diverse căi de activare care au constituit baza formării diverselor combinaţii chimice.  

Speciile majoritare se găsesc sub forma compuşilor organici de bază proteine, 
lipide, zaharuri, acizi nucleici dar şi sub formă de specii anorganice simple ca H2O, 
H2O2, O2¯, NO, CO2 sau CN¯. 
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4. Energetica lumii vii 
 
Lumina solară este principala resursă energetică pe care se sprijină întreg 

edificiul biologic planetar. Aceasta l-a determinat pe A. Szent Győrgyi în 1960 să 
afirme că „ceea ce întreţine viaţa... este un slab curent electric generat de lumina 
solară”. Cantitatea de energie solară care revine Pământului într-un an, în special sub 
formă de lumină vizibilă este uriaşă, astrofizicienii estimând-o la ~ 1,2.1034 
(≈2.87*1030Kcal). Nu toată această cantitate ajunge la suprafaţa pământului din cauza 
absorbţiei difernţiate în atmosferă. 

Cantitatea de lumină ajunsă pe suprafaţa pământului şi interceptată de vegetaţie 
reprezintă aproximativ 45% din energia radiantă ce atinge suprafaţa frunzelor, 
deoarece cloroplastele nu absorb decât în două regiuni ale spectrului vizibil: roşu – 
680 nm şi albastru – 450 nm.  

Energia este capacitatea de a efectua un lucru (mecanic, electric, osmotic, etc.) şi 
invers, efectuarea unui lucru mecanic necesită energie. Aceasta se ştie din viaţa de 
toate zilele. Orice deplaseare a unui sistem material cere consumarea unei anumite 
forţe, adică cere un aport de energie. Un motor funcţionează numai dacă i se dă sursa 
de energie necesară, într-o formă adecvată şi numai atât timp cât este aprovizionat. 
După consumarea resurselor energetice, efectuarea lucrului încetează. Aceleași 
aspecte sunt întâlnite și în existența celulei, al cărei combustibil sunt glucidele. 

Lucrul (travaliul) este definit ca fiind produsul dintre o anumită forţă (F) şi 
distanţa (l) de-a lungul căreia ea se exercită. Definiţia lucrului, aşa cum a fost 
formulată, este valabilă nu numai pentru sistemele macroscopice, dar şi pentru cele 
micro şi ultramicroscopice, aşadar şi pentru sistemele de dimensiuni celulare şi 
subcelulare. De fapt, oriunde există materie în mişcare – fie în sistemele nevii, fie în 
cele vii – se efectueaza diferite forme de lucru.  

Existenţa sistemelor vii este, astfel, condiţionată de un aport corespunzător de 
energie. Celula fiind sediul unei neîncetate şi intense mişcări a materiei este, în 
consecinţă, şi sediul unor intense circulaţii şi variate transformări de energie. La nivel 
celular, se poate vorbi despre două tipuri de mişcare. În primul rând, există o mişcare 
a celulelor în ansamblu, ca organisme independente. În această categorie intră 
bacteriile, algele monocelulare, limfocitele, etc., care de cele mai multe ori se 
deplasează prin mişcări proprii. Există însă şi o mişcare intracelulară foarte intensă, 
care, în parte, poate fi observată la microscop. 

Mișcarea termică – mișcarea dezordonată, dependentă de temperatură a 
particulelor constituente ale substanței. Fenomenul a fost pus în evidență în mod 
indirect, în 1826, de către Brown, care a preparat o suspensie coloidală cu particule 
de polen (de dimensiuni foarte mici, de ordinul 10–4 cm, mai mari decât moleculele, 
dar observabile la microscop) în apă. El a observat că particulele în suspensie au o 
mișcare dezordonată, care se intensifică la creșterea temperaturii (mișcare 
browniană). Această mișcare nu are o cauză externă, fiind produsă de ciocnirile 
particulelor de polen cu moleculele apei, aflate în mișcare dezordonată. 

Forțe (inter)moleculare – sunt forțele care acționează între particulele 
constituente ale substanțelor, asigurând stabilitatea acestora. În funcție de structura 
unității de substanță considerate, distingem forțe atomice (chimice) între atomii ce 
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formează molecula și forțe moleculare, ce acționează între molecule. Forțele dintre 
molecule depind de distanța dintre acestea; la distanțe mari se manifestă forțe de 
atracție, iar la distanțe mici forțe de respingere. Există o distanță de echilibru (r0) 
între particule, pentru care forțele sunt nule. Forțele moleculare au proprietatea de 
saturație, acționând pe o distanță scurtă (rază de acțiune moleculară), deci 
interacțiunea unei molecule are loc cu un număr finit de alte molecule. Forțele 
moleculare, rezultantele forțelor de atracție și de respingere, mai au următoarele 
proprietăți: sunt de natură electrică, sunt forțe centrale (depind numai de distanța 
dintre parteneri), sunt conservative (admit energie potențială). 

Mișcarea termică se realizează atât prin oscilațiile particulelor în jurul pozițiilor 
de echilibru, cât și prin deplasarea dezordonată a formațiunilor cu așezare ordonată. 
La distanțe mai mari decât raza de acțiune moleculară, când atracția reciprocă devine 
neglijabilă, particulele nu se mai pot aranja ordonat, formând un gaz, în care mișcarea 
termică determină mișcări moleculare dezordonate. 

Termodinamica este o metodă de studiu a fenomenelor termice, fenomene 
determinate de mișcarea termică a atomilor și moleculelor. Termodinamica studiază 
consecințele la scară macroscopică ale mișcării termice, precum și corelația dintre 
fenomenele termice și alte tipuri de fenomene (mecanice, electromagnetice, chimice 
etc.), pe care le însoțesc. Termodinamica numită fenomenologică se bazează pe legi 
experimentale și nu ia în considerare structura internă (moleculară) a sistemelor 
studiate și nici mecanismul proceselor ce au loc la scară microscopică. 

Stare a sistemului termodinamic – reprezintă totalitatea proprietăților 
sistemului la un moment dat. Sub forma enunțată mai sus, definiția este destul de 
vagă, deoarece sistemele pot avea un număr foarte mare de proprietăți, unele de 
natură calitativă; cele mai multe proprietăți sunt însă caracterizate din mărimi care, 
într-o stare dată, au valori numerice bine precizate. Parametri de stare sunt mărimi 
fizice ce caracterizează starea sistemului termodinamic la un moment dat. 

Stare staționară – starea sistemului termodinamic în care toți parametrii de 
stare sunt constanți în timp.  

Stare de echilibru – starea staționară în care parametrii de stare au aceeași 
valoare în întregul sistem. Starea de echilibru a unui sistem presupune fie ca sistemul 
să fie izolat, fie să nu se modifice condițiile exterioare; modificarea acestor condiții 
conduce la modificarea stării sistemului. 

O serie de fapte experimentale la studiul cărora au contribuit Mayer, Joule și 
Helmholtz, au condus la concluzia că în procesele naturale energia totală a sistemelor 
nu se creează și nu dispare, fiind posibile fie transferul energiei de la un sistem la 
altul, fie transformarea energiei dintr-o formă în alta.  

Capacitatea calorică – este mărimea fizică ce caracterizează un sistem 
termodinamic și reprezintă căldura schimbată de sistem la o modificare 

Principiul I al termodinamicii arată că, în orice transformare, variația energiei 
interne a sistemelor termodinamice se poate produce prin schimb de căldură și lucru 
mecanic cu exteriorul. 

Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării și transformării energiei 
în procesele naturale și indică în esență echivalența cantitativă dintre lucrul mecanic 
și căldură.  
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Acest principiu nu este suficient pentru descrierea fenomenelor termice și este 
completat de principiul al doilea, care indică sensul de producere a fenomenelor 
naturale; stabilește limitele maxime de conversie periodică a căldurii în lucru 
mecanic; afirmă neechivalența calitativă a căldurii și lucrului mecanic și dă o 
interpretare statistic-probabilistă a desfășurării fenomenelor naturale. 

Principiul al doilea are mai multe enunțuri echivalente; o parte se referă la 
funcționarea mașinilor termice și alta la caracterul ireversibil al proceselor naturale. 

Entropia are o interpretare probabilistică, legată de gradul de ordine al 
sistemului aflat într-o anumită stare. 

Funcțiile de stare caracteristice ale sistemelor termodinamice sunt funcții 
diferențiale totale de anumiți parametri independenți (variabile naturale impuse de 
condițiile în care evoluează sistemele). Astfel, transformările între fazele solidă, 
lichidă și gazoasă se produc la presiune și temperatură constante; aceste procese sunt 
descrise în modul cel mai adecvat de funcția de stare entalpie liberă, G(p, T), funcție 
de variabilele independente presiune și temperatură. 

De asemenea, variațiile unor funcții de stare în diferite în diferite procese se pot 
exprima în funcție de variațiile diferiților parametri, dintre care unele se pot măsura 
cu ușurință – variații de temperatură, presiune, volum, în timp ce variațiile altor 
parametri (entropie, energie internă, și altele) sunt mult mai dificil de măsurat 
experimental. De aceea, în cazul unor determinări experimentale, este avantajoasă 
folosirea anumitor variabile pentru funcțiile de star ale sistemelor studiate. 

Cum obțin organismele energie? 
Oricât de bogat ai deveni în viață, vei lucra mereu pentrua trăi. Adică celulele 

tale vor lucra mereu pentru a te menține în viață. De la sinteza proteinelor până la 
producerea de gameți până la alungarea pradelor, celulele vii sunt în mod constant la 
muncă și tot ceea ce funcționează necesită energie.  

Energia curge prin toate sistemele vii. Plantele, algele și bacteriile fotosintetice 
folosesc energia din lumina soarelui pentru a genera molecule de glucide prin 
procesul de fotosinteză. Astfel de organisme, cunoscute sub numele de producători 
fotoautotrofici, transformă energia radiantă a luminii solare în energie chimică pe 
care o depozitează în zaharuri și alți compuși organici.  

Alte organisme, denumite consumatori heterotrofi, trebuie să dobândească 
energia chimică de care au nevoie prin ingerarea sau absorbirea moleculelor organice 
de la alte organisme. 

Atât la organismele autotrofe cât și la cele heterotrofe, respirația celulară este 
procesul care eliberează energie prin descompunerea acestor surse alimentare. 
Această energie este apoi utilizată pentru a alimenta procesele celulare.  

O concepție greșită comună este că producătorii (organismele autotrofe), cum ar 
fi plantele, efectuează doar fotosinteza și nu trebuie să efectueze respirația celulară. 
Cu toate acestea, producătorii trebuie să efectueze respirația pentru a descompune 
moleculele organice pe care le-au produs, la fel cum fac consumatorii pentru a elibera 
energia chimică din alimentele pe care le consumă. 

Energia curge într-un ecosistem de la Soare și trece de la producători la 
consumatorii printr-o rețea alimentară.  
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Putem urmări fluxul de energie dintr-un ecosistem un pic mai îndeaproape 
folosind o diagramă piramidă energetică, care arată câtă energie este prezentă la 
diferite niveluri în cadrul unei rețele alimentare.  

Fotosintetizatoarele captează doar o mică parte din energia provenită din radiația 
solară care lovește Pământul, pe care o transformă în energie chimică stocată. De 
obicei, mai puțin de 1% din radiația solară care este disponibilă pentru producătorii 
primari este transformat în energie chimică stocată prin fotosinteză.  

La nivelul următor, consumatorii primari sunt ierbivori, care pot varia ca 
mărime de la viermi și insecte minuscule la elefanți masivi și bizon. Deși fiecare 
specie transformă energia consumată a plantelor în energie utilă, aceasta are o 
anumită eficiență, 10% eficiența transferului este regula tipică. După ce producătorii 
depozitează energie chimică (administrată 100%), o regulă generală este aceea că 
organismele consumatoare pot converti aproximativ 10% din energie de la niveluri 
trofice inferioare în energia proprie stocată (restul fiind pierdut în metabolism, 
deșeuri și alte procese).  

Astfel, consumatorii primari (ierbivore) conțin ~ 10% din energia care a fost 
prezentă în producătorii pe care i-au consumat; consumatorii secundari (prădătorii) au 
1% din energia care a fost prezentă în producătorii consumati; iar consumatorii 
terțiari au 0,1% din energie care a fost prezent la producătorii consumati. Rețelele 
alimentare în general se termină la consumatorii terțiari din cauza pierderii 
exponențiale de energie la fiecare nivel mai înalt. 

Carbohidrații, grăsimile și proteinele pot fi metabolizate prin intermediul 
respirației celulare. Fiecare dintre aceste molecule mari este împărțită în 
componentele sale mai mici, și anume glucide, lipide și aminoacizi. Aceste molecule 
mai mici sunt introduse în procesul de respirație celulară, unde se generează energie 
chimică. Lipidele sunt producători de energie deosebit de generali.  

Un gram de grăsime produce mai mult de două ori mai mult ATP decât un gram 
de carbohidrați. Un gram de grăsime are 9 kcal sau 38 kJ. (Caloriile nutriționale, care 
sunt valorile raportate pe pachetele alimentare, sunt de fapt kilocalorii sau kcal.)  

Carbohidrații și proteinele au fiecare câte 4 kcal pe gram. 
Conversia energiei.  
Mitocontriile sunt organite celulare întâlnite în toate tipurile de celule eucariote, 

denumite şi „uzine energetice”, fiind cele ce conțin 
enzimele oxido-reducătoare necesare respirației. 
Respirația produce energia necesară organismelor, 
înmagazinată în moleculele de ATP. Mitocondriile au 
material genetic propriu - ADN mitocondrial ce 
conține informația genetică pentru sinteza enzimelor 
respiratorii. Mitocondriile se fomează prin diviziune şi 

se transmit ereditar, pe linie maternă. Mitocondriile au forma unor vezicule alungite, 
sub forma de bastonaşe, au o membrană dublă, un sistem de cisterne şi tubuli, 
stromă (matrix). Mitocondriile sunt formate din: înveliş, membrană externă netedă și 
membrană internă pliată. Membrana internă prin invaginări formează criste care 
pătrund in stroma fără a o compartimenta complet, mărindu-i foarte mult suprafata. 
Pe mebrana internă se observă granule în care sunt acumulate anumite enzime ce 
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intervin în procesele energetice ale celulei.Funcția de bază a mitocondriei este să 
creeze energie pentru activitatea celulară pe lângă procesul de respirație aerobă. În 
acest proces, glucoza este degradată de către celulele din citoplasmă pentru a forma 
un acid piruvic, care este transportat în mitocondrion. Într-o serie de reacții, în care o 
parte este numită ciclul acidului citric sau ciclul Krebs, acidul piruvic reacționează cu 
apa pentru a produce dioxid de carbon (CO2) şi zece atomi de hidrogen. Aceşti atomi 
de hidrogen sunt transportați pe o bandă transportoare specială de molecule, numite 
coenzime, spre cristae, unde acestea sunt donate lanțului de transport al electronilor. 
Acest lanț de electroni separă electronul şi protonul în fiecare din cei zece atomi de 
hidrogen. Cei zece electroni separați sunt trimişi prin lanțul transportor şi unii se 
combină cu oxigenul şi cu protonii pentru a forma apă (H2O). 

Membrana mitocondrială externă, organizată conform modelului mozaic 
fluid, cu un raport lipide/proteine apropiat de cel general, se caracterizează înainte de 
toate, printr-o permeabilitate generoasă. Aceasta este datorată prezenței porinelor, 
care permit schimbul practic nerestricționat al moleculelor de până la 5000 daltoni 
între citosol și compartimentul mitocondrial extern. 

Compartimentul mitocondrial extern poate fi considerat un compartiment 
tampon între citosol și mioplast. La nivelul acestuia se creează practic un microclimat 
adecvat funcționării optime a mioplastului. La acest nivel se remarcă prezența 
adenilat-kinazei, care transferă un fosfat de pe ATP pe AMP, după reacția ATP + 
AMP = 2ADP. Tot la nivelul compartimentului intermembranar se găsesc și 
nucleozid-fosfokinaze ce transformă nucleozidele în nucleotide, constiuind premisele 
obținerii unei diversități de compuși macroergici. 

La nivelul matricei mitocondriale se găsesc componentele necesare replicării, 
transcrierii și traducerii informației conținute de propriul ADN. Aceste informații stau 
la baza biosintezei a doar maximum 1% din proteinele necesare funcționării 
mitocondriei, restul fiind codificate de ADN-ul nuclear, sintetizate în citosol și 
importate de mitocondrie. Ribosomii din matricea mitocondrială au structura și 
caracteristicile ribosomilor procariotici. Enzimele necesare procesării ADN sunt 
asemănătoare celor din procariote. 

Membrana mitocondrială internă, deși organizată conform modelului mozaic 
fluid, reprezintă o excepție de la regulă în privința raportului dintre lipide și proteine. 
Ea conține 20-30% lipide și 70-80% proteine. Această compoziție dovedește 
accentuatul rol metabolic pe care această membrană îl are. Însă rolul de barieră al 
acestei membrane este, de asemenea, deosebit de important, pentru buna ei 
funcționare. Pentru a compensa conținutul redus de lipide, la nivelul acestei 
membrane se găsește un fosfolipid cu o hidrofobicitate mai accentuată, cardiolipina. 
Procentul de cardiolipină în membrana mitocondrială internă este în jur de 15%. 

 Procesul esențial care se desfășoară la nivelul membranei mitocondriale 
interne este fosforilarea oxidativă. Pentru această funcție, în această membrană au 
fost evidențiate cinci complexe proteice (de la I la V).  

Primele patru aparțin lanțului transportor de elecroni, sau lanțului respirator. Ele 
preiau electronii de la NADH, respectiv FADH2 și îi poartă printr-o succesiune de 
centre oxido-reducătoare, sărăcindu-i treptat de energie (de unde numele de lanț 
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transportor de electroni), cedându-i la final oxigenului (de unde numele de lanț 
respirator).  

Acest proces de transport și sărăcire în energie a electronilor este însoțit de 
pomparea de protoni din matrice către compartimentul mitocondrial extern. 

Capacitatea de a pompa protoni prin 
folosirea energiei preluate de la 
electronii transportați o au numai trei 
din cele patru complexe proteice, și 
anume complexele I, III și IV. 

Complexul al II-lea introduce electronii în sistem luându-i de pe FADH2, fără a 
pompa protoni. 

În lanțul respirator operează complexele I-IV și două componente de legătură 
ubiquinona (care face legătura între complexul I, respectiv al II-lea și complexul al 
III-lea) și citocromul c (care face legătura între complexele al III-lea și al IV-lea). 

Procesul fosforilării oxidative se încheie cu producerea de ATP. Acest lucru 
este realizat de complexul al V-lea, numit și ATP sintază, sau F1F0ATP-aza. Acest 
complex are tot o poziționare transmembranară (ca și complexele I, III și IV din 
lanțul respirator mitocondrial) și folosește gradientul protonic creat de lanțul 
respirator, disipându-l pentru a lega o grupare fosfat la ADP.  

ATP sintaza acționează ca o turbină și acțiunea sa este reversibilă, putând 
hidroliza ATP și pompa protoni, în cazul în care gradientul se inversează (de unde și 
denumirea alternativă de F1F0ATP-aza).  

Din cele prezentate mai sus, conform postulatelor teoriei chemiosmotice 
formulate de Peter Mitchell din 1961, rezultă că buna cooperare dintre acțiunea 
lanțului respirator cu activitatea ATP sintazei (cooperare numită cuplare 
chemiosmotică) este esențială pentru o eficientă producere de ATP, adică pentru 
metabolismul energetic mitocondrial.  

Orice disipare nespecifică a gradientului protonic prin membrana mitocondrială 
internă afectează randamentul producerii de ATP.  

Ciclul Krebs Importante pentru metabolismul energetic aerob, proprietatea 
esențială a mitocondriei, sunt bagajele enzimatice necesare β-oxidării acizilor grași. 
Aceste procese produc acetil-CoA, materia primă pentru altă secvență de reacții 
importante în realizarea funcției de bază a mitocondriei.  

Aceste reacții constitue ceea ce este cunoscut sub numele de ciclul acizilor 
tricarboxilici, denumit și ciclul acidului citric, sau ciclul Krebs. Enzimele care 
operează în ciclul acizilor tricarboxilici sunt localizate în matricea mitocondriala, cu 
excepția succinat dehidrogenazei care face parte dintr-un complex proteic aparținând 
membranei mitocondriale interne.  

În 1937 Hans Krebs a propus ciclul acidului citric; a reprezentat una dintre cele 
mai importante descoperiri ale chimiei metabolice. Este un ansamblu de 8 reacții 
care se desfăşoară în matricea mitocondrială prin care este oxidat grupul acetil din 
acetil-CoA în doi moli de CO2 printr-un proces care permite recuperarea energiei 
libere prin sinteza de ATP. 
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Ciclul Krebs folosește acetil-CoA rezultată atât din β-oxidarea acizilor grași, 
cât și din prelucrarea oxidativă a piruvatului importat din citosol. În ceea ce privește 
importanța reacțiilor ce se petrec în cadrul acestui ciclu, pentru înțelegerea 
funcționării mitocondriei relevant este faptul că în cadrul procesului se reduc 3 

molecule de NAD+ și una de FAD, cu producerea 
NADH, respectiv FADH2, care reprezintă donorii 
de electroni pentru lanțul transportor de electroni, 
parte integrată a procesului de fosforilare oxidativă 
ce are loc la nivelul membranei mitocondriale 
interne. Funcția principală a ciclului Krebs este 
producerea de energie. Reprezintă un punct de 
convergență al catabolismului tuturor substanțelor 
nutritive (glucoza, acizi graşi, aminoacizi, alcool). 
Este considerat un proces amfibolic deoarece este 

situat la intersecția proceselor de catabolism şi a proceselor de anabolism.  
Substraturile ciclului Krebs sunt Acetil-CoA şi oxalacetatul. Ciclul Krebs 

comportă 8 reacții: - una de condensare, - 2 de decarboxilare, - 4 de oxidare și - 1 de 
fosforilare 
1. Citrat sintetaza catalizează condensarea acetil-CoA cu oxalacetatul pentru a da 
naştere citratului.  
2. Aconitaza izomerizează citratul (alcool terțiar) în izocitrat (alcool secundar uşor de 
oxidat).  
3. izocitrat dehidrogenaza oxidează izocitratul la α-cetoglutarat pe baza reacției de 
reducere a NAD+ în NADH. Se elimină un mol de CO2.  
4. Complexul multienzimatic α-cetoglutarat dehidrogenaza catalizează decarboxilarea 
oxidativă a α-cetoglutaratului până la succinil-CoA. Această reacție necesită prezența 
mai multor co-enzime. 
5. Succinil-CoA sintetaza transformă succinil-CoA în succinat. Energia liberă este 
conservată prin formarea de GTP. GTP poate fi transformat în ATP conform reacției: 
GTP + ADP → GDP + ATP. 6. Succinat dehidrogenaza catalizează oxidarea 
succinatului la fumarat - reducerea FAD la FADH2.  
7. Fumaraza catalizează adiția apei la dubla-legătură; se formează malatul. Reacția 
este reversibilă. 
8. Malat dehidrogenaza tranformă malatul în oxalacetat printr-o reacție de oxidare 
cuplată cu reducerea NAD+ în NADH.  

Bilanțul energetic al ciclului Krebs: Prin fiecare parcurgere a ciclului Krebs are 
loc degradarea unui mol de acetil-CoA şi eliberarea a doi moli de CO2. Substanțele 
macroergice formate sunt: Un mol de GTP, 3 echivalenți reducători NADH + H+ 
care în urma lanțului respirator mitocondrial dau naştere la 9 moli de ATP, 1 
echivalent reducător FADH2 care generează 2 moli de ATP în urma parcurgerii 
lanțului respirator mitocondrial.Oxidarea completă a unui mol de acetil-CoA 
formează 12 moli de ATP. Din punct de vedere al randamentului energetic, ciclul 
Krebs este foarte eficient deoarece aproximativ 90% din energia chimică a acetil-
CoA (228 kcal/mol) se regăseşte sub formă de GTP şi a coenzimelor reduse (care pot 
elibera 206 kcal/mol). 
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5. Informatică Biologică – cibernetica sistemelor bioinformaţionale 
 

Sistemul informaţional realizează legătura dintre un sistem sursă şi un 
sistem destinaţie. El se poate defini în termenii ciberneticii ca fiind compus din 
sistemul reglator, sistemul reglat şi informaţia transmisă între cele două sisteme.   

Componenta materială a sistemelor informaţionale este reprezentată nu 
numai de cele două sisteme între care se realizează transmiterea de informaţie ci 
şi suportul material al acestei transmiteri, reprezentat de canalul informaţional. 

Componenta energetică este reprezentată de energia mesajului transmis 
între cele două sisteme. Această energie este sub formă circulantă şi se 
încadrează într-un flux energetic, cu trei etape: emitere, propagare şi absorbţie. 

Componenta informaţională caracterizează aspectele informaţionale ale 
energiilor care circulă între sistemul sursă şi cel destinaţie.  

Fluxul informaţional se suprapune celui energetic. Diferenţa constă în 
gruparea cuantelor energetice în semnale. Este ca şi cum informaţia ar fi 
reprezentată de scrisoarea împachetată în plic şi trimisă de la expeditor la 
destinatar, iar energia ar fi numai peticelele mici de hârtie cu câte o literă.  

În cibernetica economică, sistemele informaţionale sunt definite ca fiind 
sistemele informatice ce se interpun între sistemul de conducere şi sistemul 
condus. Sistemele informatice cuprind atât reţelele de calculatoare cât şi 
informaţia transmisă între cele două sisteme. 

În biologie, sistemele informatice sunt nu doar electronice (aşa cum sunt 
reţelele de calculatoare) ci mai ales chimice, iar informaţia nu este numai digital 
binară, ci şi digital structurală şi analogică.  

Sistemele de conducere sunt sistemele reglatoare, regulă care datorită 
relaţiei de multe ori echivoce dintre sistemele reglatoare şi cele reglate, nu 
prezintă aceeaşi ierarhie ca în cibernetica economică, unde sistemele de 
conducere sunt şi sistemele decizionale.  

Sistemul nervos coordonează prin componenta sa vegetativă activitatea 
celorlalte sisteme ale organismului, fiind prin aceasta un adevărat "sistem de 
conducere". Sistemul nervos, care primeşte, procesează şi memorează o cantitate 
de informaţie uriaşă nu numai că are posibilitatea de a coordona activitatea 
celorlalte sisteme, dar lui îi revine şi rolul decizional corespunzător. 

Societatea umană în ansamblu a fost de multe ori asemuită unui organism. 
Iată o nouă abordare a acestei paradigme: cibernetica socială. Cine are 
posibilitatea să coordoneze alţi indivizi !? Categoric cei care deţin o cantitate mai 
mare de informaţie cu valoare calitativă adecvată. Ei vor avea o putere 
decizională sporită față de cei care deţin doar mijloacele energetice (capital, 
acţiuni, active...), pentru că acestea se pot pierde uşor în cazul unui management 
prost ori a unei irosiri exacerbate pentru satisfacerea nevoilor sau poate viciilor. 

A avea informaţii adecvate şi utile, sau capacitatea de a le obţine, îţi dă 
posibilitatea unor decizii calitativ superioare. Vei şti să-ţi sporeşti mijloacele 
energetice, ceea ce împreună cu rolul ierarhic obţinut poate să-ţi satisfacă 
necesităţile de afirmare. Luând în calcul şi informaţia de divertisment, care 
produce emoţii pozitive, putem concluziona că informaţia ne oferă cu mult mai 
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multe satisfacţii decât "energia". Nu spun că aceasta din urmă se poate înlătura, 
dimpotrivă, fără ea nici nu ar exista informaţie. Ceea ce afirm este că nu 
cantitatea ei contează, ci calitatea ei, iar aceasta este dată de informaţie. 

Fiecare epoca îşi are paradigmele sale. În funcţie de acestea, ştiinţa vremii 
dobândeşte o anumita configuraţie: unele rezultate sunt scoase în relief, în timp 
ce altele sunt lăsate în urmă. Kuhn exprima opinia că „revoluţiile ştiinţifice” s-ar 
caracteriza în primul rând prin schimbarea paradigmelor. Fără a urma fidel 
această opinie, admitem şi noi că fiecare etapă din dezvoltarea unei ştiinţe este 
legată de anumite concepte fundamentale. Fiecare specialist vine cu experinţa, 
perspectiva şi interesele proprii pentru a ne povesti cum se vede comunicarea de 
la fereastra sa. Din această colecţie de panorame, fiecare din noi selectează ceea 
ce simte că poate da un sens mai profund existenţei sale efemere.  

Abordarea informaţională a biologiei trebuie să pornescă prin definirea 
termenului de informaţie, noţiune care datorită semanticii sale vaste nu lasă deloc 
impresia unei încercări facile. În ciuda utilizării aproape abuzive a cuvîntului 
informaţie, putem afirma că semnificaţia sa nu este pe deplin stabilizată. Numărul 
mare de sensuri în care acest cuvânt este folosit sugerează că ne aflăm încă în plin 
proces de structurare semantică a unei noţiuni relativ noi, născute în cibernetica de la 
începutul secolului trecut, şi care evocă termeni utilizaţi înca din antichitate. De la 
informaţia în sens de ştire şi pîna la informaţie în sensul de a pune în formă, de 
organizare şi structurare, semnificaţia dată uneori cuvântului informaţie poate fi 
dedusă doar din context. Limbajul uzual concepe informaţia sub forma datelor 
care descriu un obiect sau fenomen, ori care aduc la cunoştinţa unui receptor 
aspecte sau caracteristici ale elementului sursă, sau în sens general, sunt 
cunoştinţe pe care cineva le are despre ceva sau cineva. 

Informaţia reprezintă într-un limbaj matematic, funcţia prin care unei 
anumite stări a sistemului dat A i se asciază o anumită stare (sau gamă de stări) a 
sistemului B. Cu alte cuvinte, starea sistemului B, pe care îl vom numi 
destinatarul informaţiei este determinată de sistemul A, numit sistem sursă.  

Am caracterizat astfel ceea ce V. Săhleanu numea în Eseu de biologie 
informaţională „o legătură de tip informaţional (LTI)”, cu semnificaţia unei 
funcţii matematice: „ceea ce numim legatură de tip informaţional este o formă 
specială de conexiune fizică între sisteme, putând avea semnificaţie biologică, 
psihica, socială, tehnică, etc. 

Pentru cuvântul informaţie este bine cunoscută o singură tentativă de 
precizare ştiinţifică a înţelesului, şi anume aceea din teoria matematică a 
comunicaţiei dată de Cl. Shannon, el însuşi reluând unele sugestii ale lui R. 
Hartley, publicate cu douăzeci de ani înainte. În ultimii ani se cunosc numeroase 
alte tentative de elaborare ştiinţifică şi filozofică a acestui concept, diferite sau 
mult diferite de cea citată anterior.  

Dacă o biologie informaţională nu poate fi elaborată numai pe baza teoriei 
matematice a informaţiei, oricum ea nu poate fi prezentată nici ocolind această 
teorie. Rezumând teoria lui Shannon asupra informaţiei putem observa că funcţia 
matematică ce ar satisface eficient conceptul informaţional ar fi cea logaritmică 
(I = k logN ), unde I este informaţia iar N este starea sistemului destinaţie.  
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Măsurarea informaţiei funcţie de probabilitate este ideea centrală a 
raţionamentelor lui Shannon. 

Abordarea lui Shannon nu satisface însă integral aspectul de funcţie 
matematică al informaţiei. Se ştie că o funcţie matematică are trei elemente 
caracteristice bine conturate: mulţimea de definiţie, legea de corespondenţă şi 
mulţimea de valori. Numai legea de corespondenţă nu descrie integral o funcţie. 
Tot la fel este şi în cazul informaţiei. Care ar fi informaţia transmisă de autorul 
unei cărţi musculiţei aşezate pe una din pagini?  

   Abordarea sistemică şi sistematică a informaţiei 
Noţiunea de „sistem” înglobează, pe de o parte aspectul sistematic utilizat 

pentru tratarea anumitor probleme, iar pe de altă parte, caracterul integral al mai 
multor elemente, care asamblate intr-un întreg dau acestuia proprietăţi noi, 
sumative sau calitative. Animalele, plantele (ba chiar şi bolile) erau prezentate 
„sistematic” în Systema naturae a lui Ch. Linné. Vorbim şi astăzi despre 
sistematică vegetală şi animală, în strânsă legătură cu taxonomia, dar putem 
vorbi şi despre Sistemul Solar, sau despre sisteme deschise în termodinamică. 
Este marcată astfel diferenţa dintre sistematică şi abordarea sistemică. 

Analiza sistematică a informaţiilor va urmări să redea o anumită tipologie 
informaţională pe când abordarea sistemică va încerca să stabilească natura unui 
sistem informaţional prin identificarea elementelor sale şi a relaţiilor dintre ele, 
capabile să genereze însuşirile globale ale sistemului. 

Caracterizarea tipologică a informaţiilor porneşte cu observaţia existenţei 
anumitor nivele informaţionale, nivele ce relevă, după cum vom vedea nu doar 
natura elementelor informaţionale ci şi pe cea a sistemelor sursă şi destinaţie. 
Putem considera astfel patru nivele informaţionale: nivelul informaţional atomic, 
nivelul informaţional molecular, nivelul informaţional intercelular şi nivelul 
informaţional mental abstract, sociouman.  

Analiza sistemică este axată pe sistemul informaţional. Pentru început 
trebuie bine clarificată noţiunea de sistem informaţional, care poate determina 
confuzie prin existenţa sistemelor informaţionale electronice, adică a reţelelor de 
calculatoare, care nu sunt decât cazuri particulare de canale de transmitere 
informaţională. Dacă orice sistem este alcătuit din mai multe elemente 
componente, atunci şi cel despre care discutăm nu se poate sustrage normei. 
Părtile componente ale unui sistem informaţional sunt elementele informaţionale.  

Am luat cunoştinţă de faptul că informaţia este o funcţie matematică şi că 
orice funcţie matematică prezintă trei componente: domeniul de definiţie, legea 
de corespondenţă şi mulţimea valorilor. Particularizând definiţia informaţiei la 
un singur sistem sursă şi un singur sistem destinaţie, voi considera sistemul 
informaţional ca fiind mulţimea funcţiilor matematice care fac să se asocieze 
fiecărei stări a sistemului sursă una din stările posibile ale sistemului destinaţie.  

Sistemul informaţional reprezintă deci mulţimea informaţiilor posibile de 
transmis între un anumit sistem sursă şi un anumit sistem destinaţie, indiferent de 
nivelul informaţional al transmiterii. 

Mulţimea informaţiilor va include, conform definiţiei, mulţimea tripletelor: 
stare a sistemului sursă - lege de corespondenţă - stare a sistemului destinaţie.  
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Legea de corespondenţă va caracteriza procesul informaţional sau legătura 
de tip informaţional. 

Pentru a clarifica definiţia sistemului informaţional se poate considera ca 
exemplu transmiterea de informaţii prin sinapsa interneuronală. Neuronul 
presinaptic va fi sistemul sursă, iar cel postsinaptic va fi sistemul destinaţie. Între 
cei doi neuroni există multiple contacte sinaptice, excitatorii sau inhibitorii, 
mediate de diverşi neurotransmiţători sau neuromediatori. Sistemul informaţional 
va fi reprezentat de mulţimea stărilor neuronului presinaptic conexate cu stări 
specifice ale neuronului postsinaptic prin anumite combinaţii de molecule 
mesgere. 

Ştim care sunt elementele sistemului. Dar care sunt relaţiile dintre ele? Dar 
ce relaţii pot exista între funcţiile matematice? Categoric, relaţii matematice, de 
la adunare şi înmulţire la legi matematice complexe de tipul: a¤b=a+ba+b. 
Urmărind aceste relaţii matematice în exemplul transmiterii interneuronale, 
amintim de efectul sumativ al mesjelor chimice sau de existenţa pragului, etc 

Legătura de tip informaţional (LTI) 
Formalismul matematic al teoriei informaţionale elaborată de Shannon 

serveşte eventual la „măsurarea” gradului de conexiune dintre A şi B, indiferent 
de tipul gradului de conexiune (dinamică sau statică, energetică sau 
„informaţională”). Ceea ce numim legătură de tip informaţional (LTI) este o 
formă specială de conexiune fizică cu semnificaţie biologică, psihică, socială, 
tehnică, etc. O LTI poate aduce, fireşte, informaţii despre ceva. Anticipând 
asupra unor dezvoltări ulterioare, vom spune că „informaţia” vizuală, ca şi cea 
Shannoniană sunt cazuri particulare de LTI. 

 În cazul cel mai general, LTI se referă la semnale de comandă, la „pulsuri 
cauzale”. Un sistem S1 emite astfel de „semnale”, recepţionate eventual de 
sistemele S2, S3, S4 ...,care alcătuiesc un câmp de eficacitate virtuală a lui S1, un 
„câmp informaţional”. Recepţia efectivă va duce la modificări caracteristice în 
sistemele aparţinând „clasei” S2. Ce este insă un „semnal informaţional”? O 
cantitate de substanţă sau de energie relativ mică faţă de cantităţile prezente în S1 

şi S2 , care deci nu afectează perceptibil bilanţul substanţial şi energetic al 
sistemelor prin însumare algebrică la substanţele şi energiile lor. Afectarea este 
masivă şi disproporţionată pe planul organizării, prin mecanisme ca cel de 
declanşare sau cel de amplificare. 

 Pentru omul modern, la care „mobilul”, telecomanda sau radioul reprezintă 
acum banalităţi, legătura de tip informaţional poate fi uşor percepută cu ajutorul 
unui model tehnic. Radioemisia şi radiorecepţia par astăzi, lucrurile cele mai 
„naturale” în urma familiarizării noastre cu ele. Radiocomunicarea se bazează 
însă, până la urmă, pe rezonanţa şi amplificarea unor unde electromagnetice între 
sistemele sursă şi destinaţie. 

 Informaţia anihilează o incertitudine. Desigur, această accepţiune se 
deosebeşte mult de cea uzuală, populară, căci o bună parte din „informaţiile” pe 
care le aflăm, de pildă din ziare, nu sunt răspunsuri la ipoteze prealabile, 
caracterizate printr-un coeficient de probabilitate. Accepţia este insolită, deşi 
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antropomorfă, psihologizantă, gnoselogică. Iată de ce este preferabilă noţiunea de 
legătură de tip informaţional. 

 Fireşte, anumite sisteme informaţionale pot aprecia, pe baza „experienţei” 
lor de funcţionare, pornind de la statistica evenimentelor, asemenea probabilităţi, 
ca şi în cazul sistemului om informaţional, care aşteaptă sau exclude ipoteza 
producerii unui eveniment de la unele „probabilităţi subiective” sau de la 
„statistici obiective”.  

Componentele procesului informaţional 
Care sunt premisele unei legături de tip informaţional? Atât sistemul sursă 

S1 , cât şi sistemul destinaţie S2 sunt sisteme materiale eterogene, structurate, cu o 
înaltă organizare. Ele au o „consistenţă” şi un grad apreciabil de stabilitate. 
Semnalul (pulsul cauzal) care părăseşte sistemul S1 şi ajunge la S2 nu-l 
dezorganizează, nu-l dezagregă nici pe unul nici pe celălalt, dar în fiecare există 
subsisteme care suferă transformări. De pildă, în S2 există un subsistem 
„sensibil”, eventual labil. 

„Sensibilitatea” la semnal (pe care o putem numi informabilitate) este, la 
rândul ei, o caracteristică sistemică. În aparatul de radiorecepţie clasic, 
informabilitatea este relizată printr-un circuit oscilant, adică printr-o organizare 
anumită a capacităţii (condensator), a selfului (bobina), a rezistenţei ohmice şi a 
tubului electronic care asigură întreţinerea oscilaţiilor. Amplificarea este de 
asemenea realizată printr-un anumit circuit de dispozitive electrice şi electronice 
(şi nu printr-o juxtapunere oarecare, întâmplătoare, de piese). Graţie structurii lui 
S1 şi S2, conexiunea dintre ele poate fi informaţională şi nu banal-energetică, aşa 
cum este aceea dintre două pietre care se sparg în urma ciocnirii lor. 

În „canalul de comunicaţie” găsim, de asemenea, energie structurală; 
modularea undelor hertziene este cea care dă o specificare, conferind înţelesul 
unui semnal specific. Aşadar, pentru ca energia care se schimbă între S1 şi S2 să 
aibă înţelesul (semnificaţia) de semnal, S2 trebuie să fie structurat într-un anumit 
fel. Totodată este nevoie ca între S1 şi S2 să existe o anumită corespondenţă 
structurală, realizată prin construcţie dar şi prin acordaj. 

S1, canalul de transmisie şi S2 formează un suprasistem iar caracterizarea 
LTI prin acest model este o schemă cu trei elemente. Dacă adăugăm un element 
la emisie, care face codificarea (încodarea) şi unul la recepţie, care face 
decodarea (decodificarea) obţinem o schemă cu cinci elemente. Vom numi 
traductori aceste elemente intercalate şi vom adăuga un alt factor esenţial 
abordării realiste a LTI: perturbaţiile, care apar pe canalul de transmisie şi care 
uzual se numesc zgomote.  

În felul acesta, caracterizarea LTI este una intersistemică, suprasistemul 
fiind deschis faţă de ambianţă. Ansamblul semnalelor purtătoare de informaţie 
constitue un mesaj. 

Semnalul este un purtător de semnificaţie, operant printr-o LTI. El poate fi 
fizic sau chimic, poate acţiona local sau la distanţă.  

Pe de altă parte, Semnul este rezultatul unei convenţii, iar semnificaţia sa 
este, in extremis, arbitrară; operaţiile cu semne ascultă de o anumită „gramatică”.  
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În lumea animalelor sunt operante semnalele, iar in lumea oamenilor cu 
precădere semnele (de exemplu, semnele grafice, literele), dar şi semnalele. După 
cum semnalul face tranziţia între „lumea” energiei şi cea a informaţiei, semnele 
fac tranziţia între etajul signalectic (al semnalelor) şi cel semiotic (al semnelor). 
Unele semnale capătă semnificaţie printr-un proces de învăţare; este şi cazul 
întâlnit în condiţionarea de tip Pavlov sau Skinner. Prin asociere şi prin întărire, 
un element nesemnificativ din ambianţă (indiferent) sau având o semnificaţie 
minoră poate deveni puls cauzal specific, puternic semnificativ. Astfel, un sunet 
de clopoţel poate deveni excitant al glandelor salivare dacă a fost asociat cu 
prezentarea hranei. Între sunet şi răspunsul secretor se interpune sistemul 
„animal”. Etajul semiotic, caracteristic uman, are o dezvoltare specific speciei 
noastre. Am putea spune că „universul informaţional”, născut prin „clivarea” 
celui energetic, este stratificat şi se desprinde din el un subunivers semiotic. 

Prelucrarea informaţiilor senzoriale.    
Informaţiile senzoriale codificate sub forma impulsurilor nervoase la nivelul 

receptorilor diferitelor organe senzoriale vor fi trimise spre analiză sistemului 
nervos central pe căile aferente ale sensibilităţilor organismului. În principiu 
aceste căi au trei neuroni de conducere situaţi la diferite nivele, cum ar fi, în 
cazul sensibilităţii tactile, neuronul din ganglionii senzitivi ai măduvei spinării, 
din trunchiul cerebral şi din talamus.  

Informaţia suferă o serie de transformări la nivelul sinapselor 
interneuronale, inregistrându-se convertirea influxului nervos, cu calitate 
electrică, în mesaj chimic la nivelul sinapsei şi din nou în un influx nervos la 
nivelul neuronului postsinaptic. Au loc, astfel, alternări de transmitere analogică 
şi digitală. Mai mult decât atât, la nivelul fiecărei sinapse, prin integrarea mai 
multor mesaje informaţionale, are loc o prelucrare eficientă a infornaţiilor prin 
efecte computative, datorită cărora din mai multe mesaje pozitive (excitatorii) 
rezultă unul singur, din care se scad mesajele negative (inhibitoare). Calea 
aferentă a analizatorilor, prin numărul mic de sinapse, nu se caracterizează, deci, 
printr-o prelucrare de anvergură a informaţiilor senzorile. Nu acelaşi lucru se 
întâmplă şi la nivelul sistemului nervos central, unde miliardele de neuroni 
realizează milioane de contacte sinaptice şi astfel informaţia suferă procese de 
prelucrare deosebit de fine şi deosebit de complexe. Fiecare analizator are 
propria lui arie de proiecţie corticală unde informaţiile senzoriale ajunse parcurg 
fluxuri informaţionale ample, care vor defini un sistem cibernetic cerebral ce va 
avea drept sarcină să primească, să analizeze, să stocheze şi să emită informaţii. 

Sistemul cibernetic are forma unei reţele celulare, formată din miliardele de 
neuroni legaţi prin fibre nervoase prin care este transmisă electric informaţia, 
transformată apoi în mesaj chimic în sinapsă şi înapoi în semnal electric pe 
membrana postsinaptică. "Galaxia neuronală" comunică în cel mai înalt grad, 
fiind trimise între unităţile reţelei miliardele de "biţi nervoşi" prin care ele 
dobândesc mai apoi anumite stări de activare, în funcţie de care, transmit mai 
deparete semnalele nervoase. 

Fluxul informaţional parcurge diverse structuri ale reţelei nervoase, 
determinând anumite stări de activare ale elementelor reţelei.  
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Tabloul stărilor de activare final va reprezenta imaginea cerebrală 
determinată de informaţiile senzoriale primite şi prelucrate de sistemul nervos. 
Prelucrarea informaţiilor senzoriale se realizează activ la nivelul sinapselor 
chimice dintre elementele reţelei nervoase.  

Parametrii de funcţionare ai neuronului, intervenţia lui activă prin cantitatea 
şi calitatea receptorilor pe care îi exprimă, modularea diverselor mesaje prin 
amplificare sau diminuare, toate acestea transformă neuronul într-un adevărat 
"computer celular", sau dacă nu, cel puţin într-un veritabil microcip, pentru care 
"DA" înseamnă un potenţial de acţiune şi "NU" înseamnă absenţa acestuia. Căile 
anatomice de parcurgere a fluxurilor informaţionale nervoase au fost de mult 
descoperite şi studiate în detaliu. Vechea paradigmă de funcţionare a sistemului 
nervos era aceea a arcului reflex, depăşită însă în contextul cibernetic actual. 
Arcul reflex diminuează foarte mult componenta prelucrării informaţionale şi 
accentuează rolul căilor aferentă şi eferentă. Reacţiile "fulger" ale organismului 
presupun într-adevăr o slabă prelucrare a informaţiei, fiind chiar eliminat 
aspectul conştient al prelucrării. În acest caz, informaţia recepţionată determină o 
schimbare tradusă mai ales printr-o contracţie a unui segment muscular al 
organismului.  

Dincolo de actul reflex, care caracterizează cel mai simplu flux de 
informaţie la nivelul unui organism, situaţia se complică uimitor. Gama de 
informaţii recepţionată, de la mişcări de obiecte în plan vizual, la simfonii 
orchestrale în plan auditiv, necesită pentru prelucrare mii de elemente nervoase 
care să canalizeze, distribuie, amplifice sau diminueze aceste informaţii. 
Fluxurile informaţionale presupun acum "staţii de lucru" în mii de unităţi ale 
reţelei nervoase. Cea mai complexă activitate de prelucrare, cu un evident rol 
cognitiv se desfăşoară la nivelul ariilor asociative din neurocortex, unde categorii 
diverse de informaţie sunt computate împreună pentru a rezulta diverse asocieri 
mentale între stimuli.  

"Popasul" final al informaţiei la nivel cerebral se face în ariile corticale 
motorii, care prin legăturile lor eferente transmit informaţii efectorilor.  

Ariile motorii cuprind adevăraţi "ofiţeri", cadre superioare de comandă, care 
coordonează întreaga activitate a organismului, dând ordine stricte celulelor din 
subordine. Căile eferente presupun o minimă prelucrare, cuprinzând de obicei doi 
neuroni, unul cerebral şi altul medular. Informaţia este acum una de comandă, 
deciziile fiind de mult luate în cadrul reţelei nervoase.  

Reacţia organismului la diverşi stimuli senzoriali, tradusă prin activităţi 
motorii sau secretorii, defineşte calitatea de destinatar de informaţie a 
organismului. Această reacţie poate fi conştientă sau inconştientă, imediată sau 
întârziată. Caracterul conştient sau inconştient vizează gradul de implicare al 
scoarţei cerebrale, în timp ce gradul temporal, definit ca imediat sau ulterior 
vizează capacitatea de memorizare a sistemului nervos.  

Considerând şi capacitatea de învăţare de care dispune reţeaua nervoasă, 
atunci tabloul funcţionării sale este întregit, fluxul datelor fiind acum acompaniat 
de existenţa unor fişiere stocate în baza de date a sistemului cibernetic nervos, la 
care se pot raporta noile informaţii, şi care au un "attachament" emoţional. 
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Imaginea cerebrală a realităţii. 
Conform paradigmei tradiţionale sau simbolice, a asuma un sistem cognitiv 

înseamnă a asuma un anumit sistem reprezentaţional.  
Toate teoriile reprezentaţionaliste susţin că postularea reprezentărilor este 

esenţială pentru o teorie a cogniţiei: există stări ale minţii care funcţionează 
pentru a încifra stări ale lumii. În mod esenţial, cogniţia implică reprezentări şi 
computări, existând o semantică şi o sintaxă combinatorială pentru reprezentările 
mentale, care sunt structuri simbolice ataşate tabloului de activare neuronal. 

Stările şi procesele mentale au caracter computaţional în sensul că 
reprezentărilor mentale li se pot atribui caractere simbolice cu care se poate 
opera după o sintaxă determinată de funcţiile mentale, funcţii care decurg din 
caracterele integrative ale neuronilor. Cel mai bun exemplu în înţelegerea 
funcţiilor mentale este computerul digital care are aceleaşi baze logice ca şi o 
maşină Turing. Se poate vorbi de o memorie activă (working memory), 
corespunzătoare benzii maşinii Turing, cu capacităţi de scanare şi alterare a 
conţinuturilor memoriilor, similare operaţiilor de citire şi scriere de pe bandă.  

Un punct esenţial pentru acest tip de demers îl constitue rolul cauzal al unei 
reprezentări în economia cognitivă a unui sistem inteligent, care trebuie să fie 
sistematic adecvat la situaţia pe care o reprezintă.  

În contrast cu paradigma simbolică, interesată de comportamentul cognitiv 
doar la nivelul fenomenologic, modelele conexioniste sunt inspirate de 
procesarea cerebrală a informaţiei. Principiile care stau la baza modelelor 
conexioniste sunt deduse din observaţiile privind fluxul informaţional cerebral:   

- schimbarea ponderilor legăturilor dintre anumiţi neuroni determină prin 
procese de learning;  

- procesele cognitive se bazează pe computări paralele efectuate de un 
număr mare de neuroni; și  

- informaţia (semnalul primit din exterior sau reprezentarea corespunzătoare 
a unor evenimente din trecut) este distribuită la nivelul mai multor neuroni şi a 
legăturilor dintre ei, dobândid un aspect modular.  

Cele cinci asumţii pe care se bazează reţelele conexioniste sunt: 1. Neuronii 
integrează informaţia; 2. Neuronii transmit mai departe informaţia pe care o 
primesc la nivelul inputului; 3. Creierul este structurat pe mai multe niveluri; 4. 
Influenţa unui neuron asupra altuia depinde de ponderea legăturii lor; 5. Procesul 
de învăţare are loc prin schimbarea ponderilor legăturilor dintre neuroni. 

Un aspect discutabil al paradigmei conexioniste are în vedere definirea 
unităţii reţelei nervoase, sau aşa cum frecvent se utilizează, a noţiunii de nod al 
reţelei. Nodul unei reţele conexioniste poate fi, prin prisma propriei mele 
paradigme, fie un singur neuron, fie o populaţie neuronală. Pornind de la recepţia 
informaţională se observă că este foarte puţin probabil ca informaţia să fie 
recepţionată de un singur receptor, fiind vorba de cele mai multe ori de un câmp 
receptor. Astfel informaţia este preluată apoi de un filet nervos, care poate fi 
conceput ca un conductor electric format din numeroase alte elemente 
conductoare. La nivel cerebral, informaţia poate fi transmisă unui singur neuron 
sau unui modul neuronal, la nivelul căruia se formează un pattern informaţional 
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de activare specific stimulului recepţionat, numit pattern de activare input. 
Interpretarea semantică a patternului rezultat este răspunsul la problema pusă 
reţelei. Într-o reţea conexionistă informaţia este în mod activ reprezentată cu 
ajutorul vectorilor de activare. Reţelele încep să proceseze o anumită informaţie 
când patternul input al acestei informaţii devine activ. Nodurile reţelei trimit şi 
primesc semnale excitatorii şi inhibitorii până când reţeaua atinge o configuraţie 
stabilă. Rezultatul procesării - patternul output - este ceea ce reţeaua reprezintă în 
mod curent. Reţelele sunt antrenate prin ajustare de ponderi în funcţie de 
performanţa sistemului de a îndeplini o anumită sarcină.  

Atunci când reţeaua "primeşte" un stimul, anumite unităţi input sunt 
activate. Aceste unităţi formează un pattern input. Activarea patternului input 
determină activarea unui pattern la nivelul unităţilor superioare şi aşa mai 
departe, până ce anumite unităţi de la nivelul outputului devin active, formând un 
pattern output, care este răspunsul la problema pusă reţelei. Unul din motivele 
principale pentru adoptarea modelelor conexioniste este că independent de 
succesul modelării performanţelor umane pentru orice sarcină cognitivă 
particulară, toate modelele conexioniste manifestă anumite caracteristici generale 
ale procesării cognitive umane: sunt capabile să performeze anumite sarcini chiar 
dacă sistemul a fost în mod minor avariat, mai mult, sunt capabile să performeze 
în mod rezonabil anumite sarcini chiar dacă inputul primit este inadecvat; de 
asemenea permit accesul memoriei prin conţinut. În acord cu modelele simbolice, 
informaţia este reprezentată localist: cunoaşterea pe care o avem despre diferite 
lucruri este localizată în locaţii diferite, independente, aşa cum în viaţa de zi cu 
zi, informaţia este strict localizată într-un dicţionar sau o carte de telefon. În 
aceste sisteme fiecare piesă a unui corp de informaţie este stocată în mod separat.  

În sistemele conexioniste, cunoaşterea este stocată în mod distribuit, putând 
vorbi de module informaţionale, care activate împreună pot reda conţinutul 
informaţional iniţial. Reprezentările nu sunt deci stocate în mod secvenţial, ca în 
modelul tradiţional, ci aceleaşi noduri sunt capabile să cuprindă piese diferite de 
cunoaştere. Învăţarea are loc prin schimbarea ponderilor legăturilor, fapt care 
conduce la schimbarea gradului de activare a tuturor outputurilor care au un nivel 
de activare incorect. Imaginea cerebrală a unui stimul informaţional din mediu 
este prin urmare un tablou de activare electrochimică a unui modul neuronal al 
sistemului nervos. Aceste imagini se pot suprapune, rezultând un tablou nervos 
electrochimic global care este imaginea cerebrală a realităţii ce ne înconjoară.  

Computarea se poate face astfel, atât la nivelul unui singur neuron, cât şi la 
nivelul patternurilor informaţionale cerebrale, prin care se pot asocia diverse 
informaţii. Cea mai sugestivă exemplificare este banda maganetică a unei casete 
video pentru creierul uman. Numai că această bandă se derulează în permanenţă, 
este citită în diverse locaţii, prezintă o dinamică permanentă şi nu se aşează în 
sertar decât prin moartea organismului. Totalul proiecţiilor de pe această bandă 
formează imaginea virtuală mentală a ideilor, care rezultă nu numai dintr-o 
transmisiune în direct de la receptorii senzoriali la creier ci şi de transmisiunile 
înregistrate sub forma memoriilor sau a scenariilor pe care neuronii noştri le-au 
produs şi filmat. 
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6. Determinism genetic  
Genetică informaţională 
Ereditatea apare ca o proprietate esenţială a materiei vii, care asigură 

continuitatea în evoluţie prin transmiterea fidelă a caracterelor ereditare de-a 
lungul generaţiilor, mai exact transmiterea din generaţie în generaţie a capacităţii 
de a dezvolta aceleaşi caractere. 

În accepţiunea lui Fr. Jacob, ereditatea este "ordinea ordinii biologice", 
versiunea modernă a ideii de ereditate fiind aceea de program genetic, softul 
sistemului informaţional biologic. 

Acidul dezoxiribonucleic (ADN), molecula vieţii, după cum mai este 
denumit, cuprinde aproape întreaga informaţie genetică ce specifică proprietăţile 
celulare. 

ADN este un polimer alcătuit dintr-un număr mare de nucleotide, fiecare 
format dintr-o pentoză, o bază azotată şi un radical fosforic. Bazele azotate - 
purinice : Adenina şi Guanina, şi pirimidinice : Timina şi Citozina - dau 
specificitate fiecărui nucleotid, care devine astfel un semn al codului genetic. 

Transmiterea informaţiei genetice de la o generaţie celulară la alta este 
precedată de dublarea ei, dublare realizată printr-un mecanism extream de 
complex, numit replicare ADN. Prin acest proces se obţine o copie a informaţiei 
genetice, aşa cum s-ar copia o carte la xerox. 

În celula bacteriană de Escherichia coli, cu ajutorul autoradiografiei (prin 
încorporare de timină sau timidină tritiată), s-a demonstrat că ADN-ul 
cromozomului bacterian are în cursul replicării forma unui cerc închis cu o buclă 
(un loop) internă luând forma unei structuri numite "theta", asemănătoare literei 
greceşti care poartă acelaşi nume: θ. 

Respectiva structură indică cum, în cursul replicării, molecula de ADN îşi 
menţine forma circulară, lanţurile de ADN se despiralizează incomplet, înainte 
de a servi drept matriţă pentru sinteza unui nou ADN. 

Replicarea începe cu despiralizarea lanţului ADN la nivelul situsului de 
origine al replicării, numit situs OriC. Acest situs este reprezentat de o secvenţă 
de 245 perechi de baze. Se pare că metilarea adeninei din secvenţele GATC din 
acest situs are rol important în controlul replicării. 

Legarea proteinei Dna A de situsul OriC iniţiază o secvenţă de reacţii care 
determină despiralizarea ADN-ului suprarăsucit negativ şi sinteza unui primer. 

Dna B (helicaza) şi Dna C participă la această derăsucire. Porţiunea 
despiralizată a ADN-ului este stabilizată apoi de către proteina de legare a SSP. 

Replicarea are un mecanism complex, multienzimatic şi se desfăşoară în trei 
etape: iniţiere, elongare şi terminalizare. În întraga lume vie, replicarea ADN se 
desfăşoară după acelaşi mecanism. 

La eucariote, replicarea începe când o proteină de recunoaştere, care ar 
putea fi o topoizomeraza de tip I, se leaga de originea replicării şi produce o 
crestătură monocatenară care conduce la o despiralizare locală, după care 
crestătura este refăcută. Despiralizarea este urmată de apariţia unei configuraţii 
caracteristice de forma literei Y - bifurcaţia sau furca replicativă, în care o catenă 
parentală se termină cu 3'OH iar cealaltă cu 5'P. 
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Această modificare conformaţională este factor esenţial în replicare, de 
aceea imediat după formarea furcii replicative, proteine destabilizatoare (Pdes) se 
fixează pe monocatenele eliberate, împiedicând refacerea structurii dublu-
helicoidale. 

Sinteza de ADN este iniţiată de două enzime : ARN - polimeraza şi primaza. 
Cele două enzime pot fi distinse experimental in vivo prin sensibilitatea lor 
diferenţială la rifampicină. ARN-polimeraza este inhibata de rifampicina, în 
schimb, primaza nu este. Aceste enzime sintetizează pe matriţa de ADN un scurt 
segment de ARN, numit ARN-amorsor sau ARN-primer care oferă un capăt 3'OH 
liber ADN polimerazei. 

ADN polimeraza nu poate să sintetizeze de novo o catenă ADN, fiind 
limitată la extinderea unui fragment deja existent. Capătul 5' al ARN-amorsor 
prezintă o grupare trifosfat necesară ADN polimerazei. ARN polimeraza 
sintetizeză primerul ARN pe catena leading, iar primaza sintetizează primerul pe 
catena întârziată (lagging). 

Creşterea catenelor se realizează numai în direcţia 5' 3', procesul fiind 
catalizat de o ADN-polimerază, constituită din mai multe subunităţi (α, β, δ, ε, γ, 
etc.) implicate în creşterea catenelor sau repararea erorilor de replicare. 

Cele patru dezoxiribonucleotide sun sintetizate pe două căi : de novo şi de 
salvare. În sinteza de novo, nucleozidele sunt sintetizate din 
fosforibozilpirofosfat, aminoacizi, CO2 şi NH3, iar în sinteza de salvare, bazele 
libere şi nucleozidele rezultate din degradarea acizilor nucleici sunt transformate 
în nucleozid-monofosfaţi. Nucleozid-monofosfaţii obţinuţi pe ambele căi, sunt 
convertiţi în nucleozid difosfaţi de către kinaze specifice pentru fiecare bază 
azotată, iar nucleozid difosfaţii sunt convertiţi în nucleozid trifosfaţi de către 
ribonucleotid-reductaza. 

Terminarea sintezei ADN este marcată de excizia ARN-amorsor de la 
nivelul extremităţilor 5' ale catenelor ADN linear. Înlăturarea ARN-amorsor de la 
acest nivel generează o lacună care nu poate fi refăcută de către nici o ADN-
polimerază pentru că nu există nici un capăt 3'-OH liber. 

Scurtarea unui capăt 5' al unei catene nou sintetizate, echivalentă cu 
scurtarea telomerelor în cazul cromozomilor, ar putea fi consecinţa înlăturării 
primerilor. Cu fiecare replicare, acest capăt devine tot mai scurt, dând indicaţii 
asupra numărului de diviziuni parcurse de celula posesoare, număr care se pare 
că are un cuvânt hotărâtor în viaţa organismului, determinând senescenţa. 

Ciclul celular reprezintă o secvenţă de evenimente implicate în replicarea 
ADN şi diviziunea celulei. Ciclul celular cuprinde interfaza şi mitoza, 
mecanismul prin care materialul genetic duplicat în interfază este repartizat 
celulelor fiice. 

Desfăşurarea normală a ciclului celular mitotic este asigurată de o familie de 
şapte enzime numite kinaze dependente de cicline (cdk1 - cdk7). Aceste enzime 
devin active numai după ce se asociază cu o ciclină, care are activitate reglatorie. 
Ciclinele sunt denumite astfel datorită ciclicităţii înregistrate în sinteza şi 
degradarea lor în diverse stadii ale ciclului celular. 
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Meioza este un mecanism prin care numărul diploid de cromozomi dintr-o 
celulă meiotică este redus la un set cromozomial haploid. Meioza constă din două 
diviziuni succesive cu o singură replicare a materialului genetic. Prima diviziune 
este reducţională, iar a doua este o mitoză obişnuită.  

Prin fecundaţie - unirea dintre gametul masculin şi cel feminin - rezultă 
celula ou sau zigot, care posedă din nou un set diploid de cromozomi. 

Rolul cromozomilor şi al genelor a fost scos în evidenţă în mod strălucitor 
pentru toate caracterele ereditare la vegetale, animale şi om. Celulele sexuale ale 
omului conţin 23 de cromozomi, în vreme ce celulele corpului său dublează acest 
număr, ca rezultat al fecundaţiei. În patrimoniul genetic al individului găsim 50 
% cromozomi paterni şi 50 % cromozomi materni, distribuiţi în perechi, 
împărţite în autozomi şi heterozomi: XX la femeie şi XY la bărbat.  

Noţiunea de genă, de la introducerea ei în ştiinţă (W. Johannsen, 1909) şi 
până în prezent a suferit profunde modificări. Progresele remarcabile înregistrate 
de genetica moleculară ne obligă să definim gena împreună cu elementele sale 
reglatoare. Aşadar, gena este un ansamblu de segmente de ADN, ce conţin o 
secvenţă de ADN codificatoare pentru un tip de ARN (ex. ARNr, ARNt) sau un 
lanţ polipeptidic prin intermediul unui ARNm, precum şi intronii şi secvenţele 
transcrise dar netraduse de la extremităţile 5' şi 3'. 

Gena prezintă la un capăt o secvenţă de câteva sute de perechi de baze (pb) 
care nu codifică şi nu este transcriptibilă. Această secvenţă a fost numită 
promotor. La celălalt capăt se găseşte o altă secvenţă, de asemenea 
necodificatoare şi netranscriptibilă, numită terminator. Între cele două elemente 
ale genei se află unitatea funcţionabilă, codificatoare şi transcriptibilă, "memoria 
internă a calculatorului celular". Aceasta reprezintă softul pentru funcţionarea 
celulei. 

Dintre cele două catene ale dublului helix ADN va fi transcrisă numai catena 
pe matriţa căreia sinteza ADN se desfăşoară continuu. Pe catena compementară, 
gena este prezervată, fiind denumită genă antisens. Gena antisens este informaţia 
de rezerva ce va fi utilizată pentru repararea erorilor genetice. 

Promotorul, aflat la capătul 3' al genei, are o structură foarte complexă. În 
regiunea -25 se află o secvenţă al cărei consens este TATA. Această secvenţă a 
fost numită cutia Hogness . În mod obişnuit, cutia Hogness este flancată de 
secvenţe bogate în GC. Cutia Hogness determină primul nucleotid care va fi 
transcris în ARN. Primul nucleotid transcris este un număr pozitiv. Toate 
nucleotidele aflate în amonte de primul nucleotid transcris sunt negative. 

Foarte mulţi promotori au în regiunea -75 o altă secvenţă comună, care are 
consensul CAAT, şi foarte puţini promotori conţin o a treia secvenţă specifică 
GGGCGG, numită cutia GC (fig.9). 

      Cca 100 pb         
                      ARN 

 
         

Fig. 9 Diagrama promotorului 
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Activitatea promotorului este influenţată de situsuri de activare şi de 
amplificare aflate la zeci sau sute de perechi de baze în amonte faţă de promotor, 
unde se leagă factorii transcripţionali. 

Informaţia ereditară înscrisă codificat prin secvenţa de nucleotide din ADN 
trebuie să fie decodificată, tradusă, adică transformată într-o secvenţă de 
aminoacizi. Rezultatul traducerii informaţiei ereditare este sinteza unei catene 
polipeptidice. Aceasta, la rândul ei, participă la realizarea diferitelor caractere ale 
organismului, îndeplinind fie rol structural, fie rol enzimatic.  

Trecerea informaţiei ereditare de la ADN spre proteine nu se poate realiza 
direct. Este necesară interpunerea unor molecule adaptare. Acestea sunt 
reprezentate de diferite tipuri de ARN celular.  

Sinteza tuturor categoriilor de ARN celular se realizează pe matriţa de ADN, 
în cadrul procesului de transcriere genetică. Transcrierea genetică este realizată 
prin intervenţia enzimei polimerizatoare de ribonucleotide, numite ARN 
polimeraza sau transcriptaza, care este dependentă de ADN. Această enzimă are 
capacitatea de a recunoaşte cu mare exactitate secvenţe specifice de pe matriţa de 
ADN, realizând polimerizarea unor ribonucleotide trifosfat libere, aliniate pe 
matriţa de ADN în virtutea complementarităţii bazelor azotate. 

ARN polimeraza catalizează formarea de legături fosfodiesterice între 
ribonucleotidele succesive împerecheate prin punţi de hidrogen cu bazele azotate 
complementare de pe matriţa ADN. Transcrierea realizată de ADN polimerază se 
realizează în trei etape: iniţierea, elongarea şi terminalizarea. 

ARNm numit şi ARN de informaţie reprezintă componenta centrală în 
expresia genelor structurale. Fiind purtătoare de mesaje genetice, moleculele de 
ARN mesager dintr-o celulă au lungimi variabile, respectiv greutăţi moleculare 
variabile. Durata de viaţă a ARN mesager la procariote este de 2-4 minute, 
deoarece de îndată ce au fost traduse, moleculele de ARNm sunt distruse, 
depolimerizate, evtându-se astfel alterările posibile din structura sa ceea ce ar 
echivala cu alterarea mesajului genetic şi cu traducerea sa într-o proteină 
anormală. În cazul dormanţei întâlnită la ouăle de animale şi seminţele plantelor, 
ARNm este menţinut într-o formă stabilă pentru luni şi chiar ani de zile. 

Moleculele de ARNm cu durată lungă de viaţă sunt protejate de atacul 
ribonucleazelor prin asociere cu unele categrii speciale de proteine. Asemenea 
asocieri au fost numite informozomi sau informofere. 

La bacterii, genele aflate în raport de contiguitate şi înrudite metabolic, 
adică legate de aceeaşi cale metabolică formează o unitate reglatoare numită 
OPERON. Asemenea gene sunt transcrise într-un ARNm policistronic, adică 
purtător al mesajului genetic al mai multor gene. 

La eucariote, de regulă, ARNm este monocistronic. El este sintetizat sub 
forma unui precursor numit pre-ARNm, supus apoi prelucrărilor 
posttranscripţionale, în urma cărora rezultă un ARNm matur. Acesta, trecând prin 
porii membranei nucleare, va purta mesajul genetic la ribozomii citoplasmatici. 

ARN de transfer (ARNt) este o macromoleculă specializată în cuplarea din 
citosol a aminoacizilor şi transferul lor la ribozomi, îndeplinind rolul de adaptori 
între acizii nucleidi şi proteine. 
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ARN ribozomal (ARNr) reprezintă circa 80% din totalul de ARN celular, 
intrând în structura ribozomilor. Ribozomii sunt particule ribonucleoproteice 
implicate în biosinteza proteinică. 

Din punct de vedere al transferului informaţional, biosinteza proteinică ar 
putea fi considerată etapa finală a geneticii informaţionale. În cadrul ei se 
realizează cel de-al treilea transfer informaţional, după replicare şi transcriere, 
care converteşte informaţia din patru litere a ARNm în alfabetul de 20 de litere al 
proteinelor. Ca orice reacţie de polimerizare şi biosinteza proteinelor presupune 
iniţierea, alungirea şi terminalizarea catenei polipeptidice. 

Ordinea în care aminoacizii sunt incluşi în catena polipeptidică este stabilită 
de ordinea codonilor din ARNm - purtătorul mesajului genetic de la ADN la 
proteine. 

Prima etapă în biosinteza proteinelor este activarea aminoacizilor cu ATP, 
reacţie catalizată de aminoacilsintetaze sau ligaze. Fiecare aminoacid are propria 
sa enzimă activatoare. Aceste enzime vor lega aminoacizii la ARNt -ul 
corespunzător, care îndeplineşte rolul de moleculă adaptoare a aminoacizilor la 
ARNm. Aminoacilarea ARNt este un proces riguros controlat deoarece o 
încărcare greşită a unui ARNt cu un aminoacid necorespunzător are aceeaşi 
consecinţă ca şi mutaţia. 

Etapa finală în iniţierea sintezei unei catene polipeptidice se desfăşoară la 
nivelul ribozomului care prezintă suprafeţe specifice de legare stereochimică a 
ARNm, ARNt, şi a catenei polipeptidice în creştere. 

În celulă totul se desfăşoară după un program foarte riguros, nefiind loc 
pentru dezordine. Totul este pus la punct până la cele mai mici amănunte: 
creşterea celulei, diferenţierea şi specializarea sa spre a îndeplini anumite funcţii, 
durata sa de viaţă şi chiar moartea sa. 

Datele clasice de genetică generală apreciază că fiecare organism se 
caracterizează printr-un genotip şi fenotip. Genotipul este reprezentat de 
totalitatea determinanţilor genetici existenţi într-un organism. Fenotipul este 
reprezentat de totalitatea caracteristicilor care apar în forme mai mult sau mai 
puţin pregnante, în urma interacţiunii genelor cu factorii de mediu. 

Astăzi se poate discuta cel mult de acţiunea factorilor externi asupra 
anumitor gene, dar nu asupra tuturor genelor din organism, nu se pot face 
aprecieri informaţionale deoarece o parte din genele organismului nu au fost 
identificate până în prezent. De asemenea nu este încă bine cunoscut modul 
specific în care fiecare genă reacţionează la condiţiile de mediu extern. O 
asemenea apreciere nu s-ar putea face decât după urmărirea unui număr foarte 
mare de efecte ale mediului extern asupra unui număr mare de gene de la diferite 
organisme. În prezent se pot face aprecieri doar pentru un număr mic de gene, 
totuşi este de-a dreptul uluitoare marea influenţă pe care o au factorii de mediu 
asupra organismelor. 

Influenţa factorilor de mediu se poate manifesta prin : 
I. Modificări ale fenotipului (tabloul manifestărilor evidente); 
II. Modificări ale genotipului (tabloul patrimoniului genetic al 

organismului). 
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Capitolul II Dimensiunea biologică a omului 
 
7. Originea şi evoluţia omului 
 
De milenii oamenii s-au întrebat despre originea lor, iar această întrebare se 

reflectă şi în numeroase legende care au încercat să explice când şi unde au apărut 
prima dată oamenii moderni.  

Legenda lui Ghilgameş a anticilor babilonieni şi Grădina Edenului din 
mitologia Judeo-Creştină sunt doar două exemple.  

Cele mai directe dovezi despre trecutul unei specii vin din descopeirile fosilelor. 
Resturile scheletice au fost, de altfel, instrumentale, în stabilirea evoluţiei oamenilor 
arhaici din Africa şi de asemenea au adus informaţii deosebit de importante cu privire 
la apariţia oamenilor moderni, ai speciei Homo sapiens, animale denumite maimuțe 
goale de către zoologul Desmond Morris, în cartea sa celebră: Maimuța goală. 

Grupul de primate căruia îi aparţine omul a apărut iniţial din neamul 
insectivorelor primitive. Aceste mamifere timpurii erau creaturi mici, insignifiante, 
care fugeau nervoase de colo-colo la adăpostul pădurilor, în timp ce suveranele 
reptile dominau scena în lumea animalelor.  

Acum 80-50 de milioane de ani în urmă, după încheierea bruscă a marii ere a 
reptilelor, aceste mici mâncătoare de insecte au început să se aventureze în afară, în 
teritorii noi. Acolo s-au răspândit şi s-au dezvoltat în multe forme ciudate. Unele au 
devenit mâncătoare de plante şi şi-au săpat vizuini sub pământ pentru siguranţă, 
altora le-au crescut picioare lungi, adevărate picioroange cu care să fugă din faţa 
duşmanilor. Altele au devenit ucigaşi cu gheare lungi, cu dinţi ascuţiţi.  

Deşi principalele reptile abdicaseră şi părăsiseră scena, câmpul deschis era încă 
o dată un câmp de lupta. Între timp, cele subdezvoltate, cele cu picioare mici se 
agăţau încă de siguranţa oferită de vegetaţia de pădure. Progrese se făceau şi aici. 
Vechile mâncătoare de insecte au început să-şi lărgească dieta şi să-şi rezolve 
problemele digestive rezultate din devorarea fructelor, nucilor, mugurilor şi frunzelor. 

Pe măsură ce au evoluat în cele mai primitive forme de primate, vederea li s-a 
îmbunătăţit, ochii avansând spre partea frontală a feţei, iar mâinile li s-au modificat 
pentru apucarea hranei. Cu o vedere acum tridimensională, cu manevrabilitatea 
membrelor şi odată cu creşterea treptată a volumului creierului, ele au început să-şi 
domine din ce în ce mai mult lumea arboricolă. 

Cândva, cu 25-35 de milioane de ani în urmă, aceste pre-maimuţe începuseră 
deja să evolueze în maimuţe propriu-zise. Începeau să-şi dezvolte cozi lungi, pentru 
echilibrare, iar corpul le creştea considerabil în dimensiuni. Unele erau pe cale de a 
deveni specialiste în mâncatul frunzelor, dar majoritatea îşi păstrau un regim larg, 
mixt. Cu trecerea timpului, unele din aceste creaturi asemănătoare maimuţelor au 
devenit mai mari şi mai grele. În loc să mai fugă şi să mai sară, au trecut la bracare — 
trecerea unei mâini peste cealaltă în lungul crengilor din partea de jos a arborilor. 
Cozile au devenit demodate. Corpul de dimensiuni mari, deşi le făcea mai greoaie în 
copaci, le făcea să acorde mai puţină atenţie atacurilor venite de pe sol. 

Chiar şi aşa, pentru — faza maimuţei fără coadă — erau multe argumente în 
favoarea nerenunţării la confortul luxuriant şi la culesul uşor din pădurea lor edenică.  
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Numai dacă mediul le-ar da un brânci violent spre marile spaţii deschise ar fi 
probabil ca ele să se mute. Spre deosebire de primii exploratori mamiferi, ele se 
specializaseră în traiul în pădure.  

Milioane de ani de dezvoltare trecuseră pentru perfecţionarea acestei aristocraţii 
a pădurii şi, dacă ar fi fost să plece acum, ar fi trebuit să intre în competiţie cu foarte 
avansatele ierbivore şi cu ucigaşii care trăiau la nivelul solului. Şi aşa s-a făcut că au 
rămas pe loc, savurându- şi fructele şi văzându-şi în linişte de treburile lor. 

Trebuie accentuat că această direcţie a maimuţelor fără coadă s-a dezvoltat dintr-
un motiv sau altul numai în Lumea Veche. Maimuţele cu coadă se dezvoltaseră 
separat ca specie arboricolă atât în Lumea Veche, cât şi în Lumea Nouă, dar ramura 
americană a primatelor n-a cunoscut niciodată faza maimuţei fără coadă. In Lumea 
Veche, pe de altă parte, maimuţele fără coadă ancestrale se găseau răspândite pe o 
suprafaţă întinsă de pădure, din Africa de Vest, la un capăt, până în Asia de Sud-Est 
la celălalt. Astăzi rămăşiţele acestei dezvoltări pot fi văzute în cimpanzeii şi gorilele 
din Africa şi gibonii şi urangutanii din Asia. între aceste două extremităţi, lumea este 
acum lipsită de maimuţe cu blană. Pădurile luxuriante au dispărut. Ce s-a întâmplat 
cu maimuţele de demult?  

După câte ştim, clima a început să lucreze împotriva lor şi, la un moment dat, 
acum vreo 50 de milioane de ani, citadelele lor de pădure se reduseseră serios ca 
mărime.  

Maimuţele fără coadă ancestrale au fost silite să facă una din două: ori au trebuit 
să se agațe de ceea ce rămăsese din vechile lor cămine din pădure, ori, într-un sens 
aproape biblic, au trebuit să facă faţă expulzării din Grădina Raiului. Strămoşii 
cimpanzeilor, gorilelor, gibonilor şi urangutanilor s-au cramponat de mediul lor şi de 
atunci încoace numărul lor scade în continuu. Strămoşii celeilalte unice maimuţe fără 
coadă supravieţuitoare - maimuţa goală - au pătruns în afară, au părăsit pădurile şi s-
au aruncat în competiţie cu deja eficient adaptatele locuitoare ale solului. Era o treabă 
riscantă, dar în materie de succes al evoluţiei a meritat din plin. 

Povestea succesului maimuţei goale de aici încolo este bine cunoscută, dar un 
scurt rezumat este bine venit, deoarece este vital să se păstreze în minte evenimentele 
care au urmat, dacă vrem să ajungem la o înţelegere obiectivă a comportamentului 
actual al speciei.  

Puşi în faţa unui nou mediu, strămoşii noştri aveau o perspectivă sumbră. Ei 
trebuiau sau să devină ucigaşi mai buni decât carnivorele din timpurile străvechi, sau 
să ajungă să pască mai bine decât ierbivorele din acele timpuri. Noi ştim astăzi că, 
într-un fel, succesul a fost în ambele sensuri; dar agricultura este veche de numai 
câteva mii de ani, iar aici este vorba de milioane de ani. 

Exploatarea specializată a vieţii plantelor în câmp deschis era peste putinţa 
strămoşilor noştri ancestrali şi a trebuit să aştepte dezvoltarea tehnicilor avansate ale 
timpurilor moderne. Sistemul digestiv necesar pentru o cucerire directă a resurselor 
de hrană ale păşunilor lipsea.  

Dieta de pădure bazată pe fructe şi alune putea fi adaptată la o dietă bazată pe 
rădăcini şi bulbi, la nivelul solului, dar limitările erau severe. În loc de a se întinde 
leneş la capătul unei ramuri după un fruct copt şi suculent, maimuţa terestră, 
căutătoare de legume, ar fi fost nevoită să zgârie şi să scurme cu efort în pământul 
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tare pentru preţioasa ei hrană. Vechea sa dietă de pădure, totuşi, nu era alcătuită în 
întregime din fructe şi alune. Proteinele animale erau fără îndoială de mare 
importanţă pentru ea. Se trăgea, de altfel, din neamul insectivorelor şi căminul 
arboricol al strămoşilor fusese întotdeauna bogat în insecte. Gândacii suculenţi, ouăle, 
puii neajutoraţi din cuiburi, brotăceii şi reptilele mici erau toate grăunţe pentru moara 
sa. Ba mai mult, ele nu puneau mari probleme sistemului său digestiv destul de 
generalizat. Jos, la nivelul solului, această sursă de hrană nu era câtuşi de puţin 
absentă şi nimic nu o împiedica să-şi sporească această parte a dietei. 

La început, ea nu a fost un adversar pe măsura ucigaşului profesionist din lumea 
carnivorelor. Chiar şi o mică mangustă, ca să nu mai vorbim de o pisică mare, o putea 
învinge şi ucide. Dar erau animale tinere de tot felul, cele neajutorate sau cele 
bolnave, numai bune de înhăţat, şi primul pas pe calea hrănirii pe scară largă cu carne 
a fost uşor. Trofeele cu adevărat mari, totuşi, erau înzestrate cu picioare lungi, gen 
picioroange, gata a o lua la fugă, într-o clipă, cu viteze de-a dreptul imposibile. 
Animalele copitate, adevărate cămări de proteine, îi depăşeau posibilităţile de acţiune. 

Astfel ajungem la aproximativ ultimul milion de ani al istoriei ancestrale a 
maimuţei goale şi la o serie de dislocări şi dezvoltări tot mai spectaculoase. S-au 
întâmplat mai multe lucruri deodată, şi este important a se conştientiza acest lucru. 

De cele mai multe ori, când se spune povestea, părţile ei separate sunt prezentate 
ca şi când un progres major ar fi condus la un altul, dar acest lucru induce în eroare. 
Maimuţele ancestrale care trăiau la nivelul solului aveau deja un creier mare şi 
evoluat. Aveau ochi mari şi mâini care apucau bine. Ca primate aveau, inevitabil, un 
oarecare grad de organizare socială. O dată cu presiunea puternică exercitată asupra 
lor de a-şi spori îndrăzneala în uciderea vânatului, au început să aibă loc schimbări 
vitale. Au câştigat în verticalitate - au devenit alergătoare mai rapide, mai bune. 
Mâinile li s-au eliberat de sarcinile locomotoare - au devenit susţinătoare puternice, 
eficiente, de arme. 

Creierul le-a devenit mai complex, mai inteligent, mai rapid în luarea deciziilor. 
Aceste lucruri nu au urmat unul după altul într-o succesiune majoră, prestabilită; ele 
au înflorit împreună, un progres infim făcându-se, mai întâi, într-o direcţie şi, apoi, în 
cealaltă, fiecare impulsionând-o pe cealaltă. Era pe cale a se forma o maimuţă-
vânător, o maimuţă-ucigaş. 

S-ar putea argumenta că evoluţia ar fi putut favoriza un pas mai puţin radical în 
sensul dezvoltării unui ucigaş mai apropiat de pisică sau de câine, un fel de maimuţă-
pisică sau maimuţă-câine, prin simplul proces al măririi dinţilor şi unghiilor pentru a 
le transforma în arme sălbatice de genul colţilor şi al ghearelor. 

Dar aceasta ar fi pus maimuţa-de-sol ancestrală în competiţie directă cu deja 
foarte specializaţii ucigaşi- pisici şi câini. Ar fi însemnat să intre în competiţie cu 
aceştia în condiţiile impuse de ei, iar rezultatul ar fi fost fără îndoială dezastruos 
pentru primatele în discuţie.  

După câte cunoaştem, acest lucru poate să se fi întâmplat efectiv şi să fi fost un 
eşec atât de mare, încât dovezile să nu mai fi fost descoperite. În schimb, problema a 
fost abordată complet diferit, folosindu-se arme artificiale în locul celor naturale, şi a 
dat rezultate.  
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Pasul următor a fost de la folosirea uneltelor la confecţionarea acestora şi 
simultan cu această evoluţie s-au îmbunătăţit tehnicile de vânătoare, nu numai în 
privinţa armelor, ci şi în cea a cooperării sociale. Maimuţele-vânător vânau în haită 
şi, pe măsură ce tehnicile lor de a ucide se îmbunătăţeau, li se îmbunătăţea şi modul 
de organizare socială.  

Lupii adunaţi în haită atacă desfăşurat, dar maimuţa-vânător avea deja un creier 
mult mai bun decât al unui lup şi-l putea folosi în probleme de genul comunicării şi 
cooperării în grup. S-au putut dezvolta manevre din ce în ce mai complexe. 
Dezvoltarea creierului a făcut un pas înainte. în esenţă, era vorba de un grup de 
vânătoare alcătuit din masculi. Femelele erau prea ocupate cu creşterea generaţiei 
tinere pentru a mai putea să joace un rol major în urmărirea şi prinderea prăzii. 

Pe măsură ce complexitatea vânătorii a crescut, iar incursiunile deveneau mai 
prelungite, a devenit esenţial pentru maimuţa-vânător să abandoneze drumurile cu 
ocolişuri, nomade ale strămoşilor. Era nevoie de un cămin permanent, un loc în care 
să se întoarcă cu prada, unde femelele şi odraslele să aştepte şi să împartă hrana. 
Acest pas, a avut efecte profunde asupra multor aspecte ale comportamentului, chiar 
al celor mai sofisticate maimuţe goale din zilele noastre. Astfel, maimuţa-vânător a 
devenit o maimuţă teritorială, întregul său model sexual, părintesc şi social a început 
să fie afectat. Vechiul său mod de viaţă de hoinăreală şi cules de fructe pălea rapid. 
Părăsise acum cu adevărat pădurea sa edenică. Era o maimuţă cu responsabilităţi. A 
început să-şi pună problema echivalentului preistoric al maşinilor de spălat şi al 
frigiderelor. A început să-şi sporească confortul de acasă - focul, depozitarea hranei, 
adăposturile artificiale.  

Pe lângă faptul că a devenit un ucigaş biologic (în opoziţie cu unul cultural), 
maimuţa-vânător a trebuit, de asemenea, să-şi modifice repartiţiile în timp ale 
comportamentului său legat de masă. Au dispărut gustările minut-după-minut şi au 
apărut mesele consistente, distanţate. Hrana se depozita. In sistemul comportamental 
trebuia să se constituie o tendinţă fundametală de a reveni la un cămin fix. 
Capacităţile de orientare şi de regăsire a căminului trebuiau îmbunătăţite. Defecatia 
trebuia să devină un model comportamental organizat în spaţiu, o activitate privată 
(ca la carnivore), în locul uneia comune (ca la primate). 

Un rezultat al utilizării unui cămin fix este că face posibilă parazitarea de către 
purici. Am văzut despre carnivore că au purici, dar primatele nu. Dacă maimuţa-
vânător era unică între primate prin aceea că avea un cămin fix, atunci ne-am aştepta 
ca ea să încalce regula primatelor şi în privinţa puricilor, şi pare sigur că aşa au stat 
lucrurile. Ştim că astăzi specia noastră este parazitată de aceste insecte şi că avem 
propriul nostru tip de purice — unul care aparţine unei specii diferite de alţi purici, 
unul care a evoluat odată cu noi. Dacă a avut timp suficient pentru a se dezvolta într-o 
nouă specie, atunci trebuie că este cu noi într-adevăr de foarte mult timp, suficient de 
lung pentru a fi fost o companie nedorită încă de demult, din primele noastre zile de 
maimută-vânător. Din punct de vedere social, maimuţa-vânător a trebuit să-şi 
sporească instinctul de a comunica şi a coopera cu semenii săi. Expresiile faciale şi 
vocalizările au trebuit să devină mai complicate. Cu noile arme în mână, a trebuit să 
dezvolte semnale puternice care să inhibe atacurile din interiorul grupului social. Pe 
de altă parte, cu un cămin fix pe care să-l apere, a trebuit să dezvolte răspunsuri 
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agresive mai puternice faţă de membrii grupurilor rivale. Datorită cerinţelor noului 
său mod de viaţă, ea a trebuit să-şi atenueze puternicul instinct al primatelor de a nu 
părăsi niciodată grosul grupului. 

Ca parte a nou instituitului spirit de cooperare şi datorită naturii eratice a 
resurselor de hrană, ea a trebuit să înceapă să-şi împartă hrana. Ca şi lupii paterni 
menţionaţi anterior, şi masculii maimuţei-vânător au trebuit să care rezerve de hrană 
acasă pentru femelele ce alăptau şi pentru puii lor care creşteau încet. Acest gen de 
comportament patern trebuia să fie o nouă direcţie evolutivă, pentru că regula 
generală a primatelor este că toată grija părintească vine din partea mamei. (Numai o 
primată înţeleaptă, ca maimuţa noastră vânător, îşi cunoaşte tatăl.) 

Datorită extrem de lungii perioade de dependenţă a celor mici şi a pretenţiilor 
lor multiple, femelele erau aproape încontinuu consemnate acasă. In această privinţă 
noul mod de viaţă al maimuţei-vânător a ridicat o problemă specială, pe care nu au 
cunoscut-o şi carnivorele „pure" tipice: rolul sexelor trebuia să devină mai distinct. 
Vânătorile, spre deosebire de cele ale carnivorelor „pure", au trebuit să ajungă a fi 
organizate de grupuri alcătuite numai din masculi. Dacă era ceva care să acţioneze 
împotriva firii primatelor, tocmai asta era deoarece nu se mai pomenise ca un mascul 
viril al primatelor să plece în căutare de hrană şi să-şi lase femelele neprotejate 
împotriva avansurilor altor masculi care s-ar întâmpla să treacă prin apropiere. Cu 
oricâtă pregătire culturală, problema nu se putea rezolva. Era ceva care cerea o 
modificare radicală în comportamentul social. 

Răspunsul a fost realizarea unui cuplu. Maimuţele-vânător mascul şi femelă 
trebuiau să se îndrăgostească şi să-şi rămână credincioşi unul altuia. Aceasta este o 
tendinţă comună multor altor grupuri de animale, dar este rară printre primate. Ea a 
rezolvat trei probleme dintr-odată. A însemnat că femelele rămâneau legate de 
masculii lor individuali şi credincioase lor în timpul când aceştia erau plecaţi la 
vânătoare. A însemnat că rivalităţile sexuale grave dintre masculi erau atenuate. Ceea 
ce a ajutat la dezvoltarea spiritului lor de cooperare. Dacă urmau să vâneze împreună 
cu succes, se cuvenea ca atât masculii mai slabi, cât şi cei mai puternici să-şi aibă 
rolul lor. Ei trebuiau să joace un rol central şi nu puteau fi aruncaţi la periferia 
societăţii, aşa cum se întâmplă la atât de multe specii de primate. Mai mult, cu nou 
createle arme, exclusiv artificiale, masculul maimuţei-vânător s-a văzut puternic 
constrâns să reducă orice sursă de neînţelegere în cadrul tribului. In al treilea rând, 
crearea unei familii alcătoite dintr-un mascul şi o femelă a însemnat că şi progenitura 
avea de câştigat. Sarcina grea a creşterii şi pregătirii copilului care se dezvolta încet 
cerea o strânsă unitate a familiei. La alte grupuri de animale, fie ele peşti, păsări sau 
mamifere, când este o povară prea mare pentru a o putea duce un singur părinte, 
constatăm formarea unui cuplu puternic, care-i leagă pe părinţii mascul şi femelă unul 
de celălalt pe toată durata sezonului creşterii puilor. Acest lucru este ceea ce s-a 
întâmplat şi în cazul maimuţelor-vânător. In acest fel, femelele erau sigure de 
sprijinul masculilor lor şi se puteau devota îndatoririlor materne.  

Masculii erau siguri de loialitatea femelelor lor, erau pregătiţi să le părăsească 
pentru vânătoare şi evitau să se bată între ei pentru ele. Iar progeniturile se bucurau 
de maximum de grijă şi atenţie. Sună ca o soluţie ideală, dar implică o schimbare 
majoră în comportamentul socio-sexual al primatelor şi, aşa cum vom vedea mai 
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încolo, procesul nu a fost niciodată desăvârşit. Reiese clar din comportamentul actual 
al speciei noastre că această tendinţă a fost doar parţial încheiată şi că vechile noastre 
instincte de primate continuă să reapară în forme minore. 

Acesta este, aşadar, modul în care maimuţa-vânător şi-a asumat rolul de 
carnivoră ucigaşă şi în conformitate cu care şi-a modificat obiceiurile de primată. Am 
sugerat că toate au fost modificări biologice de bază mai curând decât nişte simple 
modificări de cultură, şi că noile specii s-au modificat genetic în felul acesta. Poate o 
consideraţi o afirmaţie nejustificată. Poate aveţi impresia atât de puternică este 
îndoctrinarea culturală — că modificările ar fi putut foarte bine să apară prin învăţare 
şi dezvoltarea noilor tradiţii. Mă îndoiesc de acest lucru. Nu trebuie decât să ne uităm 
la comportamentul speciei noastre din ziua de azi pentru a vedea că nu aşa stau 
lucrurile. Progresele culturale ne-au dat un progres tehnologic din ce în ce mai 
impresionant, dar oriunde acesta se ciocneşte de caracteristicile noastre biologice de 
bază întâmpină o rezistenţă puternică. 

Modelele comportamentale fundamentale, fixate în primele noastre zile de 
maimuţe-vânător, încă se fac simţite în tot ceea ce întreprindem, oricât de înălţător ar 
fi. Dacă organizarea activităţilor noastre mai pământeşti hrănirea, teama, 
agresivitatea, sexul, grija părintească s-ar fi dezvoltat numai prin mijloace culturale, 
nu încape îndoială că până acum ni le-am fi controlat mai bine şi le-am fi modelat 
într-un fel sau altul, astfel încât să corespundă extraordinarelor şi crescândelor cerinţe 
la care le supun progresele noastre tehnologice. Dar n-am reuşit acest lucru. Ne-am 
înclinat în mod repetat capul în faţa naturii noastre animalice şi am admis tacit 
existenţa fiarei complexe care se agită în noi. Dacă suntem sinceri, vom mărturisi că 
vor trebui să treacă milioane de ani şi să se petreacă acelaşi proces genetic care a pus 
fiara acolo, pentru a o modifica. Intre timp, civilizaţiile noastre incredibil de 
complicate vor putea să prospere numai dacă le proiectăm astfel încât să nu se 
ciocnească sau să nu tindă să suprime cerinţele noastre animalice fundamentale. Din 
păcate, creierul nostru raţional nu este întotdeauna în acord cu creierul nostru 
sentimental. Sunt multe exemple care arată unde lucrurile au apucat- o pe un drum 
greşit, iar societăţile umane s-au prăbuşit ori s-au bagatelizat. 

Când am întâlnit prima dată această specie ciudată am observat că avea o 
trăsătură care se detaşa imediat dintre celelalte, atunci când era plasată ca specimen 
într-un lung şir de primate. Trăsătura era pielea sa despuiată, ceea ce m-a determinat, 
ca zoolog, să numesc această fiinţă „maimuţa goală". Am văzut între timp că i s-ar 
putea da oricât de multe nume adecvate: maimuţa verticală, maimuţa făuritoare de 
unelte, maimuţa teritorială şi aşa mai departe. Dar nu ele au fost primele lucruri pe 
care le-am observat. Privită simplu, ca specimen zoologic într-un muzeu, goliciunea 
este cea care are un impact imediat, şi acesta este numele la care vom rămâne, chiar şi 
numai pentru a o alinia altor studii zoologice şi pentru a ne aminti că aceasta este 
maniera specială în care o abordăm. Dar care este semnificaţia ciudatei trăsături? De 
ce naiba să fi devenit maimuţa-vânător o maimuţă goală? 

Din păcate, fosilele nu ne pot ajuta în privinţa diferenţelor la piele şi păr, aşa că 
habar nu avem când anume precis a avut loc marea denudare. Putem fi destul de 
siguri că nu s-a petrecut înainte ca strămoşii noştri să-şi fi părăsit căminele din 
pădure. Este o evoluţie atât de ciudată, încât pare mult mai probabil a fi fost încă o 
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caracteristică a scenei marii transformări din câmp deschis. Dar cum s-a întâmplat 
exact, şi cum a ajutat-o pe maimuţa nou apărută să supravieţuiască? Problema i- a 
frământat pe experţi timp îndelungat şi multe teorii fanteziste au fost avansate. Una 
dintre cele mai promiţătoare idei este că a fost parte integrantă a procesului de 
neotenie. Dacă examinaţi un pui de cimpanzeu la naştere veţi constata că are capul 
bine acoperit cu păr, dar corpul îi este aproape neacoperit. Dacă această stare ar fi 
întârziată în viaţa animalului adult, prin neotenie, aspectul părului cimpanzeului adult 
ar fi foarte asemănător cu al nostru. 

Este interesant că la specia noastră suprimarea creşterii părului de către neotenie 
nu a fost dusă complet până la capăt. Fătul în creştere porneşte pe drumul acoperirii 
cu păr proprie mamiferelor, astfel că între a şasea şi a opta lună de viaţă intrauterină 
ajunge aproape complet învelit cu păr fin. Această haină fetală este cunoscută sub 
numele de lanugo şi nu este dată jos până cu puţin înainte de naştere.  

Nou-născuţii prematuri vin uneori pe lume purtând încă acest lanugo, spre 
groaza părinţilor, dar, cu excepţia unor cazuri foarte rare, el cade foarte curând. Nu se 
cunosc mai mult de aproximativ treizeci de cazuri înregistrate de familii cu 
progenitură care, maturizându-se, ajunge complet acoperită cu blană. Chiar şi aşa, toţi 
membrii adulţi ai speciei noastre au un număr mare de fire de păr pe corp mai multe, 
de fapt, decât rudele noastre cimpanzeii. Nu e atât că am pierdut fire întregi de păr, 
cât faptul că ne-au crescut numai fire de păr anemice, (întâmplător, acest lucru nu 
este valabil pentru toate rasele — negrii au suferit o pierdere a părului reală, precum 
şi aparentă). Faptul i-a determinat pe anumiţi anatomişti să declare că nu ne putem 
considera o specie fără păr sau despuiată, iar o renumită autoritate în materie a mers 
până acolo încât să spună că afirmaţia potrivit căreia noi suntem „cea mai puţin 
păroasă dintre toate primatele este, prin urmare, foarte departe de a fi adevărată; iar 
numeroasele teorii stranii care au fost avansate pentru a explica imaginara pierdere a 
firelor de păr sunt, cu părere de rău, nenecesare".  

Procesul neoteniei este o întârziere diferenţiată a altor procese ale dezvoltării. 
Unele lucruri se încetinesc mai mult decât altele - vitezele creşterii se defazează. Este 
greu de crezut, prin urmare, că o trăsătură infantilă atât de periculoasă potenţial 
precum nuditatea avea să fie lăsată să persiste pur şi simplu pentru că alte modificări 
se încetineau. Dacă nu ar fi avut o valoare specifică pentru noua specie, ar fi fost 
repede rezolvată prin selecţie naturală. 

Ipoteza „Out of Africa” sugerează că omul anatomic modern ar fi apărut în 
Africa acum circa 100.000 ani şi de aici s-ar fi împrăştiat în întreaga lume, înlocuind 
complet populaţiile arhaice locale din afara Africii. 

Principala alternativă pentru originea africană este modelul multiregional care 
susţine că oamenii moderni ar fi apărut simultan în Africa, Europa şi Asia din 
predecesorii noştri. Cei care propun acest punct de vedere argumentează că resturile 
fosile indică o tranziţie între, de exemplu neanderthalieni şi oamenii moderni în 
Europa şi între Homo erectus şi oamenii moderni în Asia. 

Oricum, existenţa fosilelor de tranziţie not africane este discutabilă, existând 
evidenţe genetice că oamenii de Neanderthal nu s-au încrucişat cu oamenii moderni 
atunci când cele două specii au coexistat pentru aproape 10.000 de ani.  
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O asemenea coexistenţă este cea mai puternică evidenţă pentru a recunoaşte pe 
cele două ca fiind specii separate. 

Baza evidenţelor mitocondriale pentru o origine africană este reprezentată de 
prezenţa mai multor linii africane consistente în arborii evoluţiei, chiar şi în cazurile 
unui slab suport statistic. Gyllenstein împreună cu echipa sa au găsit un asemenea 
pattern, însă arborele obţinut a fost unul robust prin colectarea unei mase largi de date 
faţă de studiile anterioare. 

Primele trei ramuri din arborele său evoluţionist conduc exclusiv spre africani, 
două dintre ele fiind statistic semnificative. Interpretarea directă a arborelui 
evoluţionist a indicat că genetic, unii africani sunt mai apropiaţi de europeni sau de 
asiatici decât de alţi africani. Oricum, istoria unei singure gene sau molecule nu poate 
oglindi întotdeauna istoria unei populaţii, fiind necesare studii genetice de mai mare 
amploare, alte studii moleculare plasând populaţiile africane într-un singur grup. 
Împreună aceste studii sugerează că populaţia de bază care a părăsit Africa poartă cu 
ea un subset de alele mitocondriale ale aceleaşi gene – şi că populaţiile africane au 
continuat să se încrucişeze după exod. 

Gyllenstein şi colegii săi estimează că divergenţa dintre africani şi non-africani a 
intervenit acum 52.000± 28.000 ani, rapid urmată de o expansiune a populaţiei non-
africane. Alţi markeri genetici indică un exod din Africa acum circa 100.000, care 
este în mai mare concordanţă cu descoperirile fosilifere şi evidenţele arheologice ale 
oamenilor moderni non-africani. Însă un singur marker genetic nu poate estima precis 
acest moment, iar datele mitocondriale sunt deocamdată foarte împrăştiate.  

Azi există o sută nouăzeci şi trei de specii de maimuţe în viaţă, unele cu coadă, 
altele fără. O sută nouăzeci şi două dintre ele sunt acoperite cu păr. Excepţie face o 
maimuţă goală, auto-numită HOMO SAPIENS. Această specie neobişnuită şi foarte 
reuşită îşi petrece o bună parte din timp examinându-şi mobilurile superioare şi tot 
atât timp ignorându-şi-le în mod studiat pe cele fundamentale. Este mândră că are cel 
mai mare creier dintre toate primatele, dar încearcă să ascundă faptul că are şi cel mai 
mare penis, preferând să acorde această onoare puternicei gorile. Este o maimuţă 
intens vocală, cu un acut simţ al explorării, care suprapopulează planeta; e timpul să-i 
examinăm comportamentul. 

Ca biolog, pot afirma fără inhibiții că maimuţa goală este un animal. Ea este, 
prin urmare, un vânat frumos pentru atenția unui biolog. Primii antropologi s-au 
precipitat spre tot felul de colţuri neverosimile ale lumii pentru a descifra adevărul 
fundamental despre natura noastră, pierzându-se în rădăcini culturale îndepărtate, atât 
de atipice şi de nereuşite, încât aproape că au dispărut. Ei reveneau apoi, cu faptele 
uimitoare despre bizarele obiceiuri de împerechere, sistemele stranii de rudenie sau 
ritualurile caraghioase ale acestor triburi, şi utilizau acest material ca şi cum ar fi fost 
de o importanţă fundamentală în comportamentul speciei noastre ca întreg.  

Din punct de vedere biologic, acesta este singurul mod sănătos de abordare a 
problemei. Împotriva acestuia, antropologul de stil vechi ar aduce argumentul că 
grupurile sale tribale, simple din punct de vedere al tehnologiei, se află mai aproape 
de miezul problemei decât membrii civilizaţiilor avansate. Dar, grupurile tribale 
simple care trăiesc în zilele noastre nu sunt primitive, ci doar desconsiderate.  
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8. Condiţia sexuală a omului 
 
Din punct de vedere sexual maimuţa goală se găseşte astăzi într-o situaţie 

oarecum confuză. Ca primată este atrasă într-o direcţie, în calitate de carnivoră prin 
adopţiune este ademenită spre o alta, iar ca membru al unei comunităţi complicate şi 
civilizate este antrenată către a treia cale. 

Mai întâi, ea îşi datorează toate calităţile sexuale de bază strămoşilor ei maimuţe 
de pădure, culegătoare de fructe. Aceste caracteristici au fost apoi modificate drastic 
pentru a se potrivi cu noul său mod de viaţă, de vânător în câmp deschis. A fost destul 
de dificil, dar apoi ele, la rândul lor, au trebuit să fie adaptate astfel pentru a se potrivi 
dezvoltării rapide a unei structuri sociale tot mai complexe şi mai determinate din 
punct de vedere cultural. 

Pentru început, trebuie să stabilim cu precizie cum se comportă astăzi maimuţa 
goală când se manifestă din punct de vedere sexual. Acest lucru nu e atât de uşor pe 
cât pare, datorită marii variabilităţi atât între societăţi cât şi în interiorul lor. Singura 
soluţie este de a lua rezultatele medii obţinute pe eşantioane largi din cele mai reuşite 
societăţi. Societăţile mici, înapoiate şi nereuşite pot fi în mare măsură ignorate. Ele 
pot avea obiceiuri sexuale fascinante şi bizare, dar biologic vorbind, ele nu mai 
reprezintă direcţia principală a evoluţiei. Într-adevăr este posibil ca tocmai 
comportamentul sexual neobişnuit să fi contribuit la transformarea lor în eşecuri 
biologice ca grupuri sociale. 

Comportamentul sexual la specia noastră trece prin trei faze caracteristice: 
formarea perechii, activitatea precopulatorie şi copularea, de obicei, dar nu 
întotdeauna, în această ordine. Etapa formării perechii, numită uzual curtare, este 
remarcabil de lungă faţă de standardele animale, durând frecvent sâptămăni şi chiar 
luni de zile. Ca la multe alte specii ea se caracterizează printr-un comportament 
experimental, contradictoriu, implicând conflicte între teamă, agresiune şi atracţie 
sexuală. Nervozitatea şi ezitările se reduc treptat dacă semnalele sexuale reciproce 
sunt suficient de puternice. Acestea implică expresii complexe ale feţei, poziţii ale 
corpului şi vocalizări. Cele din urmă implică semnale sonore ale vorbirii, foarte 
specializate şi simbolizate, dar în egală măsură de important, ele prezintă partenerului 
de sex opus un ton distinct de vocalizare. Despre un cuplu care-şi face curte se spune 
adesea că „îşi şoptesc dulci nimicuri” şi această expresie rezumă clar semnificaţia 
tonului vocii în opoziţie cu ceea ce este rostit. 

După etapele iniţiale ale afişării vizuale şi vocale, apar contacte simple între 
corpuri. Acestea însoţesc de obicei locomoţia, care sporeşte considerabil acum, când 
cei ce constituie perechea se află împreună. Contactele mână-în-mână şi braţ-la-braţ 
sunt urmate de contacte gură-faţă şi gură-la-gură. Apare îmbrăţişarea reciprocă, atât 
static cât şi în timpul mersului. Sunt obişnuite pornirile bruşte în fugă spontană, în 
jocul de-a prinselea, în sărituri şi dans şi pot reapărea şabloane de joacă juvenilă. 

O bună parte din această fază a formării perechii poate avea loc în public, dar 
când se trece în faza premergătoare copulării, este căutată intimitatea şi modelele 
comportamentale ce urmează se desfăşoară în izolare faţă de alţi membri ai speciei, 
cât mai departe posibil. O dată cu faza premergătoare copulării apare ca izbitoare 
adoptarea tot mai des a unei poziţii orizontale. Contactele corp-la-corp sporesc atât ca 
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forţă cât şi ca durată. Poziţiile unul lângă celălalt de mică intensitate duc la contacte 
faţă-faţă de mare intensitate. Aceste poziţii se pot menţine multe minute şi chiar 
câteva ore, în timp ce semnalele vocale şi vizuale devin treptat mai puţin importante, 
iar cele tactile tot mai frecvente. Ultimele implică mici mişcări şi apăsări de diferite 
intensităţi cu toate părţile corpului, dar în special cu degetele, mâinile, buzele şi 
limba. Îmbrăcămintea este parţial sau total înlăturată şi stimularea tactilă piele-pe-
piele este extinsă pe o suprafaţă cât mai mare posibil. 

Categoric, maimuţa goală este cea mai sexy primată actuală. Pentru a afla cauza 
trebuie să privim iar la originea sa. Mai întâti a trebuit să vâneze pentru a supravieţui. 
În al doilea rând, a trebuit să aibă un creier mai bun care să depăşească handicapul 
corpului său neadcvat vânătorii. În al treilea rând, a trebuit să aibă o copilărie mai 
lungă pentru a-i creşte un creier mai mare şi pentru a-l educa. În al patrulea rând, 
femelele au trebuit să se preocupe numai de copii în timp ce masculii vânau. În al 
cincilea rând, masculii au trebuit să coopereze unul cu altul la vânătoare. În al şaselea 
rând, ei au trebuit să stea vertical şi să utilizeze arme pentru ca vânătoarea să fie 
încununată de succes. Nu trebuie înţeles că modificările au avut loc în această ordine, 
dimpotrivă, ele au apărut treptat şi în acelaşi timp, fiecare modificare contribuind şi la 
cealaltă. Inerente acestor modificări sunt toate ingredientele necesare pentru a alcătui 
actuala noastră complexitate sexuală 

Să începem prin a spune că masculii trebuiau să fie siguri că femelele aveau să 
le fie fidele când le lăsau singure şi se duceau la vânat. Astfel femelele au trebuit să 
dezvolte o tendinţă de formare a perechilor. Dacă era ca masculii mai slabi să 
coopereze la vânătoare, lor trebuia să li se dea mai multe drepturi sexuale. Femelele 
ar fi trebuit să fie cu mai multă largheţe împărţite, organizarea sexuală să fie mai 
democratică, mai puţin tiranică. Totodată, tendinţa de formare a perechii ar fi trebuit 
să fie mult mai puternică şi la masculi. Mai mult, masculii erau acum înarmaţi cu 
arme aducătoare de moarte, iar rivalităţile sexuale erau mult mai periculoase: din nou, 
un motiv serios ca fiecare mascul să fie satisfăcut cu o singură femelă. Peste toate 
acestea erau obligaţiile mult mai mari pentru părinţi, faţă de odraslele care creşteau 
încet. Trebuia dezvoltat un comportament parental, iar îndatoririle părinţilor împărţite 
între mamă şi tată, un alt motiv serios pentru un cuplu puternic. 

Luând această situaţie ca punct de pornire putem vedea acum cum alte lucruri au 
decurs din ea. Maimuţa goală a trebuit să-şi dezvolte capacitatea de a se îndrăgosti, 
pentru a se canaliza sexual către un singur partener pentru a crea un cuplu. Oricum aţi 
lua-o, se ajunge la acelaşi lucru. Cum a reuşit ea să o facă? Care au fost factorii care 
i-au favorizat această tendinţă? Ca primată, ea avea deja înclinaţia de a forma cupluri 
nedurabile, de câteva ore sau poate chiar şi câteva zile, dar acum tendinţa trebuia 
intensificată şi extinsă. Un lucru care i-a venit în ajutor a fost propria sa copilărie 
prelungită.  

În timpul anilor lungi de creştere avea şansa să îşi dezvolte o relaţie personală 
adâncă cu părinţii, relaţie mult mai puternică şi mai durabilă decât ar fi putut cunoaşte 
oricare maimuţă tânără. Pierderea acestei legături cu părinţii o dată cu maturizarea şi 
independenţa crea „un vid de relaţie” – un gol ce trebuia umplut. Era prin urmare deja 
pregătită pentru dezvoltarea unei legături noi, la fel de puternică care să o înlocuiască 
pe cealaltă. 
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Chiar dacă era suficient pentru a-i intensifica nevoia de a forma un cuplu nou, 
tot ar mai fi trebuie ceva în plus care să îl mențină. El trebuia să dureze suficient de 
mult pentru lungul proces de creştere al unei familii. Dacă se îndrăgostea, trebuia să 
rămână îndrogostită. Dezvoltând o fază de curtare prelungită şi excitantă putea 
asigura prima condiţie, dar mai trebuia ceva şi după aceea. Moda cea mai simplă şi 
cea mai directă de a realiza acest lucru era de a face activităţile „în doi” ale perechii 
mai complicate şi mai recompensante. Cu alte cuvinte, să facă sexul mai sexy. 

Cum s-a realizat aceasta? În toate modurile posibile pare a fi răspunsul. Dacă 
privim acum înapoi la comportamentul maimuţei goale din ziua de azi, putem vedea 
cum a prins forma modelul. Receptivitatea sporită a femelei nu poate fi explicată 
numai prin creşterea natalităţii. Este adevărat că fiind pregătită să se copuleze când se 
afla încă în faza maternă de creştere a unui copil, femela măreşte natalitatea.  

Cu perioada de dependenţă foarte lungă ar fi fost un dezastru dacă s-ar fi 
întâmplat aşa. Dar aceasta nu poate explica de ce ea este gata să primească masculul 
şi să aibă apetit sexual pe parcursul fiecăria dintre ciclurile ei lunare. Ea ovulează 
numai la o anumită dată din timpul ciclului, astfel încât copularea din tot restul 
timpului nu poate avea o funcţie de procreare. Ponderea mare a copulării la specia 
noastră are în vedere evident nu producerea de progenituri, ci cimentarea cuplului 
asigurând partenerilor sexuali recompense reciproce. Consumarea repetată a actului 
sexual la o pereche-cuplu este deci categoric nu un fel de produs sofisticat al 
civilizaţiei moderne, ci o tendinţă adânc înrîdăcinată, cu fundament biologic şi 
sănătoasă din punct de vedere al evoluţiei speciei noastre. 

Chiar şi când a încetat să trecă prin ciclurile lunare, cu alte cuvinte, când este 
însărcinată – femela îşi păstreză receptivitatea faţă de mascul. Acest lucru este şi el 
deosebit de important deoarece, în sistemul un mascu - o femelă ar fi periculos ca 
masculul să fie frustrat o perioadă prea îndelungată. S-ar pune în pericol legătura 
cuplului. 

Pe lângă creşterea în timp în care activităţile sexuale pot avea loc, activităţile 
înseşi au fost perfecţionate. Viaţa de vânători care ne-a dat pielea nudă şi mâini mai 
sensibile ne-a dat şi posibilitatea unor contacte corp la corp, stimulative din punct de 
vedere sexual. Mângâierea, frecarea, apăsarea şi dezmierdarea sunt practicate din plin 
şi depăşesc de departe orice am întâlnit la alte specii ale primatelor. De asemenea, 
organele specializate cum sunt buzele, lobii urechilor, sfârcurie, sânii şi organele 
genitale sunt bogat înzestrate cu terminaţii nervoase şi au devenit foarte sensibile la 
stimularea erotică tactilă.  

Specia noastră a realizat o modificare radicală în poziţia obişnuită a corpului. Ca 
şi geladele, noi ne petrecem o bună parte din timp stând în picioare, vertical. De 
asemenea, stăm drepţi şi faţă în faţă în timpul contactelor sociale. S-ar putea atunci ca 
şi noi să fi cunoscut ceva similar de genul autoimitaţiei? Ar fi putut poziţia noastră 
verticală să ne influenţeze semnalmentele sexuale? Privit în felul acesta, răspunsul 
este aproape sigur da. Poziţia tipică de împerechere a tuturor celorlalte primate 
implică apropierea masculului de partea posterioară a femelei. La specia noastră 
situaţia este foarte diferită. Nu numai că există o activitate faţă în faţă prelungită, 
premergătoare copulării, dar actul copulării în sine este în primul rând un act frontal. 



49 
 
 
 

Partea a II-a – FUNDAMENTUL PSIHO-SOCIAL 
 

Capitolul III Personalitatea omului 
 
9. Temperament 
În lumina personalităţii, temperamentul este, poate, mai uşor de observat, de 

identificat şi după unii, poate chiar de măsurat, într-o manieră relativă, specifică 
omului. Temperament derivă din latinescul temperare adică a se controla/a se abţine 
sau a amesteca pentru a dilua. Prin raportare la celelalte dimensiuni ale personalităţii, 
aptitudini şi caracter, temperamentul exprimă mai degrabă fundamentul bazal al vieţii 
psihice şi nu conţinutul acesteia, el reprezentând modul de a fi, de a se comporta al 
cuiva, sub aspect valoric fiind nespecific pentru personalitate. Dacă am înscrie pe o 
axă dimensiunile de personalitate, am putea constata că temperamentul exprimă 
fundamentul, pe când trăsăturile caracteriale şi aptitudinale exprimă conţinutul. Din 
multitudinea de definiţii date temperamentului se pot desprinde câteva elemente, care 
permit o grupare a acestora. 

a. Definiţii care fac trimitere la tipologiile umane şi care au ca sursă cercetările 
realizate de biotipologi, aceştia încercând să demonstreze existenţa unor relaţii legice 
între constituţia corporală şi trăsăturile temperamentale. De exemplu, Ernst 
Kretschmer încerca, la începutul secolului al XX-lea, să clasifice persoanele în 
funcţie de forma corpului, identificând trei tipuri: astenic (slab, subţire), atletic 
(musculos, cu o structură osoasă puternică) şi picnic (îndesat, plinuţ). Fiecăruia dintre 
aceste tipuri îi erau asociate anumite trăsături de personalitate şi erau sugerate chiar şi 
vulnerabilităţi psihopatologice pentru fiecare dintre ele. În această descriere, indivizii 
picnici erau prietenoşi, dependenţi de ceilalţi, veseli, dar predispuşi către tulburări 
bipolare (maniaco-depresivi). Astenicii erau consideraţi altruişti, dar retraşi, sensibili 
şi emotivi, predispuşi la schizofrenie. Tipologia lui Kretschmer, ca şi altele similare 
care i-au urmat, nu mai sunt de actualitate în psihologie, deşi la nivelul simţului 
comun putem să identificăm caracteristicile enunţate de autorii acestor teorii în 
vorbirea curentă. La reflectorul psihologiei moderne, în rândul definiţiilor care fac 
trimitere la aspectele constituţionale încadrăm și definiţia oferită de Craig şi Kermis 
(1995), care consideră temperamentul ca fiind legat de acele diferenţe constituţionale 
care apar foarte devreme, fiind probabil înnăscute şi care sunt stabile de-a lungul 
întregii vieţi. 

b. Definiţii care accentuează dimensiunea dinamico-energetică a 
personalităţii. Din acest punct de vedere, temperamentul cuprinde acele trăsăturile 
neurofiziologice ale unei persoane care determină diferenţieri psihice interindividuale 
în ceea ce priveşte mai ales capacitatea energetică şi dinamica comportamentală. 
Definirea temperamentului în termeni de activism şi energie îşi are originea în 
cercetările privind funcţionarea proceselor nervoase fundamentale, excitaţia şi 
inhibiţia, şi a caracteristicilor acestora (forţa, mobilitatea şi echilibrul). 

c. Definiţii care subliniază sfera şi modul de manifestare al temperamentului. 
Considerând temperamentul ca „materia primă” din care este modelată personalitatea, 
Allport (1981) oferă o definiţie completă şi complexă a acestuia „...se referă la 
fenomenele caracteristice ale naturii emoţionale a unui individ, incluzând 
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sensibilitatea faţă de o stimulare emoţională, forţa şi viteza sa obişnuită de răspuns, 
calitatea dispoziţiei sale predominante şi toate particularităţile fluctuaţiei şi 
intensitatea dispoziţiei, aceste fenomene fiind considerate ca dependente de 
construcţia constituţională şi deci în mare măsură ereditare, ca origine”. De la Allport 
încoace, majoritatea psihologilor au subliniat faptul că trăsăturile de natură 
temperamentală se manifestă cu pregnanţă în sfera afectiv-motivaţională „elanul vital 
al insului, vigoarea manifestărilor afective, posibilitatea de rezonanţă, vibraţie şi 
trăire, amplitudinea reacţiilor timice” (Popescu-Neveanu, 1982, p.203).  

În psihologia contemporană există aproape o unanimitate în considerarea 
temperamentului ca „baza dispoziţiilor înnăscute ale unei persoane, care au o relativă 
consistenţă şi care sunt modulate de expresia activităţii, reactivităţii emoţionale şi 
sociabilităţii” (Goldsmith şi colab., 1987). 

Multitudinea definiţiilor oferite temperamentului ar putea traduce inexistenţei 
unui consens în domeniu. În realitate, se pot desprinde anumite elemente comune: 

− dimensiunile temperamentale se referă la trăsături comportamentale; 
− temperamentul dirijează amprenta persoanei la interacţiunea cu mediul social; 
− trăsăturile de temperament sunt puternic influenţate de factori biologici și au 

nivelul cel mai ridicat de stabilitate, comparativ cu celelalte componente ale 
personalităţii. 

Clasificarea temperamentelor. Tipologii temperamentale 
Chiar dacă temperamentul este o dimensiune a personalităţii ce a atras atenţia 

foarte devreme în istoria gândirii filosofice şi psihologice, identificarea şi mai ales 
clasificarea tipurilor temperamentale „s-au dovedit a fi o problemă complicată şi 
controversată”. Criteriile utilizate sunt dintre cele mai diverse; morfologice sau 
bioconstituţionale; fiziologice, psihologice.  

Tipologia lui Hipocrate. Pentru prima oară în istoria gândirii filosofice, 
Hipocrate susţine că temperamentul omului este consecinţa secreţiilor corpului, care 
cresc în funcţie de anotimp: limfa creşte iarna; sângele primăvara; bila galbenă vara; 
bila neagră toamna (teoria se numeşte umorală). Hipocrate împrumuta de la 
Empedocle teoria privind elementele fundamentale din care este construită natura 
(apă, aer, foc, pământ), aplicând-o la nivelul corpului. Sănătatea ar fi rezultatul 
echilibrului dintre cele patru fluide sau umori ale corpului (sângele, corespunzând 
aerului; flegma, corespunzând apei; bila neagră, corespunzând pământului; bila 
galbenă, corespunzând focului), care dacă sunt în echilibru asigură sănătatea 
individului, iar dacă nu, duc la boală. Plecând de la legătura dintre temperament şi 
umori, Hipocrate susţine următoarea corespondenţă: 

− temperamentul coleric este asociat cu o hipersecreţie a bilei galbene; 
− temperamentul sangvinic este asociat cu o circulaţie intensă a sângelui; 
− temperamentul flegmatic este asociat cu o hipersecreţie a flegmei; 
− temperamentul melancolic este asociat cu o hipersecreţie a bilei negre. 
Tipologia lui Pavlov. Cea mai cunoscută tipologie fundamentată pe criterii 

fiziologice este cea realizată de Pavlov şi discipolii săi. Punctul lor de plecare a fost 
principiul nevrismului, potrivit căruia reglarea raporturilor dintre individ şi mediu 
este mediată de activitatea creierului, considerat bază a sistemului psihic (Golu, 
2002).  



51 
 
 
 

Pe baza studiilor de laborator, Pavlov a stabilit că tipul de activitate nervoasă 
superioară este dat de forţa, mobilitatea şi echilibrul proceselor fundamentale: 
excitaţia şi inhibiţia. Excitaţia este definită ca stare de activare a sistemului nervos 
sau a organismului care se exprimă prin producerea de comportamente motorii, 
verbale, emoţionale (Doron şi Parot, 1999). Inhibiţia constă în reducerea sau 
suprimarea activităţii unui sistem, îndeplinind rolul de control, de reglare a unei 
structuri sau funcţii nervoase. În teoria lui Pavlov, inhibiţia este invocată în scopul 
reducţiei sau suprimării unor răspunsuri condiţionate. Rezultatele obţinute în 
numeroasele sale experimente au permis lui Pavlov să stabilească o corespondenţă 
între tipul de activitate nervoasă superioară şi tipul temperamental: 

− tipul puternic, echilibrat, mobil = temperament sangvinic; 
− tipul puternic, neechilibrat, mobil = temperament coleric; 
− tipul puternic, echilibrat, inert = temperament flegmatic; 
− tipul slab = temperament melancolic. 
Caracteristicile de forţă, mobilitate sau echilibru pot fi evidenţiate pe baza unor 

indicatori: 
Forţa reprezintă încărcătura energetică a neuronului, în funcţie de care putem 

distinge tipul puternic de cel slab. 
• Tipul puternic: capacitate de lucru intensă şi de lungă durată; rezistenţă funcţională 

în caz de solicitare; restabilire rapidă după efort; rezolvă sarcini complexe, face 
faţă uşor factorilor stresanţi şi afectogeni; nivel ridicat al pragurilor senzoriale. 

• Tipul slab: capacitate de lucru bună numai în situaţii de dozare uniformă a 
efortului; apare rapid oboseala şi devine persistentă; dificultăţi în distributivitatea 
atenţiei; supramotivare şi supramobilizare în raport cu sarcina; praguri senzoriale 
joase. 

Mobilitatea proceselor nervoase relevă dinamica acestora, viteza şi durata 
instalării, rapiditatea trecerii de la unul la celălalt, în funcţie de care putem deosebi 
tipul mobil de cel inert. 
• Tipul mobil: viteză mare de desfăşurare a proceselor nervoase, iradiere, 

concentrare, inducţie; rapiditatea formării frânelor condiţionate; rapiditatea trecerii 
de la o activitate la alta; rapiditatea restructurării legăturilor nervoase temporare; 
rapiditatea şi uşurinţa adaptării. 

• Tipul inert: ritm lent de desfăşurare a proceselor nervoase; inerţia formării 
deprinderilor; greutate în trecerea de la o activitate la alta; dificultăţi de adaptare. 

Echilibrul rezultă din raportul dintre excitaţie şi inhibiţie, exprimându-se în 
tendinţa spre impulsivitate ( + excitaţie), tendinţa spre inhibare (+ inhibiţiei) şi 
tendinţa spre echilibru. 
• Tipul echilibrat: bună coordonare; atenţie distributivă bună; suportă situaţii de 

aşteptare prelungită; dezvoltă capacitate de stăpânire de sine. 
• Tipul neechilibrat: activitate sincopată; coordonare dificilă; dificultăţi de 

distribuire a atenţiei; impulsivitate; predominanţa excitaţiei. 
Dintre toate aceste însuşiri, se pare că echilibrul se impune cel mai uşor 

observaţiei, acesta punându-şi amprenta pe diferite tipuri de comportament motor, 
verbal sau emoţional. 
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Tipologia lui Heymans, Wiersma, Le Senne. În prima jumătate a secolului al 
XX-lea, psihologii olandezi Heymans şi Wiersma încercau să înlocuiască o tipologie 
pur intuitivă, bazată pe trăsăturile constituţionale, cu alta, bazată pe date pozitive. Ei 
au elaborat un chestionar cu 90 de itemi pe care l-au trimis unor medici din Olanda şi 
Germania precum şi altor persoane, lotul cuprinzând în total 3000 de subiecţi, de la 
care au primit 2523 de răspunsuri. Chestionarul cuprindea următoarele rubrici: 
mişcări şi activitate; sentimente şi emoţii; funcţia secundară; inteligenţă şi aptitudini 
conexe; înclinaţii, interese, tendinţe; diverse alte caracteristici. Analiza răspunsurilor 
le-a permis să constate că numeroasele trăsături identificate nu erau împrăştiate la 
întâmplare, ci se găseau asociate. Această abordare a fost continuată şi dezvoltată în 
Franţa de către René Le Senne, fiind cunoscută astăzi ca şcoala fracno-olandeză sau 
HLS (Heymans-Le Senne). 

Cei trei factori luaţi în considerare în clasificarea temperamentelor erau 
următorii: 
− emotivitatea, care exprimă sensibilitatea cuiva la anumite situaţii, evenimente sau 
persoane; 
„numim emotiv pe acela care se tulbură în situaţii când cea mai mare parte a 
oamenilor nu sunt mişcaţi”, individul emotiv este impresionabil, susceptibil 
vulnerabil, fără a fi un inadaptat; 
− activitatea exprimă uşurinţa de a acţiona de la sine şi nu sub presiunea exercitată 
de mediu; activul nu concepe viaţa în afara acţiunii, el îndeplineşte şi sarcini 
neplăcute sau plictisitoare; 
− rezonanţa se referă la repercusiunea unui eveniment asupra psihicului unui individ, 
definind tipul primar, care acţionează sub influenţa prezentului; și secundar, care este 
orientat spre trecut. 

Prin combinarea primelor trei criterii s-au obţinut următoarele tipuri 
temperamentale: 
• nervosul este tipul emotiv, nonactiv, primar (EnonAP) cu dispoziţie variabilă, 
impulsivitate, violenţă, insensibil la obiectivitate, tendinţă de a înfrumuseţa realitatea, 
are gust pentru bizar, macabru, pentru negativ. Le Senne spune că nervosul prezintă o 
„debilitate a sentimentelor morale, vanitate şi insurecţie”. Valoarea lui dominantă 
este divertismentul. 
• sentimentalul este emotiv, nonactiv, secundar (EnonAS), introvertit, centrat pe 
viaţa lui interioară care îl protejează, îl susţine, este un tip meditativ, vulnerabil, 
scrupulos, indiferent faţă de evenimentele externe, solitar, ocoleşte oamenii. Valoarea 
lui dominantă este intimitatea. 
• colericul este emotiv, activ, primar (EAP), generos, cordial, plin de vitalitate şi 
exuberanţă, are aptitudini oratorice, dorinţă de exteriorizare, simte nevoia de acţiune, 
de iniţiativă, gust pentru noutate, crede în progres, îşi manifestă vehement emoţiile. 
Valoarea dominantă este acţiunea. 
• pasionatul este emotiv, activ, secundar (EAS), dominat de ambiţii, de dorinţa de 
succes, ştie să-şi stăpânească şi să-şi utilizeze violenţa, trăieşte numai pentru opera 
sa,pentru misiunea sa, se regăsesc în el atât tensiunea cât şi blândeţea, neîncrederea 
lui se poate transforma în bunătate faţă de cei care-l iubesc, are o mare putere de 
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muncă, manifestă atracţie pentru istorie şi trecut .Valoarea lui dominantă este 
îndeplinirea scopului propus. 
• sangvinicul este nonemotiv, activ, primar (nonEAP), extravertit, politicos, spiritual, 
ironic, sceptic, apt pentru a fi conducător, abil, preţuieşte experienţa, dă dovadă de 
iniţiativă şi o mare supleţe spirituală, are un remarcabil simţ practic. Valoarea 
dominantă este succesul social. 
• flegmaticul este nonemotiv, activ, secundar (nonEAS), perseverent, respectă 
obiceiurile şi principiile, punctual, obiectiv, demn de încredere, ponderat, manifestă 
dispoziţie egală, este tenace, răbdător, are tabieturi, este pedant, are simţul umorului, 
posedă un optimism rece. Valoarea dominantă este legea. 
• amorful este nonemotiv, nonactiv, primar (nonEnonAP), conciliant, tolerant prin 
indiferenţă, tenace şi uneori încăpăţânat, lipsit de energie, liniştit, calm, reflexiv, 
puţin comunicativ, nepunctual. Valoarea dominantă este plăcerea. 
• apaticul este nonemotiv, nonactiv, secundar (nonEnonAS), închis, interiorizat, 

taciturn, sobru, conservator, puţin vorbăreţ, rob al habitudinilor, iubeşte 
singurătatea. Valoarea dominantă este liniştea. 

 
Tipologia lui David Keirsey 
Punctul de plecare al tipologiei realizate de D. Keirsey se află în observaţiile 

întreprinse, vreme îndelungată, de Katharine Myers şi fiica acesteia, Isabel Briggs-
Myers, observaţii valorificate în elaborarea unui instrument de lucru intitulat 
„Indicatorul de Tipuri Myers- Briggs” (Myers-Briggs Type Indicator – MBTI). 
Plecând de la tipurile psihologice stabilite de C.G. Jung, autoarele subliniază că 
personalitatea are următoarele caracteristici de bază: 

− extravertire-introvertire legate de orientarea predominantă a individului, spre 
lumea exterioară sau spre cea interioară; 

− funcţia senzorială-funcţia intuitivă, care exprimă modul în care asimilăm 
cunoştinţele; 

− funcţia reflexivă-funcţia afectivă - se referă la luarea deciziilor; 
− funcţia judicativă-funcţia perceptivă - legate de preferinţa pentru un stil de 

viaţă organizat sau dimpotrivă. 
Prin combinarea acestor opt caracteristici, autoarele au obţinut 16 tipuri de 

personalitate: 
1. extavertit-intuitiv-afectiv-judicativ (deschis, creativ, interesat de oameni, 

organizat); 
2. introvertit-intuitiv-afectiv-judicativ (rezervat, creativ, interesat de oameni, 

organizat); 
3. extravertit-intuitiv-afectiv-perceptiv (deschis, creativ, interesat de oameni, 

flexibil); 
4. introvertit-intuitiv-afectiv-perceptiv (rezervat, creativ, interesat de oameni, 

flexibil); 
5. extravertit-intuitiv-reflexiv-judicativ (deschis, creativ, logic, organizat); 
6. introvertit-intuitiv-reflexiv-judicativ (rezervat, creativ, logic, organizat); 
7. extravertit-intuitiv-reflexiv-perceptiv (deschis, creativ, logic, flexibil); 
8. introvertit-intuitiv-reflexiv-perceptiv (rezervat, creativ, logic, flexibil); 
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9. extravertit-senzorial-reflexiv-judicativ (deschis, practic, logic, organizat); 
10. introvertit-senzorial-reflexiv-organizat (rezervat, practic, logic, organizat); 
11. extravertit-senzorial-afectiv-judicativ (deschis, practic, interesat de oameni, 

organizat); 
12. introvertit-senzorial-afectiv-judicativ (rezervat, practic, interesat de oameni, 

organizat); 
13. extravertit-senzorial-reflexiv-perceptiv (deschis, practic, logic, flexibil); 
14. introvertit-senzorial-reflexiv-perceptiv (rezervat, practic, logic, flexibil); 
15. extravertit-senzorial-afectiv-perceptiv (deschis, practic, interesat de oameni, 

flexibil); 
16. introvertit-senzorial-afectiv-perceptiv (rezervat, practic, interesat de oameni, 

flexibil).  
 
David Keirsey subliniază că este destul de greu să lucrăm cu 16 tipuri de 

personalitate, 
autorul oferind o variantă ce cuprinde patru tipuri temperamentale: 

− intuitiv-afectiv - are nevoi şi aspiraţii greu de înţeles, este mereu preocupat de 
căutarea de sine, de dezvoltarea interioară, se exprimă uşor, mai ales în scris, este 
generos, gata oricând să-i ajute pe alţii, este romantic, crede în valori înalte, îi place 
armonia, are o bogată viaţă interioară, este imaginativ; 
− intuitiv-reflexiv - este animat de ideea de a înţelege şi explica lucrurile, este logic şi 
creativ, neglijează prezentul, este un bun strateg şi organizator, pune mare preţ pe 
inteligenţa proprie, dar şi pe a altora, îi place ineditul, mereu nemulţumit de ceea ce 
realizează, îi place exactitatea, acurateţea, este preocupat de progres, neglijând adesea 
convenţiile sociale; 
− senzorial-judicativ - este cel mai tradiţionalist, îi plac activităţile în cluburi, în 
diverse grupuri, poate fi socotit un adevărat „gardian al societăţii”, îşi asumă 
responsabilităţi, pun mare preţ pe norme şi regulamente, este foarte conştiincios, are 
un spirit practic, economic, este un bun organizator; 
− senzorial-perceptiv este energic, îi place libertatea, se bucură de prezent, este 
foarte adaptabil, are mult farmec, este spiritual, nu este un tip punctual, este abil, 
mobil, tolerant, îşi asumă riscuri, este adesea imprevizibil, îi place fastul, se bucură 
de fiecare sărbătoare. 

Tipologia propusă de D. Keirsey este considerată de P. Hedges (2002) cea mai 
substanţială contribuţie la studiul tipurilor din ultimii ani, autorul urmând o metodă 
proprie de investigaţie şi simplificând Indicatorul Myers-Briggs. 

Analizând datele despre temperament descrise mai sus, remarcăm o lipsa a 
aprofundării biologice, la nivel de context genetic și epigenetic, de influențele 
biologice ale universului intern.  

Energia utilizată de sistemul nervos este și aceasta în corespondență cu o 
energetică generală a organismului în strânsă corelare cu sitemul endocrin și cel 
imunitar.  

Mai mult, temperamentul se află și el într-o dinamică, la rândul ei corelată cu 
dinamica sistemului cibernetic reprezentat de corp. 
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10. Caracter și Comportament  
 
Noţiunea de “caracter” este una polisemantică ce tratează atît aspectul natural cît 

şi pe cel dobândit. Caracterul are în structura sa, două blocuri componente care se 
află într-un raport de interdependenţă și care realizează caracterul ca o integralitate. 
Deoarece caracterul este supus evoluţiei, conţinutul acestuia este în legătură directă 
cu vîrsta individului. 

Noţiunea de caracter reprezintă totalitatea trăsăturilor şi proprietăţilor, care 
atribuie organismului (sau unei specii sau altui grup natural) individualitate, care îi 
serveşte pentru a se distinge faţă de alţi indivizi, specii sau grupuri. Astfel de trăsături 
sunt denumite “caractere”. Mai mult de atît, suma acestor caractere ale individului îi 
reprezintă “caracterul”.  

În engleză cuvîntul “caracter” este mai des utilizat pentru a sugera caracteristica 
distinctivă unică decît suma tuturor trăsăturilor. Dar totuşi noi utilizăm noţiunea de 
caracter pe larg în ambele sensuri. Sub aspect general caracterul reprezintă cea mai 
înaltă şi sintetică formaţiune a personalităţii, care rezultă din integrarea în anumite 
modalităţi psiho-comportamentale a întregii experienţe de viaţă. Caracterul constituie 
configuraţia sau structura psihică individuală, relativ stabilă și definitorie pentru om, 
cu mare valoare adaptativă, deoarece pune în contact individul cu realitatea, 
facilitandu-i stabilirea relaţiilor, orientarea si comportarea potrivit specificului său 
individual. Caracterul este o componentă a personalităţii care vizează suprastructura 
socio-morală a personalităţii, calitatea de fiinţă socială a omului. 

Spre deosebire de temperament, care ţine de forma de manifestare a 
personalităţii şi se manifestă în situaţie naturală ori socială, caracterul se referă 
întotdeauna la latura de conţinut al personalităţii, constituind nucleul socio-psihologic 
al relaţiilor individului.  

Caracterul se manifestă în cadrul interacţiunii sociale a individului în 
dependenţă de profilul său psihomoral, considerat prin prisma unor norme şi criterii 
etice, promovate de către societate. Acesta se formează ca rezultat al interacţiunii 
individului cu mediul sociocultural, căpătând anumite componente psihice cum ar fi 
natura, structura şi funcţionalitate, care corespund valorilor promovate şi cu care 
interacţionează individul în etapa sa de dezvoltare. Din punct de vedere funcţional, 
psihologul Levitov, susţine că structura caracterului include două „blocuri”: 

1. Blocul de comandă - care reflectă influenţa societăţii asupra omului şi 
alcătuieşte activitatea vitală a individului. Elementele blocului de comandă (scopurile 
activităţii, trebuinţele, interesele, idealurile, valorile) formează natura internă, 
invizibilă a caracterului. 

2. Blocul de execuţie - reprezintă modalitatea de manifestare voluntară şi de 
reglare a conduitei în situaţia concret dată. Voinţa fiind coloana vertebrală a 
caracterului; efortul conştient pe care-l depune personalitatea pentru a-şi atinge 
scopurile fixate. 

Elementele blocului de comandă aflânduse în interdependenţă formează latura 
invizibilă a caracterului. Aceasta fiind absolut necesară dar insuficientă pentru 
realizarea caracterului ca o integralitate, care ar servi pentru atingerea unui rezultat 
adaptiv concret în diferite situaţii care apar în urma interacţiunii a individului cu 
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societatea, şi sunt dependente de valorile morale ale acesteia. Din acest motiv 
activitatea blocului de comandă se impune a fi corelată cu activitatea blocului de 
execuţie, care conţine în structura sa internă diferite mecanisme, care din punct de 
vedere psihologic presupune modul de interpretare şi analiză a unei situaţii, asupra 
căreia individul îşi formează o atitudine corespunzătoare modului de înţelegere şi 
asimilare a informaţiei. 

Atitudinea reprezintă o interpretare internă a unei situaţii. Fiind un fel de 
dispoziţie latentă a individului de a răspunde sau a acţiona într-o manieră sau alta la o 
stimulare a mediului. Atitudinea la fel ca și caracterul reprezintă o construcție psihică 
formată, în contextul căreia se reunesc elemnte cognitive, afective si cele dominate de 
voința umană. Atitudinea reprezintă o corelație dintre obiect și subiect prin 
intermediul unor elemente afective și elemente care definesc apariția unor 
comportamente volitive, prin care se manifestă poziția obiectului față de subiect. 
Definirea caracterului ca o sumă de atitudini este una greșită, acesta fiind un 
procedeu de interacțiune a atitudinilor, care rezultă din dezvoltarea individuală. 
Atitudinea reprezintă o raportare permanentă la notiunea de valori. Dacă atitudinile se 
află în raport de concordanță cu normele sociale, atunci ele devin valori, astfel 
formându-se sistemul atitudini-valori, care se referă la esența persoanei.  

Atitudiniile se caracterizează prin anumite determinative, fiind de natură 
favorabilă sau nefavorabilă, cu referinţă la interpretările faţă de un obiect sau de o 
situaţie sau gradul de intensitate ale trăirii – pozitiv şi negativ. 

Atitudinile sînt clasificate în 2 categorii: 
1. Atitudinile faţă de sine: autoaprecierea; autoeveluarea; autoconducere; 
2. Atitudini faţă de societate: atitudinea faţă de muncă, norme, principii; 

atitudinea faţă de diferite instituţii (familie, şcoală, spital, universitate); atitudinea faţă 
de structura şi forma organizării politice;atitudinea faţă de ceilalţi semeni; atitudinea 
faţă de obiectele din jur. 

După M. Zlate caracterul interpretat ca un sistem valoric şi autoreglabil de 
atitudini şi trăsături, caracterul apare ca o componentă relativ stabilă, definitorie 
pentru om şi cu o mare valoare adaptivă. El îndeplinind diferite funcţii în viaţa 
psihică a individului în deosebi în plan comportamental: 

1. Funcţia relaţională (ține de aspectul relațiilor individului cu societatea); 
2. Funcţia orientativ-adaptivă (orientare și adaptare în direcția scopurilor 

personale); 
3. Funcţia de mediere şi filtrare (permite filtrarea la nivel cognitiv și afectiv a 

tuturor acțiunilor); 
4. Funcţia reglatoare (prin această funcție individul își reglează propriul 

comportament). 
Caracterul fiind evolutiv şi formându-se în cursul vieţii pe măsura interacţiunii 

individului cu societatea, abilităţile şi trăsăturile pe care le posedă omul s-au format 
în cadrul relaţiilor sociale, a activităţilor pe care omul le desfăşoară în cadrul grupului 
social, ţinînd seama de normele de conveţuire stabilite de acesta. De aceea trăsăturile 
de caracter sunt supuse evoluţiei, având un conţinut mai sărac la vârstele mai mici şi 
mai bogat pe măsura ce omul înaintează în vârstă, iar experienţa sa capătă dimensiuni 
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mai ample. O mare importanţă în formarea caracterului o au acţiunile şi faptele în 
situaţiile de conflict, în dependenţă de accesibilitatea conflictului psihologic. 

Cum arată cercetările acestor conflicte, schimbările caracterului în aceste 
momente sunt foarte adânci şi stabile. Dar situaţiile critice se repetă pe parcursul 
întregii vieţi ale omului. Noi pierdem prietenii cei mai buni, apropiaţii, suntem 
nedreptăţiţi, avem situaţii complicate la facultate, la serviciu etc. În fiecare caz, în 
dependenţă cum şi la ce fel de faptă se va hotărî omul, reiese cum se va forma 
caracterului lui de mai de departe. Singuri ne formăm caracterul cu faptele noastre pe 
parcursul vieţii. 

Societatea este formată din totalitatea indivizilor care interacţionează sub 
aspectul diferitelor raporturi care se formează în conformitate cu nevoile acestora. 
Drept rezultat al caracterului individual în cadrul societăţii oamenii îndeplinesc toţi 
aceleaşi acţiuni (practice, intelectuale, sportive, artistice etc.), însă la diferite nivele 
de calitate de diverşi indivizi, cu o eficienţă mai mare sau mai mica, uneori foarte 
redusă. 

Desigur toţi oamenii normali pot executa diferite şi numeroase activităţi, dar la 
un nivel de calitate diferit, ceea ce corespunde capacităţilor, aptitudinilor pe care le 
posedă. Aptitudinea fiind definită ca o însuşire sau un complex de însuşiri psihice şi 
fizice, care asigură succesul, reuşita într-o activitate sau alta. Definiţia dată subliniază 
aspectul de eficienţă, de randament. Orice însuşire sau proces psihic privit sub 
unghiul eficienţei devine aptitudine (de exemplu: memoria – aptitudinea de a 
memora; spirit de observaţie – aptitudinea de a percepe). Aptitudinea ne dă măsura 
gradului de organizare a sistemului personalităţii sub aspect adaptativ- instrumental 
concret. 

Aptitudinea reprezintă latura instrumentală şi operaţională a personalităţii. 
Acestea nu trebuie confundate cu suma cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor 
cerute de o anumită activitate. Problema privind natura şi determinismul aptitudinilor 
a fost şi continuă încă să fie puternic controversată. Conform definiţiei enunţate, 
aptitudinile sunt totdeauna un rezultat al dezvoltării, un „aliaj” între elementul 
înnăscut şi cel dobândit prin experienţă. Aptitudinile sunt determinate, pe de o parte, 
de potenţialul genetic, pe de altă parte, de condiţiile în care acest potenţial latent 
devine activ și se manifestă în latura exterioară a individului.  

Condiţionate de existenţa unor premise ereditare, aptitudinile se formeaza, se 
structurează, se dezvoltă şi se afirmă ca structuri sintetice complexe ale personalităţii, 
întotdeauna în procesul activităţii, în raport cu o activitate concretă, în care 
dispoziţiile sunt intens exercitate. Aptitudinea nu poate apărea în afara unei activităţi 
concrete corespunzătoare; aptitudinea se formează în activitate şi se manifestă în 
activitate.  

Pe măsură ce societatea, în dezvoltarea ei, creează noi domenii de activitate, se 
nasc şi se dezvoltă aptitudini noi. Totodată, în conformitate cu cerinţele social-
economice noi, cu modificările ce se produc în natura şi conţinutul activităţii 
individului, se produce şi modificarea, restructurarea aptitudinilor acestuia. 
Aptitudinea se relevă ca o sinteză a însuşirilor naturale şi a celor dobândite . 

Desfăşurându-se într-un cadru profesional specializat, activităţile umane 
complexe impun prezenţa mai multor aptitudini elementare, care se întrepătrund şi se 
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structurează specific. Aptitudinile complexe se clasifică după genul de activitate care 
le modelează structural: aptitudini lingvistice, matematice, tehnice, muzicale, 
plastice, sportive. Pentru obţinerea unor performanţe superioare, arată P. Popescu 
Neveanu, individul ajunge să-şi îmbine şi să-şi dezvolte resursele sale într-o manieră 
superioară, până la structuri individuale, ce se exprimă într-un stil individual de 
personalitate creatoare. 

În rezultatul a multor cercetări științifice este dovedit faptul că trăsăturile de 
caracter sunt direct legate de anumite tipuri de comportament, și anume o manifestare 
a impulsivității poate aduce ideea că individul are o reacție rapidă și imprecisă la 
sarcinile care presupun o viteză mărită. 

Cercetarea care are drept scop performanța, ne poate furniza informații despre 
persoane în contextul angajării acestora. Tocmai din acest punct de vedere studiile 
despre performanță capătă în contextul actual o importanță deosebită. Totodată, ele 
pun bazele dezvoltării teoriilor trăsăturilor de caracter. 

Deoarece caracterul este privit ca un sistem deschis, care este în permanentă 
adaptare la condițiile sociale, individul poate fi caracterizat de o capacítate înaltă de 
adaptare la factorii cu care interacționează, dezvoltându-și un complex de abilități și 
aptitudini bine determinate, care au un rol fundamental în procesul de realizare a 
activităților, caracterizînd performanța acestuia.  

Noțiunea de performanță capătă un aspect destul de relavant în psihologia 
muncii și în psihologia organizațional- managerială. Performanța este definită ca o 
cerință fundamentală, în condiții de concurență care se perfecționează pe măsura ce 
înaintează în timp. Pe de altă parte performanța poate fi privită din prisma a ceea ce 
face individul în condițiile de muncă și la consecințele comportamentului individului.  

Nu toate comportamentele se incadrează în noțiunea de performanță, ci doar 
acelea care promovează și contribuie la realizarea scopurilor organizației. Din 
perspectiva consecințelor comportamentului individului, nu toate rezultatele 
comportamentale pot fi privite sub noțiunea de performanță. Spre exemplu în cadrul 
unui training, trainerul își realizează activitatea perfect, dar aceasta nu este un 
indicator de garanție că participanții training- ului și-au îmbunătățit abilitățile, din 
cauza că potențialul intelectual al acestora posedă diverse diferențe.  

Ideal ar fi ca în interpretarea performanței să fie luată în considerare simultan 
cele două aspecte. În acest context se utilizează noțiunea de evaluare a performanței 
ce constituie un proces care servește în scopul creșterii productivității muncii, a 
calității și a perfecționării competențelor profesionale. 

Caracterul putând fi educat în direcţia necesară în dependenţă de nevoile pe care 
le întîlnim, fiecare din noi mai mult sau mai puţin îşi poate crea „tăria” sa proprie de 
caracter, care influienţeaza nivelul de performanţă posedat. În pofida faptului că o 
personalitate complexă are la bază caracterul, temperamentul şi aptitudinile, 
caracterul constituie elementul definitoriu în obţinerea performanţelor, prin 
capacitatea sa de a masca sau de a compensa o serie de însuşiri temperamentale. Pot 
fi reţinute sau modificate acele manifestări „spontane” ale tipului care scapă, de 
obicei, controlul conştient. Se evidenţiază astfel rolul reglator al caracterului în raport 
cu temperamentul. Caracterul influenţează deasemenea aptitudinile pe care le 
obţinem în urma activităţilor efectuate prin „tăria” sa. 
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Caracterul şi aptitudinile unui individ deţin rolul principal în asigurarea 
performanțelor umane, precum și în structura personalităţii, iar temperamentul trebuie 
sa fie considerat subordonat în raport cu acestea. Astfel, este important crearea unor 
condiții favorabile pentru a stimula si influența pozitiv formarea și dezvoltarea unor 
trăsături de caracter necesare pentru asigurarea performanțelor umane de nivel înalt. 
Iar cercetarea metodelor cît mai eficiente și vîrsta cea mai potrivită a unui individ 
pentru un randament cît mai înalt în dependență sex și factorii geografici prezintă o 
temă de cercetare complexă și extrem de interesantă. 

Comportamentul este rezultatul prelucrării informaţiilor primite atât din mediul 
ambiant, cât și din mediul intern al animalului (omului). Analiza cauzalităţii 
comportamentelor înseamnă găsirea răspunsurilor la întrebarea: "de ce în aceste 
condiţii, un anumit animal (sau mai multe) se comportă așa şi nu altfel"? 
Determinarea este dublă: internă şi externă. Nici un comportament nu are o singură 
cauză ci există întotdeauna o reţea cauzală. Abordarea unilaterală a acestei probleme 
a condus la curentele finalist (instinctivist) respectiv ambientalist (behaviourism şi 
altele). 

Comportamentul reprezintă o reacţie în măsura în care depinde de stimularea 
externă şi este spontan (instinctiv) în măsura în care depinde de factorii cauzali 
interni sau motivaţionali. Ambele categorii de factori pot fi studiate obiectiv dar cu 
tehnici experimentale diferite. Interacţiunea factorilor cauzali se studiază la mai multe 
niveluri.  

Analizele care se fac pot fi de tip cutie neagră (software) sau de tip analitic - 
intim explicative (hardware). K. Lorenz a propus analiza cauzală pe front larg: de la 
comportamentul obiectiv observabil se poate coborî până la nivel fiziologic, 
neurologic, biofizic şi biochimic. 

Reuşita efectului factorilor responsabili de declanşarea comportamentelor este 
legată de existenţa unui suport endogen sensibil, al motivaţiei în care sunt însumate 
toate condiţionările manifestării, de la cele fiziologice, automate, până la cele învăţate 
sau dobândite prin experienţă.  

Motivaţiile sunt rezultatele dezechilibrelor intraorganismice sau între organism 
şi mediu - ca de pildă cele provocate de dezechilibrul trofic ori de sinteza sporită de 
hormoni gonadotropi. Motivaţia (Trieb în germană, drive în engleză, numită 
câteodată şi impuls sau imbold) trebuie înţeleasă ca o cauză primară, condiţie 
premergătoare oricărei acţiuni. 

Motivaţiile sunt de mai multe tipuri: 
1. temporal-spaţiale - presupun  orientarea animalului în spaţiu-timp şi 

explorarea mediului; 
2. trofice: foamea - generează comportamentul de hrănire; 
3. ale factorilor disturbatori - generează comportament de protecţie, apărare etc. 
4. sexuală - provocată de un exces de hormoni gonadotropi - comportamentul 

sexual; 
5. igienică - provoacă comportamentul de confort şi îngrijire; 
6. socială - se manifestă numai la speciile cu organizare socială; 
7. ecologică - cuprinde ansamblul manifestărilor de adecvare la condiţiile 

mediului eficient. 
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Motivaţiile nu se desfăşoară separat: ele coexistă. Există o permanentă 
modificare în ponderile acestora, generând o ierarhie de priorităţi. De exemplu un 
mascul puternic motivat sexual în perioada de estru nu va considera apropierea prăzii 
ca un element declanşator al comportamentului de hrănire sau prădare, va ignora 
mulţi factori care în mod normal ar declanşa manifestări de confort sau de evitare a 
factorilor perturbatori. Explicaţia constă în faptul că pe primul loc în ierarhia 
motivaţională sunt factorii declanşatori ai comportamentului sexual, respectiv factori 
interni (hormonali) şi externi (prezenţa femelelor). 

Prin urmare motivaţia este cauzalitatea internă a comportamentului, sau ceea ce 
defineşte caracterul spontan al acestuia. Adeseori se constată că în aceleaşi condiţii, 
de mediu şi stimulatorii, comportamentul animal se realizează la intensităţi diferite 
ale stimulului (variaţia pragului declanşator) şi cu intensităţi diferite. 

Evidenţierea (experimentarea) motivaţiei se realizează prin diferite tehnici 
directe şi indirecte. Exemplu de studiu al acţiunii factorilor motivaţionali şi ai celor 
stimulatorii în explicarea unui comportament: Ghidrinul mascul (Gasterosteus 
aculeatus) ventilează ponta prin mişcări ale înotătoarelor. După ce se acumulează 2-
3 ponte fecundate, îi scade apetitul sexual, dar ventilarea se realizează prin mişcări 
din ce în ce mai accelerate, pe măsură ce ouăle consumă mai mult oxigen. Dacă se 
scade experimental concentraţia de oxigen din apă, mişcările de ventilaţie sunt 
accelerate. Dacă se înlocuieşte ponta la jumătatea incubării cu o pontă situată la 
începutul acesteia, accelerarea se petrece în continuare, ca sub imperativul unui 
program intern obligatoriu care nu ţine seama de factorul extern. Într-un bazin de 
control, ponta veche eclozează, iar în cel experimental constatăm că peştele îşi 
încetineşte foarte mult mişcările dar fără ca acestea să înceteze. Cauza este 
reprezentată de faptul că ponta înlocuită, evident încă neeclozată, emite stimuli care 
întreţin comportamentul. În noua stimulare mişcările şi accelerarea sunt mult mai 
slabe decât în cazul primei experienţe. 

Factorii cauzali interni sau motivaţionali pot fi grupaţi în trei mari categorii: 
hormonii, stimulii senzoriali interni (modificări ale mediului intern) şi factorii 
intrinseci ai sistemului nervos central (SNC); capacitatea proprie anumitor neuroni 
sau sisteme neuronale din interiorul SNC de a produce spontan şi automat serii de 
impulsuri nervoase, care asigură capacitatea de automişcare) 

Hormonii prezintă cea mai evidentă implicare în comportamentul de 
reproducere. De exemplu dacă puii masculi de găină sunt injectaţi cu propionat de 
testosteron, încep manifestări sexuale specifice adulţilor. Un alt exemplu este 
prolactina care activează la porumbei comportamentul parental şi secreţia laptelui în 
porţiunea glandulară a guşei. La găini declanşează comportamentul de clocire. Dacă 
cocoşii sunt administraţi cu prolactină, încep să manifeste comportamentul matern 
asemănător cu cel al găinii cloşcă. Deşi sunt masculi, ei conduc puii la hrană, emit 
ţipătul de alarmă specific găinii la perceperea unui prădător, adăpostesc puii sub 
aripile lor etc. Hormonii au un rol major în declanşarea comportamentului, dar acesta 
nu este absolut şi nici singular. Are loc o interferenţă a acţiunii lor cu factorii externi, 
şi nu se exercită direct ci prin intermediul mecanismelor nervoase centrale. Hormonii 
de asemenea intervin în maturizarea comportamentelor şi în ontogenie. 
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Stimulii senzoriali interni, sunt exprimaţi în limbaj curent prin senzaţii ca 
“sete" sau "foame”. De exemplu setea este percepută prin intermediul 
osmoreceptorilor situaţi în hipotalamus. Aceştia informează SNC despre creşterea 
presiunii osmotice a sângelui, rezultând senzaţia de sete, şi declanşând 
comportamentul specific de căutare a apei. Dar dacă animalul ar bea până ar informa 
osmoreceptorii, ar bea prea mult, deoarece resorbţia internă este foarte lentă. Însă, ca 
un mecanism de rezervă, senzaţia de sete depinde şi de nivelul de umplere al 
stomacului, care informează imediat prin senzori specifici atingerea unui anumit nivel 
de suficienţă. 

Numărul mişcărilor de deglutiţie este un alt mecanism de rezervă care oferă 
informaţii asupra necesităţii opririi adăpării. De asemenea efectuarea lor în gol dă un 
vag sentiment de saţietate. De exemplu, la om, dacă sugarii absorb o cantitate de lapte 
într-un interval de timp de 20 minute, ei par satisfăcuţi şi adorm; dacă tetina este prea 
mare şi sug aceeaşi cantitate în 5 minute, ei sug în gol după terminarea laptelui şi apoi 
plâng. Însă, dacă continuă să sugă biberonul gol restul timpului de până la 20 minute, 
sunt satisfăcuţi. 

Factorii intrinseci SNC au o acţiune importantă şi directă pentru explicarea 
multor cauze interne ale comportamentelor. Erich von Holst a demonstrat că unele 
părţi ale SNC acţionează şi emit impulsuri nervoase independent de stări sau stimuli, 
chiar şi izolate din animalul sacrificat. Există un automatism al SNC (unii consideră 
că este vorba de acumulări de neurohormoni), care asigură "spontaneitatea" multor 
comportamente (amintim dintre cele mai simple respiraţia şi locomoţia). Pregătirea 
internă în vederea acţiunii îmbracă formele variabile ale unor stări, având valoare de 
supravieţuire, determinând ca animalul să nu aştepte pasiv locul şi momentul acţiunii, 
ci să caute activ stimulii, iar, odată aflat în situaţia spaţio-temporală adecvată, să 
deruleze răspunsul comportamental corespunzător. 

Punerea în fapt a motivaţiei se face prin comportamentul de apetenţă sau 
apetiţional. Acesta constituie o stare de disponibilitate internă şi se exprimă printr-o 
tendinţă spre acţiune, evidenţiată în primul rând prin neliniştea motrică a animalului. 
Astfel, animalul prezintă o stare de dispoziţie pentru o anumită acţiune, prin care el 
este în căutarea unui excitant din preajmă, care se potriveşte motivaţiei, ceea ce va 
determina declanşarea comportamentului particular. Subliniem că organismul animal 
nu este suma unor automatisme reflexe în aşteptarea stimulului ci este suma 
motivaţiilor în căutare de declanşatori.  

Comportamentul organizează în mod optim schimburile de materie, energie şi 
informaţie dintre organism şi mediu. Pentru aceasta organismul trebuie să poată 
recunoaşte sursele materiale şi informaţionale cu care vine în contact. 

Preluarea informaţiei din preajmă (în sensul de mediu specific) se realizează pe 
calea extero- şi a interoreceptorilor, care sunt receptări sensibili la excitanţi specifici, 
ce vor fi transformaţi în potenţial de acţiune. Excitanţii sunt de fapt modificări 
energetice şi informaţionale, care duc la formarea unei stări comportamentale noi sau 
la modularea uneia existente. Pentru a fi creată o asemenea stare este necesar ca 
excitantul să deţină o intensitate minimă, numită prag minim sau inferior de 
excitabilitate. Sub această valoare, organismul nu reacţionează la modificările din 
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preajmă. După natura lor, excitanţii sunt clasificaţi în mecanici, termici, chimici, 
optici, acustici şi magnetici. 

Stimulul este o informație / obiect din preajmă sau modificarea unei părţi a 
acestuia, care poate fi recepţionată de către organism şi poate determina un răspuns 
obiectiv observabil. 

Nici un animal nu poate răspunde în acelaşi timp şi spaţiu la toţi stimulii 
potenţiali (adică acele modificări care pot fi percepute), ci numai la un număr redus, 
care sunt denumiţi stimuli eficienţi sau efectivi, aceştia fiind modificările efectiv 
percepute la un moment dat. 

Fiecare specie are o capacitate senzorială limitată; ambianţa este cunoscută 
subiectiv şi selectiv. Aceasta înseamnă totodată că specii diferite pot avea 
reprezentări diferite despre realitate. Animalele percep o fracţiune limitată a mediului 
eficient, trăind într-o lume perceptuală proprie, care se mai numeşte şi lumea 
semnalelor, alcătuită din ansamblul stimulilor potenţiali. 

De aceea analiza comportamentului unei specii trebuie să înceapă cu explorarea 
capacităţilor fiziologice ale acesteia. Pentru aceasta există două categorii de tehnici 
experimentale : 

- studiul limitelor capacităţilor senzoriale la nivel fiziologic, urmărind modul în 
care modificările mediului eficient sunt înregistrate de receptorii senzoriali ; 

- studiul limitelor capacităţilor senzoriale la nivel comportamental; urmărirea 
relaţiei stimul - răspuns şi repetabilitatea acesteia. 

Transformarea stimulilor potenţiali în stimuli eficienţi se realizează treptat şi în 
sens adecvat. Vor fi percepuţi numai acei stimuli, care au valoare la un anumit 
moment pentru animalul respectiv. 

De exemplu perceperea prăzii este un stimul potenţial pentru animalul sătul, dar 
devine un stimul eficient pentru cel flămând. 

Pe de altă parte, comportamentul activat într-o anumită situaţie poate determina 
care anume stimuli potenţiali vor fi receptaţi în calitate de stimuli efectivi. Să 
urmărim un exemplu care a stârnit controverse în urmă cu câteva decenii.  

K. von Hess a demonstrat printre altele că albinele închise într-o cutie în care 
sunt instalate două surse de lumină, de puteri diferite, sunt atrase întotdeauna de sursa 
mai puternică şi nu răspund diferenţiat la culoarea luminii, indiferent în ce combinaţii 
erau utilizate culorile. El a concluzionat că intensitatea, şi nu culoarea luminii, atrage 
albinele; prin urmare acestea nu au vedere cromatică. 

K. von Frisch a utilizat hârtii îmbibate cu soluţii de zahăr de diferite culori şi a 
observat că anumite culori atrag albinele, pe când altele tind să fie ignorate. De aici 
au pornit o serie de teste şi a demonstrat că albinele văd culorile, preferând galbenul 
şi albastrul. 

La întrebarea care dintre cei de mai sus a avut dreptate, răspunsul este amândoi, 
dar cu o specificare. Fiecare a avut dreptate dar în cadrul explicării unui alt tip de 
comportament. Intensitatea luminii prevala asupra albinelor închise în cutie deoarece 
acestea erau motivate să scape din acestea (comportament de salvare), pe când 
culoarea motiva în experienţele lui Karl von Frisch din cauza faptului că era activat 
comportamentul de hrănire. Prin urmare comportamentul deja activat, explica 
transformarea selectivă a stimulilor potenţiali în stimuli eficienţi. 
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Stimulii potenţiali se transformă secvenţial în stimuli eficienţi, pe măsură ce se 
maturează importanţa actului comportamental. De exemplu, căpuşa femelă încărcată 
cu ouă nu vede, dar simte lumina difuză prin tegument; ea se caţără pe creangă, 
soarele având rolul de stimul eficient. Când simte mamiferul pe baza acidului butiric 
emis de acesta (noul stimul, adecvat noii situaţii comportamentale) ea se desprinde şi 
cade pe acesta (ratând mamiferul de cele mai multe ori, motiv pentru care reia ciclul 
de câte ori este necesar). Noul stimul eficient devine căldura animalului gazdă, motiv 
pentru care se strecoară prin blană, orientându-se spre tegument. Prin urmare, fiecare 
etapă are un stimul eficient adecvat, care induce răspunsul funcţional, cu valoare 
maximă în contextul respectiv. 

Excitanţii care produc comportamente precise şi doar pe acestea, numite tipare 
fixe de acţiune, poartă denumirea de stimuli cheie sau stimuli declanşatori. Aceştia 
nu au fost învăţaţi în decursul vieţii individuale (în ontogenie) ci se păstrează în 
memoria genetică a speciei (recunoaşterea lor este înnăscută, instinctivă), 
reprezentând o adaptare filogenetică. În semantica celor doi termeni sunt cuprinse 
însă sensuri precise, astfel: stimulii cheie provin din complexul mediului eficient, în 
timp ce stimulii declanşatori constituie informaţia transmisă de la congener la 
congener (sociosemnale), deci sunt semnale cu valoare intraspecifică, mai rar şi 
interspecifică, fiind implicaţi în comunicarea interindividuală sau de grup. 

Exemple de stimuli cheie: vizualizarea prăzii de către un prădător flămând, 
găsirea apei de către animalul însetat, scăderea temperaturii toamna pentru animalele 
care hibernează etc. 

Exemple de stimuli declanşatori: apariţia unui mascul rival în perioada de rut, 
strigătul de alarmă al unei păsări din cârd la percepţia unui prădător etc. 

Stimulii declanşatori au cele mai felurite stări şi forme, fiind deosebit de 
importanţi pentru supravieţuirea indivizilor şi în ultimă instanţă a speciei, dar au 
totodată semnificaţii importante pentru etologi, fiind implicaţi în explicarea 
mecanismelor înnăscute ale comportamentelor reunite sub denumirea generică de 
instinct. 

De exemplu un stimul declanşator important pentru păsările limicole este 
propriul ou; dacă acesta este scos din cuib, astfel încât să poată fi văzut de către 
pasărea clocitoare, el va fi recuperat imediat prin declanşarea unui comportament 
specific: pasărea împinge cu falca inferioară oul mergând cu spatele către vatra 
cuibului, până când oul este aranjat în aceasta. 

Stimulul declanşator poate fi perceput, de exemplu, extrem de simplificat, cum 
ar fi o anumită formă sau o anumită culoare. De exemplu, în perioada de reproducere, 
stimulul declanşator al agresivităţii este, la ghidrin şi la măcăleandru (Erithacus 
rubecula) culoarea roşie. Astfel masculii acestor specii vor ataca până şi obiecte care 
sunt dotate cu pată de culoare roşie, cum ar fi (la măcăleandru) o bucată roşie de stofă 
prinsă pe un copac. Ghidrinii dintr-un acvariu aparţinând lui K. Lorenz, au derulat 
întreaga gamă de manifestări agresive şi de intimidare în dreptul ferestrei, vis-a- vis 
de care a parcat camionul poştal, care evident era colorat în roşu. 

Un fapt important este acela că mulţi dintre aceşti stimuli sunt percepuţi şi au 
semnificaţie numai în anumite perioade ale vieţii animalelor. De exemplu, culoarea 
roşie din exemplele anterioare, îşi pierde din semnificaţie dacă este expusă în 



64 
 
 
 

perioade când indivizii nu sunt motivaţi sexual (deci în altele decât perioada de 
reproducere). 

Puii de pescăruş argintiu lovesc cu ciocul în pata roşie de la extremitatea 
ciocului mamei, pentru ca aceasta să fie stimulată să regurgiteze hrana, după care 
mama ia cu ciocul o parte şi o oferă puilor. Studiul importanţei acestei pete situate pe 
cioc se realizează cu o serie de stimuli falşi (atrape) sau artificiali (imitaţii de 
carton sau lemn ale capului de pescăruş, cu amplasarea în zone şi culori diferite a 
unor pete). Frecvenţa cea mai mare a loviturilor cu ciocul (deci a cerşirii hranei) se 
înregistrează, evident, la atrapa care reprezintă cea mai bună imitaţie. S-a relevat că 
important este contrastul dintre culoarea de fond a ciocului şi pată. 

Devine evident faptul că stimulii cheie sunt în general simpli; pe substratul 
ereditar nu s-a "cheltuit" multă informaţie pentru a codifica potenţialul de 
recunoaştere a acestora. 

Stimulii declanşatori pot fi acustici. De exemplu dacă o cloşcă este confruntată 
cu un pui izolat sub un clopot de sticlă, antifonată, unde poate să îl vadă dar nu îl 
aude, nu se declanşează comportamentul de recuperare a puiului. Acesta se activează 
însă în cazul în care se interpune un perete între ea şi pui, deci dacă îl poate auzi dar 
nu îl poate vedea. 

Un alt exemplu a fost expus de K. Lorenz, care a avut la Institutul din Seewiesen 
o curcă ce îşi omora sistematic fiecare grup de pui eclozaţi. Trebuie spus că la curci, 
odată ce puii eclozează, orice vietate percepută în jurul cuibului este atacată cu 
sălbăticie, în scopul eliminării duşmanilor potenţiali ai acestora. Inhibarea 
agresivităţii la cuib, împotriva propriilor pui, se realizează prin sunetele tipice emise 
de aceştia. Cu alte cuvinte recunoaşterea puilor şi blocarea expresiei agresivităţii 
curcii, se realizează auditiv, stimulii declanşatori fiind piuiturile progeniturii; orice 
altceva care nu emite aceste sunete face obiectul declanşării unui atac. La întrebarea 
de ce pasărea pomenită îşi omora sistematic puii, răspunsul este foarte simplu: curca 
era surdă. 

Stimulii declanşatori chimici sunt de asemenea frecvent utilizaţi. Toţi 
proprietarii de câini cunosc efectele acestora: îndeosebi atunci când animalul mascul 
simte o femelă în călduri (care emite ergoni specifici) şi dispare în căutarea sau 
urmărirea acesteia, fără să mai răspundă la chemările stăpânului. Unii stimuli sunt 
recunoscuţi olfactiv, alţii gustativ sau prin organe speciale. În această categorie intră 
o gamă de substanţe extraordinar de variate. 

De exemplu atractantul sexual sau feromonul sexual la fluturele de mătase este 
bombicolul emis de femelă. Acesta este sesizat de receptorii de pe antenele 
masculului la un prag de stimulare de 3 x 10-6 micrograme. Individul sesizează 
substanţa şi zboară în direcţia sursei, pe baza decodării gradientului crescător. În 
imediata vecinătate a femelei, unde nu mai există sprijinul gradientului pentru 
direcţionare, masculul caută aleator spaţiul până la identificarea femelei. Dacă se 
aplică substanţa pe un stâlp oarecare, efectul este agregarea masculilor. 

Stimulii cheie pot fi tactili; de exemplu s-a constatat că vulpile tinere, în 
captivitate sunt hrănite cu mai mare succes dacă bucăţile de carne au şi resturi de 
blană.  
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O anumită parte a comportamentului este înnăscută, iar o altă parte este 
dobândită prin învăţare. Învăţarea înseamnă grefarea informaţiei dobândite în 
decursul vieţii, peste informaţia stocată în dimensiunea genetică. 

Comportamentul animal prezintă o creştere şi dezvoltare, la fel ca părţile 
anatomice, în decursul vieţii individuale. Maturizarea tiparelor comportamentale se 
face în diferite etape ale ontogeniei, dezvoltarea lor atingând maximul la atingerea 
maturităţii. Tiparele comportamentale se modifică în cursul vieţii individuale în sens 
adaptativ, datorită dobândirii de experienţă. Învăţarea interacţionează cu, şi se 
suprapune peste, instincte, fapt care modifică forma şi nu mecanismul expresiei. 
Forma definitivă sub care se manifestă un comportament este rezultatul unei 
interrelaţii complementare între comportamentele înnăscute şi cele dobândite, în 
urma experienţei individuale. 

Pentru a defini în mod unitar procesul de achiziţie al comportamentelor 
dobândite, considerăm următoarele surse complementare: 

• După Tinbergen (1951) învăţarea este un proces nervos central care produce 
modificări, mai mult sau mai puţin durabile, în mecanismele 
comportamentului înnăscut, sub influenţa mediului extern. 

• Thorpe (1964) defineşte învăţarea ca un proces de modificare şi adaptare a 
comportamentului individual ca rezultat al experienţei. 

• K. Lorenz consideră învăţarea ca orice modificare adaptativă a 
mecanismului fiziologic ce are drept funcţie reglarea comportamentului 
animalelor. Învăţarea este parţial programată filogenetic. 

Formele învăţării sunt variate; mai jos redăm principalele categorii (adaptate 
după Thorpe, K. Lorenz, M. Cociu şi E. Chenzbraun): rodajul şi sensibilizarea, 
obişnuirea sau habituarea, condiţionarea clasică de tip I, condiţionarea operantă de tip 
II, învăţarea latentă, fixarea perceptuală, învăţarea intuitivă, respectiv imprimarea. 

Rodaj şi sensibilizare 
Amândouă semnifică ameliorarea unei activităţi comportamentale prin 

funcţionare, respectiv repetare. Deosebirea constă în faptul că rodajul implică 
sectorul motor (perfecţionarea mişcărilor prin repetiţie), iar în domeniul senzorial 
vorbim de sensibilizare, adică organismul învaţă să reacţioneze la stimuli mult mai 
slabi (scăderea pragului stimulator). 

Habituarea sau obişnuirea 
Nu implică achiziţionarea de noi răspunsuri ci stingerea unor reacţii existente. 

Animalul se familiarizează cu ambianţa, având ca urmare dispariţia unor răspunsuri, 
din cauza repetării monotone a stimulilor lipsiţi de vreo semnificaţie (pozitivă sau 
negativă). Dacă amplasăm, de exemplu, mai mulţi melci pe o placă de lemn, căreia îi 
aplicăm o lovitură, vom constata o reacţie tipică de adăpostire (tentativă de retragere 
în cochilie). Prin repetarea stimulului vom constata o diminuare, şi în cele din urmă o 
stingere, a acestei reacţii de apărare, ca urmare a obişnuirii cu situaţia stimulatoare 
creată. Dar stingerea unor reacţii nu înseamnă întotdeauna un fenomen cert de 
habituare; dispariţia unor răspunsuri se poate produce şi din cauza diminuării 
receptivităţii unor stimulări repetate, oboseală musculară, modificarea stării 
motivaţionale etc. 
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Condiţionarea sau învăţarea asociativă 
Înseamnă stabilirea unor legături sau conexiuni între o situaţie stimulatoare deja 

cunoscută şi una nouă. Asociaţiile se formează când două procese se declanşează în 
aceeaşi ordine, la un interval scurt de timp. Se cunosc două forme principale sub care 
apare condiţionarea: cea clasică (Pavloviană) şi cea operativă (Skinneriană). 

Condiţionarea clasică, de tip 1 sau de răspuns (Pavloviană) 
Se bazează pe crearea unei legături (asocieri) de tip stimul - răspuns, adică 

asocierea repetată şi prealabilă a unui stimul, iniţial indiferent animalului, cu un alt 
stimul specific declanşării unei reacţii instinctive, ajungându-se la un transfer de 
semnificaţie, prin care stimulul indiferent dobândeşte o valoare stimulatorie specifică, 
devenind capabil să declanşeze singur reacţia, care capătă astfel un caracter 
condiţionat. În cărţile clasice această formă de învăţare se mai numea reflex 
condiţionat şi era expusă pe seama unei cunoscute experienţe. Câinele care salivează 
în mod natural la vederea cărnii, este condiţionat prin expunere repetată la aprinderea 
unui bec, urmată de prezentarea mâncării, până când simpla aprindere a becului are 
ca efect salivarea.  

Condiţionarea de tip 2, instrumentală, operantă, de tip Skinner, sau 
învăţarea prin încercare şi eroare. 

A fost studiată mai ales de şcoala behaviouristă nordamericană prin metoda 
labirintului sau a cutiei cu probleme. O pisică închisă într-o cuşcă are la dispoziţie o 
manetă, a cărei apăsare deschide uşa şi animalul evadează. Cândva va acţiona 
întâmplător maneta, după care va învăţa să asocieze manevrarea acesteia cu efectul, 
respectiv uşa care se deschide, şi astfel va învăţa să evadeze în scurt timp.  

Şoarecii sunt amplasaţi într-un labirint, iar în partea cealaltă îi aşteaptă fie 
libertatea fie o cantitate de mâncare. Ei învaţă să discearnă între direcţiile şi mişcările 
care îi apropie de răsplată de cele care nu au efect în acest context. De asemenea vor 
parcurge din ce în ce mai repede labirintul, până la rezolvarea acestuia fără nici o 
greşeală. Evident, dacă motivaţia (foamea) este mai intensă, sau răsplata  este mai 
mare, şoarecele va învăţa şi va parcurge mai repede labirintul problemă.  

Prin urmare în acest gen de experienţe se urmăreşte comportamentul global al 
animalului, care poate efectua mişcări libere, complexe, voluntare, cu caracter 
apetitiv. Animalul efectuează spontan acţiuni, având tot timpul iniţiativa, selectând pe 
baza efectelor avantajoase mişcările utile de cele inutile. 

Asocierile care se realizează nu au întotdeauna valoare adaptativă. În acest sens 
o categorie interesantă a fost evidenţiată de numeroşi specialişti, deoarece are 
legătură cu etologia umană. Frecvent în succesiunea de mişcări şi atitudini asociate cu 
rezolvarea unei probleme sunt înglobate şi elemente inutile sau chiar, parţial, 
nefavorabile în context. De exemplu maimuţa care înainte să apese butonul se 
scarpină frecvent, va asocia scărpinatul cu un element absolut necesar în situaţia 
problematică. Puiul de gâscă imprimat de K. Lorenz, înainte să-l urmeze în casă, avea 
o reacţie de adăpostire, exprimată prin executarea unei tentative de fugă. Într-o zi, 
când l-a urmat direct în casă, s-a oprit brusc speriat pe scări, s-a întors, a executat în 
cerc mişcarea de evitare, după care a urcat în mare grabă scările. Aceasta este baza 
biologică a comportamentului superstiţios, fiind totodată fundamentul biologic al 
gândirii magice. 
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Capitolul IV Inteligența omului  
 
11. Inteligenţa raţională 
 
Studiul inteligenţei continuă să constituie unul din cele mai interesante, 

captivante, dar şi controversate subiecte din psihologie, în ciuda faptului că interesul 
pentru măsurarea acesteia a dominat aproape întreg secolul al XX-lea.  

Termenul de inteligenţă provine din latinescul inter-legere care înseamnă, pe de 
o parte a discrimina, iar pe de altă parte, a pune împreună. Cu alte cuvinte, 
semnificaţia etimologică duce la definirea inteligenţei în termeni de capacitate a 
minţii umane de a stabili legături, relaţii sau relaţii între relaţii.  

În psihologia contemporană, numărul definiţiilor oferite inteligenţei este mare, 
neexistând un consens unanim nici în ceea ce priveşte delimitarea conţinutului, nici în 
ce priveşte funcţiile acesteia. Astfel, Woolfolk (2001) sublinia că 24 de psihologi-
experţi au oferit tot atâtea puncte de vedere privind inteligenţa; mai mult decât atât, 
unii opinează că inteligenţa nici nu ar exista ca entitate reală, fiind doar o etichetă 
pentru ceea ce măsoară testele de inteligenţă.  

Găsim însă în cele mai multe definiţii câteva elemente comune şi anume 
trimiterile care se fac la: capacitate, abilitate, aptitudine sau chiar activitate.  

a) capacitatea înseamnă pentru cei mai mulţi posibilitatea de reuşită şi de 
competenţă într-un domeniu practic sau speculativ, ea putând fi constatată direct într-
un context şcolar sau profesional şi indirect prin teste. Din această perspectivă, Binet 
şi Simon vor defini inteligenţa, încă la începutul secolului al XX-lea, drept 
„capacitate generală de înţelegere şi raţionament care se manifestă în sine sub diferite 
forme […] a judeca bine, a înţelege bine”. Mai târziu, David Wechsler, unul din cei 
mai experimentaţi psihologi în domeniul testelor de inteligenţă, definea inteligenţa ca 
un agregat sau o capacitate globală a individului de a acţiona intenţionat, de a gândi 
raţional, de a face faţă cu eficienţă mediului său. Capacitatea de adaptare la mediu şi 
de a găsi soluţii inedite le identificăm ca dimensiuni ale inteligenţei şi în definiţia 
dată de psihologul român Radu (1991).  

b) abilitatea circumscrie un ansamblu de competenţe ce se actualizează în 
comportamente eficiente şi care în general este rezultatul unei învăţări. Sternberg 
sublinia că abilitatea de a învăţa, de a opera cu abstracţii şi de a rezolva probleme 
sunt trăsături şi totodată funcţii ale inteligenţei, care după opinia autorului poate fi 
academică sau practică, organizată în patru grupe de abilităţi: − abilitatea de a învăţa 
şi profita de experienţă; − abilitatea de a gândi sau raţiona abstract; − abilitatea de 
adaptare la capriciile unei lumi schimbătoare şi nesigure; − abilitatea de a te motiva 
pe tine însuţi cu scopul de a realiza expeditiv.  

c) aptitudinea este o dimensiune a personalităţii care asigură reuşita unei 
activităţi, fie ea sarcină izolată, conduită complexă, învăţare sau exercitarea unei 
profesiuni.  

Cosmovici şi Iacob (1998) consideră inteligenţa ca fiind o aptitudine generală 
care contribuie la formarea capacităţilor şi la adaptarea cognitivă a individului în 
situaţii noi.  
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Kulcsar (1978) subliniază că termenul de inteligenţă nu are o semnificaţie 
univocă, autorul definindu-l din două perspective: − funcţional, inteligenţa însemnând 
aptitudine generală orientată spre adaptarea la situaţii problematice noi, care presupun 
analiza şi înţelegerea problemei, inventarea şi verificarea critică a soluţiilor posibile, 
graţie raţionamentului şi utilizării achiziţiilor anterioare; și − structural, conceptul de 
inteligenţă presupune convergenţa proceselor psihice, memorie, atenţie, imaginaţie, 
gândire, limbaj etc., care combinându-se în mod particular formează o structură 
cognitivă complexă şi dinamică. Cu alte cuvinte, inteligenţa este o structură 
funcţională mobilă.  

Gardner, unul din cei mai recenţi şi importanţi contribuabili în problemele 
inteligenţei, susţine că aceasta este o aptitudine de a rezolva probleme sau de a aranja 
produsele, care sunt consecinţe ale unei definiri culturale, particulare sau ale unei 
comunităţi.  

Inteligenţa este opusă instinctului, care asigură organismelor o bună adaptare la 
mediu, dar lipsită de originalitate, înscriindu-se în ereditatea speciei. Din această 
perspectivă, Popescu Neveanu (1978) defineşte inteligenţa ca un instrument de 
adaptare care intră în funcţiune atunci când celelalte instrumente, instinctul şi 
deprinderea, nu mai fac faţă. Deşi se sprijină pe automatisme, pe deprinderi, 
inteligenţa transformă realitatea, această transformare trecând mai departe în 
repertoriul de răspunsuri ale individului, devenind astfel rutină. 

Putem spune că inteligenţa este o aptitudine generală şi complexă, subsumându-
şi o serie de aptitudini specifice şi simple, care asigură într-o manieră suplă, rapidă, 
eficace, originală, reuşita în diverse domenii, începând de la învăţare, achiziţionarea 
de cunoştinţe, rezolvare de probleme, adaptare la diverse circumstanţe de mediu.  

Coeficientul de inteligenţă - exprimă raportul dintre vârsta mintală şi cea 
biologică, rezultatul fiind înmulţit cu 100 pentru a se elimina zecimalele. Se notează 
de regulă cu IQ (intelligence quotient). De la naştere până în jurul vârstei de 12 ani 
înregistrează o creştere rapidă, atinge un maxim în jurul vârstei de 15 ani şi rămâne 
relativ constant câţiva ani. Descreşterea începe mai repede la persoanele cu IQ scăzut 
(sub 80) şi este mai lentă pentru persoanele cu IQ ridicat (peste 120).  

Nivelul IQ-ului:  
1. 0-19: deficienţă mintală gravă (deficienţă mintală de gradul III). Sunt 

needucabili şi depind de ajutorul altora pentru a supravieţui (0,2% din populaţie);  
2. 20-49: deficienţă mintală moderată şi severă (deficienţă mintală de gradul II). 

Sunt needucabili, dar reuşesc să se îngrijească singuri (2% din populaţie);  
3. 50-69: deficienţă mintală uşoară (deficienţă mintală de gradul I). Pot absolvi 

şcolile speciale (actualele centre pentru educaţie incluzivă) dacă sunt încurajaţi. Se 
pot îngriji singuri şi pot realiza munci simple (7% din populaţie);  

4. 70-79: inteligenţă de limită (intelect liminar). Pot să aibă probleme cu studiul 
în şcoala de masă (dar pot fi integraţi); pot absolvi uşor şcoala specială (10% din 
populaţie);  

5. 80-89: inteligenţă sub medie. Pot absolvi şcoala de masă şi pot ocupa cu 
succes profesii care presupun munci manuale (10% din populaţie);  
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6. 90-109: inteligenţă medie. Absolvă cu succes şcoala de masă şi pot ocupa în 
mod normal poziţii de management inferior; pot să aibă probleme la studiile 
universitare, dar cu efort pot găsi un loc de muncă bun (50% din populaţie);  

7. 110-119: inteligenţă peste medie. Absolvă fără probleme studiile universitare. 
Pot găsi uşor un loc de muncă potrivit (12% din populaţie);  

8. 120-140: inteligenţă superioară. Obţin performanţe în funcţii de conducere 
sau activităţi creative (9% din populaţie);  

9. Peste 140: inteligenţă extrem de ridicată. Inovativi, inventatori, genii ai 
timpului lor (0,2% din populaţie).  

Abordări ale inteligenţei  
a) Abordarea factorială a inteligenţei: Analiza factorială este o metodă statistică 

prin care se doreşte explicarea structurii datelor făcând apel la corelaţiile dintre 
variabile; practic, analiza factorială sumarizează datele în câteva dimensiuni 
(condensează un număr mare de variabile într-un număr mai mic de variabile latente 
sau factori). Iniţiatorul acestei metode este psihologul englez Spearman, care a 
întreprins numeroase cercetări, mai întâi în domeniul percepţiei vizuale, apoi 
reorientându-se spre problemele inteligenţei (Şchiopu, 1997). În 1904, Spearman 
propunea teoria celor doi factori: (1) factorul „g” (inteligenţă generală), care 
influenţează toate performanţele şi care permite etichetarea unei persoane ca fiind 
inteligentă sau dimpotrivă, cu o minte greoaie şi lentă (Papalia şi Olds, 1986); (2) 
factorul „s” (abilităţi specifice) care diferenţiază indivizii, aceştia obţinând scoruri 
diferite în sarcini cuprinse în testele particulare, de exemplu de aritmetică, relaţii 
spaţiale etc.  

Mai târziu, în 1938, exprimându-şi neîncrederea în existenţa factorului „g”, 
Thurstone identifica tot prin analiză factorială mai multe abilităţi mintale primare, 
propunând teoria multifactorială a inteligenţei, conform căreia aceasta ar fi constituită 
din următorii şapte factori: înţelegere verbală, (înţelegerea semnificaţiei cuvintelor 
pusă în evidenţă de testele de vocabular); fluenţa cuvântului (gândirea rapidă a 
cuvintelor); factorul numeric (abilitatea de a lucra cu numere şi a efectua calcule); 
factorul spaţial (abilitatea de a vizualiza raporturile formă-spaţiu); memorare 
(abilitatea de reproducere a stimulilor verbali); rapiditate perceptuală (abilitatea de a 
cuprinde cu rapiditate detaliile şi de a vedea asemănările şi diferenţele între imaginile 
prezentate); raţionament (abilitatea de a găsi o regulă generală pe baza premiselor 
prezentate). A existat în cercetările privind inteligenţa şi tendinţa de a o considera un 
amalgam sau conglomerat de abilităţi. Astfel, Cattell susţinea că există o serie de 
„trăsături abilităţi” (ability traits), între care şi inteligenţa, autorul distingând două 
tipuri ale acesteia: − inteligenţa fluidă, ca formă a inteligenţei generale, cu o largă 
bază genetică şi permiţând adaptarea individului; − inteligenţa cristalizată, ca un 
factor general rezultat mai mult din învăţare, reprezentând efectul aplicării unei părţi 
a inteligenţei fluide. Ea poate fi evaluată cu ajutorul testelor de vocabular şi a celor 
pentru numere.  

Cattell a crezut că adesea inteligenţa unei persoane este echivalată cu ceea ce el 
numea inteligenţă cristalizată, exprimată prin coeficientul de inteligenţă, măsurat cu 
ajutorul testelor. Mai târziu, autorul nuanţa acest punct de vedere, dezvoltând The 
Culture Free Intelligence Test, care măsoară şi inteligenţa fluidă, cercetările 
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conducându-l la ideea că ambele tipuri de inteligenţă sunt puternic influenţate de 
ereditate. Astfel, Cattell susţinea că inteligenţa fluidă este în proporţie de 65% 
înnăscută, pe când cea cristalizată în proporţie de 60%, ereditatea influenţând şi 
abilitatea individului de a beneficia de experienţă şi de a utiliza inteligenţa cristalizată 
(apud Sternberg şi Williams, 2002).  

b) Abordarea inteligenţei prin prisma procesării informaţiei Până la începutul 
celei de-a doua jumătăţi a secolului al XX-lea, cercetările în domeniul inteligenţei au 
fost dominate de abordarea factorială. Dezvoltarea psihologiei cognitive, în care 
subiectul uman este văzut ca un om de ştiinţă, iar sistemul lui cognitiv ca unul de 
prelucrare şi procesare a informaţiei, a dus la apariţia unor noi abordări ale 
inteligenţei, abordări care implică răspunsuri la următoarele întrebări: ce procese 
mintale sunt solicitate în diferitele teste de inteligenţă? cât de rapid şi de precis sunt 
realizate aceste procese? ce reprezentări mentale ale informaţiei sunt influenţate de 
aceste procese? Prin urmare, modelele conturate în cadrul acestei abordări încearcă să 
identifice procesele mentale care stau la baza comportamentului inteligent.  

Teoria lui Sternberg, intitulată teoria triarhică a inteligenţei, a rezultat din 
analiza unor procese cognitive implicate într-un număr mare de sarcini desfăşurate de 
diferite grupuri de copii. Teoria propusă de Sternberg vede inteligenţa ca pe o 
trăsătură multidimensională, constituită din abilităţi diferite.  

Inteligenţa componenţială implică dobândirea de cunoştinţe, aplicarea unor 
strategii, metacogniţiile, reglarea self-ului. Ea posedă un caracter foarte adaptativ, 
mai ales în sarcinile şcolare. Sternberg subliniază că funcţionarea inteligenţei implică 
trei tipuri de componente de tratare sau procesare a informaţiilor: 

− componente de performanţă - includ procese implicate în rezolvarea reală a 
problemei. Când copilul nu posedă suficientă înţelegere pentru rezolvarea unei 
probleme, intră în joc componentele de achiziţie de noi informaţii. În privinţa acestei 
componente, Sternberg identifica patru subcomponente ce pot fi utilizate de individ 
în rezolvarea unui număr mare de probleme: (1) encodarea termenilor, ce implică 
identificarea atributelor acestora; (2) inferenţa, care permite specificarea relaţiilor 
dintre primul şi cel de-al doilea termen al unei probleme; (3) corespondenţa, prin 
intermediul căreia se stabilesc relaţii între primul şi al treilea termen şi (4) aplicaţia, 
care indică relaţiile între cel de-al treilea termen şi un răspuns posibil. Observaţiile 
făcute relevă faptul că un copil de 7 ani utilizează componentele de performanţă 
asemenea adultului, cu anumite diferenţe: adulţii consumă mai mult timp cu 
encodarea informaţiilor, devenind mai rapizi în etapele următoare, pe când copii 
encodează mai uşor atributele termenilor şi alocă mai mult timp pentru celelalte 
etape. S-a constatat că durata encodării corelează pozitiv cu IQ-ul copiilor şi cu 
reuşita şcolară. Astfel, copiii cu un IQ ridicat tind să rezolve mai rapid decât adulţii 
problemele.  

− componente de achiziţie a cunoştinţelor - includ procese implicate în învăţarea 
unui material nou, detaşarea informaţiei relevante de cea nonrelevantă. Sternberg 
susţinea că la rândul ei componentele de achiziţie implică următoarele 
subcomponente: encodarea selectivă - prin care individul distinge informaţia 
pertinentă de cea nonpertinentă; combinaţia selectivă - permite integrarea 
informaţiilor într-o manieră signifiantă; comparaţia selectivă - reliefează informaţia 
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recent encodată în raport cu cea encodată cu mai mult timp în urmă. − 
metacomponentele includ procese implicate în identificarea naturii problemei, 
dezvoltarea strategiei, evaluarea succesului soluţiei. Importanţa lor este evidentă în 
transferul cunoştinţelor dintr-un context în altul. Copiii mai în vârstă, asemenea 
persoanelor cu un plus de expertiză, utilizează în general mai bine cunoştinţele în 
situaţii problematice noi, comparativ cu cei mai mici sau cu indivizii mai puţin 
experţi.  

Metacomponentele sunt folosite, aşadar, pentru a planifica, controla, monitoriza, 
evalua procesarea în timpul rezolvării de probleme. Inteligenţa experienţială este 
implicată în rezolvarea unor sarcini noi, dar şi în automatizarea deprinderilor, este un 
tip de inteligenţă antrenat în conceperea soluţiilor la situaţii problematice noi, 
creative şi complexe. Denumită şi subteoria celor două faţete, ea face trimitere la: − 
noutate - evaluarea abilităţii de a face faţă lucrurilor relativ noi.  

În studiile efectuate împreună cu Davidson, R. Sternberg a descoperit că 
indivizii înzestraţi intelectual fac mai uşor faţă situaţiilor noi, neavând nevoie de 
indicii ajutătoare, comparativ cu cei mai puţin înzestraţi, care necesită ajutor;  

− automatizare - reprezintă elementul cheie al inteligenţei, indivizii care înţeleg 
mai greu nu au automatizate anumite procese elementare şi prin urmare trebuie să 
aloce timp şi energie acestora şi nu situaţiilor noi. Cu alte cuvinte, inteligenţa 
experienţială este necesară pentru a explica rolul experienţei în performanţa 
inteligentă, diferenţele de experienţă afectând aptitudinea de a rezolva o problemă.  

Inteligenţa contextuală face trimitere la abilitatea de adaptare la mediu, dar şi de 
schimbare a acestuia în funcţie de dorinţele individului. Subteoria contextuală 
examinează, aşadar, relaţiile inteligenţei cu mediul exterior, aceasta fiind direcţionată 
înspre anumite scopuri comportamentale:  

− adaptarea la mediul înconjurător - presupune şi folosirea inteligenţei pentru 
atingerea acestui obiectiv. Deşi Sternberg consideră componentele de procesare a 
informaţiei ca fiind universale, ele operând în aceiaşi modalitate pentru indivizii 
dintr-o cultură ca şi pentru aceia din toate celelalte culturi, totuşi nu se pot compara 
sarcinile cu care este confruntat individul în culturi diferite. De aceea, ceea ce este 
considerat inteligent într-o cultură poate fi considerat neinteligent în alta. Nu trebuie 
însă exagerate nici diferenţele între culturi, existând multe elemente comune, 
caracteristici, sau laturi ale inteligenţei care transcend graniţele culturale;  

− modelarea - implică adaptarea mediului la stilul propriu de operare a 
individului, modelarea devenind astfel o trăsătură cheie a comportamentului 
inteligent, ea apare atunci când individul nu se poate adapta, dar nici nu are 
posibilitatea unei alternative;  

− selecţia - relevă renunţarea la un mediu, apărând atunci când cele anterioare nu 
pot fi îndeplinite;  

Cei mai mulţi psihologi îi reproşează lui R. Sternberg eclectismul la care a 
recurs, integrarea şi articularea celor trei subteorii nefiind suficient de elaborată. Cu 
toate acestea, trăsătura majoră a teoriei lui este accentul pus pe necesitatea continuării 
investigării inteligenţei şi nu pe studierea comportamentului inteligent.  

Teoria lui Gardner, intitulată „inteligenţele multiple” se bazează în parte pe 
rezultatele obţinute la testele de inteligenţă şi în parte pe cercetările din 
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neuropsihologie, ea fiind din multe puncte de vedere similară cu abordarea factorială 
şi modelul de procesare a informaţiei. Inteligenţele multiple permit oamenilor să-şi 
asume roluri diferite, autorul subliniind că inteligenţa nu este un lucru, un fel de 
obiect în interiorul capului, ci un potenţial a cărui prezenţă permite accesul unui 
individ la formele de gândire adecvate pentru tipuri specifice de conţinut.  

După Gardner, nu există doar un tip de inteligenţă, ci cel puţin 6-7 care sunt 
independente, funcţionând ca un sistem separat la nivel cerebral, fiecare tip având 
reguli proprii. Nu există, prin urmare, un „control central”, care să realizeze 
coordonarea, iar o inteligenţă nu corelează cu alta. Beneficiind de rezultatele din 
domeniul neuropsihologiei, Gardner sublinia că inteligenţele sunt localizate în 
diferite arii corticale, autorul aducând două categorii de dovezi în sprijinul concepţiei 
sale: (1) în situaţii traumatizante tipurile de inteligenţă nu sunt afectate în mod egal; 
(2) copiii supradotaţi într-o arie, într-un tip de inteligenţă, nu sunt înzestraţi în altele. 
Cu toate acestea, inteligenţele interacţionează şi operează împreună la nevoie, de 
exemplu rezolvarea unei probleme aritmetice redată verbal va impune cooperarea, 
operarea împreună a celor două tipuri de inteligenţă: logico-matematică şi lingvistică.  

Care sunt tipurile de inteligenţă propuse de H. Gardner?  
1. Inteligenţa lingvistică: capacitatea de a vorbi, de a asculta, deprinderi de citit-

scris, sensibilitate la sensul cuvintelor;  
2. Inteligenţa muzicală: aptitudinea de a crea, comunica şi înţelege sensul 

sunetelor şi a mecanismelor dedicate creării înălţimii, ritmului timbrului;  
3. Inteligenţa logico-matematică: aptitudinea de a folosi şi evalua relaţiile în 

absenţa acţiunii sau obiectelor, folosirea gândirii abstracte;  
4. Inteligenţa spaţială: abilitatea de a percepe vizual-spaţial informaţia, 

modificarea acesteia în scopul recreării unor imagini, capacitatea de a construi 
imagini tridimensionale;  

5. Inteligenţa corporal-chinestezică: abilitatea de a folosi o parte sau întreg 
corpul pentru a rezolva probleme;  

6. Inteligenţa intrapersonală: abilitatea de a face distincţie între propriile 
sentimente, motivaţii;  

7. Inteligenţa interpersonală: abilitatea de a recunoaşte şi a face distincţie între 
sentimentele, motivele, intenţiile altora.  

Gardner analizează aceste tipuri de inteligenţă din puncte de vedere diferite: 
operaţiile cognitive implicate, aspectul extern al persoanelor supradotate, manifestări 
în diverse culturi, aspecte evolutive.  

Oamenii normali pot dezvolta toate tipurile de inteligenţă până la un anumit 
nivel, dar vor excela doar în una sau în unele, fiecare individ fiind caracterizat de o 
combinaţie unică de inteligenţe relativ puternice şi scăzute.  

Unele din aceste tipuri de inteligenţă (lingvistică, logicomatematică, spaţială) 
sunt testabile cu testele standard, acordându-li-se în societăţile vestice o mai mare 
importanţă, deşi studiile de antropologie au demonstrat că în anumite culturi şi în 
anumite perioade istorice alte tipuri de inteligenţă au fost apreciate, Gardner 
argumentând că inteligenţa muzicală a fost mai importantă în toată istoria omului, 
comparativ cu cea logico-matematică, care a apărut mai târziu.  
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12. Inteligenţa emoţională 
 
Inteligenţa emoţională influenţează relaţiile interumane, viaţa de zi cu zi, mai 

mult decât coeficientul de inteligenţă. În fapt, inteligenţa emoţională poate sta la baza 
a 80% din succesul omului în viaţă. Pentru a avea rezultate pozitive trebuie să 
învățăm să combinăm IQ-ul (abilitatea cognitivă) cu inteligenţa emoţională. Un 
număr tot mai mare de educatori recunoaşte faptul că elevii care beneficiază exclusiv 
de pregătire şcolară pot fi „neechipaţi“ pentru provocările viitoare, atât ca indivizi, 
cât şi ca membrii ai societăţii. Nu este suficient doar ca mintea să fie hrănită. 

Emoţiile sunt reacţii psihologice specifice şi intense faţă de un eveniment. 
Emoţiile care, deseori, se mai numesc sentimente sau simţuri (feelings în limba 
engleză), includ astfel de manifestări precum dragostea, ura, furia, încrederea, 
panica, frica, durerea etc. Cercetătorii până în prezent nu au un răspuns echivoc ce 
sunt emoţiile, însă cu toții sunt de acord că emoţiile se formează din trăiri subiective, 
reacţii psihologice şi comportament. 

În cartea „The Handbook of Emotions” autorii căreia sunt M. D. Lewis, J. M. 
Laviland-Jones şi L. F. Barret (books.google.md/books; Wierzbicka, 1986: 584-594) 
întâlnim renumita metaforă despre „stăpân şi sclav” (“master and slave”) care face 
referinţă la raţiune şi emoţie, unde prima corespunde pozitivului şi puternicului, pe 
când cea de-a doua e negativă şi neputincioasă, deşi H. David, un sceptic scoţian din 
secolul XVIII consideră că raţiunea trebuie să fie sclavul emoţiei. Plato în 
„Symposium” susţine că emoţiile sunt cuprinse în raţiune, pe când E. Bedford a 
observat că societatea aristoteliană de la Londra comitea greşeli, considerând emoţiile 
egale cu sentimentele. Această greşeală se atestă şi astăzi în lingvistica modernă 
engleză, iar unii savanţi vin cu observaţii vis-a-vis de acest fapt. Bunăoară A. 
Wierzbicka, în lucrările sale dedicate lingvisticii emotive, evidenţiază acest fapt: 
multor psihologi le este mai confortabil termenul emoţie (emotion) decât 
sentiment/simţ (feeling) deoarece primul apare să fie mai obiectiv şi se presupune că 
doar partea obiectivă este reală şi maleabilă pentru un studiu riguros. Într-adevăr 
deseori se presupune că emoţiile posedă o bază biologică şi pot fi studiate în mod 
obiectiv, pe când sentimentele sunt subiective (1999: 23). 

Mulţi antropologi, de asemenea, preferă să vorbească despre emoţii mai degrabă 
decât despre sentimente – nu pentru că primele au o bază biologică obiectivă, dar din 
motivul bazei lor sociale obiective. Englezescul emotion (emoţie) îmbină în 
semnificaţia sa sentimentul/simţul şi face referinţă la trăirile emoţoinale cognitive, la 
simţul corporal de plăcere, durere etc. De exemplu, un individ poate să vorbească 
despre simţul de foame (a feeling of hunger), sau un simţ al inimei frânte (a feeling of 
heartburn), şi nu *an emotion of heartburn, sau *an emotion of hunger, deoarece 
simţurile date (în engleză feelings) nu se referă la cogniţie, dar la simţul fizic al 
individului. De asemenea putem spune a feeling of loneliness (simţul singurătăţii) şi 
a feeling of alienation (simţul de alinare); *an emotion of loneliness şi *an emotion 
of alienation sună absurd; chiar dacă aceste simţuri se referă la procesul cognitiv ele 
nu implică manifestările fiziologice ale corpului omenesc precum ridicarea tensiunii 
arteriale, apariţia lacrimilor etc. Totuşi englezescul emotion care cuprinde cele trei 
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elemente (simţ/sentiment şi emoţie) nu are echivalente exacte în alte limbi 
(Wierzbicka, 1999: 24), deci cum să vorbim în alte limbi despre termenul emotion? 

Emotion vine din latinescul emovere şi semnifică starea emoţională sau 
neliniştită a unui individ Consultând dicţionarul Collins Cobuild observăm că 
emotion is a feeling (emoţia e un simţ), (englezescul feeling are şi semnificaţia de 
sentiment), precum frica, dragostea, ura, furia sau gelozia, stări care pot fi cauzate de 
situaţii în care vă găsiţi sau de oamenii cu care contactaţi. Al doilea sens presupune o 
trăsătură a caracterului omenesc ce constă din simţuri şi sentimente (în engleză 
feelings) în opoziţie cu gândurile sau cogniţia lor, bunăoară hotarul dintre raţiune şi 
emoţie. Consultând dicţionarul pentru a găsi explicaţia cuvântului feeling, găsim 
aproximativ aceeaşi definiţie ca şi pentru emotion: a feeling is an emotion such as 
anger or happiness (sentimentul este o emoţie precum furia sau fericirea), în limba 
română nu vorbim despre fericire ca o emoţie, însă furia nu e altceva decât o emoţie 
de o durată scurtă. De asemenea dicţionarul englezesc dă o serie de expresii ca, de 
pildă: a strong feeling of jealosy (un sentiment puternic de gelozie), a feeling of panic 
(un simţ de panică), guilty feeling (simţ de vinovăţie), mutual feeling (sentiment 
reciproc). Al doilea sens al acestui cuvânt este modalitatea de a gândi şi reacţiona la 
lucruri emoţionale şi spontane mai degrabă decât logice şi raţionale, şi a treia 
semnificaţie este simţul de foame (a feeling of hunger), cel de oboseală ( a feeling of 
tiredness) etc., ceea ce înseamnă o senzaţie fizică pe care o simţim (Wierzbicka, 
1986: 525). 

Echivalentul din limba română a cuvântului feeling este sentiment. Definiţia 
vocabulei de faţă explică semnificaţia acestuia ca un proces afectiv special care 
exprimă atitudinea (emoţională) a individului faţă de realitate, sinonimele acestui 
cuvânt sunt: afect, simţire, pasiune, impresie, senzaţie şi părere 
(dexonline.ro/definitie/sentiment). Cuvântul emoţie este sinonimul lui feeling 
(sentiment) în idiomul român de asemenea, însă nici unul dintre ele nu include 
senzaţiile corpului, pe care le cuprinde englezescul emotion după cum a menţionat 

A. Wierzbicka (vezi mai sus). Pentru a reda această semnificaţie în română 
folosim cuvântul simţ sau simţire, bunăoară: a simţi foame sau frig, sau folosind 
verbul de legătură a fi conjugat la persoana respectivă şi urmat de adjectivul ce 
denumeşte starea corpului: mii frig, mii foame, mii cald, dar şi mii dor; pe când în 
engleză facem uz de verbul to feel: I feel cold, I feel hungry, I feel hot, dar I miss 
something pentru a fi dor. Totuşi construcţiile cu predicat nominal se întâlnesc şi în 
engleză: I am hungry, I am thirsty, I am sick; acestea funcţionând în funcţie de 
expresiile existente şi combinabilitatea lor semantică şi sintactică, sau, cu alte 
cuvinte, în dependenţă de frame-ul acestora. Românescul a simţi (lat. sentire) denotă 
mai multe sensuri, bunăoară: 1) a avea, prin intermediul organelor de simţ, senzaţia 
sau percepţia unui lucru, a unui fapt, a unei calităţi, a percepe efectul unei excitaţii; a 
prezenta sensibilitate, a-ţi da seama de propria stare fizică; 2) a băga de seamă, a 
prinde de veste, a observa prezenţa unei fiinţe sau o acţiune a acesteia, mai mult pe 
baza unui reflex la o excitaţie a simţurilor decât cu ajutorul judecăţii; 3) a-ţi da 
seama, a fi conştient, a înţelege, a bănui o acţiune, o situaţie etc., bazându-se atât pe 
informaţii cu elemente logice, cât şi pe intuiţie, instinct sau legături afective cu altă 
persoană, a fi conştient de o însuşire, de o dispoziţie sau de o stare proprie: a se simţi 
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în stare (de ceva sau să facă ceva); 4) a avea, a da dovadă de bun-simţ; a fi un om 
simţit. De aici observăm legătura acestui cuvânt cu englezescul sense în cazul bunului 
simţ (common sense) şi al rusescului (здравый смысл), care diferă de românescul 
sens (semnificaţie, meaning, смысл). 

Românescul simţ mai comportă şi alte conotații coroborate cu starea psihicului 
individului sau a necesităţilor spirituale, precum 5) a fi cuprins de o stare afectivă, a 
încerca un sentiment, o emoţie etc.; a fi mişcat, impresionat, tulburat de ceva, de 
exemplu: a simţi lipsa, a simţi nevoia să... ; 6) a avea impresia că..., a încerca 
sentimentul că...: a se simţi la (sau în) largul lui sau (ca) acasă (la el), în engleză 
fiind traduse prin to feel like at home (http://www.dex.ro). 

Analizând aceşti termeni în engleză şi română putem concluziona, că verbul a 
simţi (simţ) este mai aproape după structura sa semantică de englezescul to feel 
îmbinând ca şi ultimul semnificaţia de senzaţie a corpului, dar şi de trăire emoţională, 
referindu-se atât la trup cât şi la suflet. 

Odată ce scopul lucrării noastre este de a analiza categoria affectuum in limbile 
engleză, română şi rusă este binevenit momentul, de a consulta dicţionarul rusesc, 
pentru a vedea cum operează lingvistica de specialitate cu terminologia respectivă. 
Limba rusă face uz de cuvântul чувства pentru a semnifica stări emoţionale stabile 
ale individului, care apar în procesul de manifestare a atitudinii lui faţă de lume. În 
comparaţie cu afectivele şi emotions, чувства (sentimente şi simţ) sunt situaţionale. 
Mai mult, ele (чувства) sunt subiective, ceea ce explică importanţa anumitor 
evenimente pentru diferiţi oameni. Expresiile lingvistice din limba rusă, ce conţin 
acest termen, sunt similare cu cele din limbile engleză şi română, bunăoară: чувство 
горя (a feeling of sadness), (un sentiment de necaz), ~ удовольствия (a feeling of 
pleasure), (un simţ al plăcerii), ~ голода (a feeling of hunger), (un simţ de foame), ~ 
холода ( to feel cold), (a-ţi fi frig). 

Observăm echivalentul englezesc feeling/to feel pentru rusescul чувство, care 
include în semantica sa atât referinţa la simţul corpului, cât şi cel al trăirilor 
afective/emoţionale, însă rusescul чувство se întâlneşte şi în expresia чувство 
юмора (sense of humour), (simţ al umorului), unde fiecare idiom utilizează un 
echivalent specific indicând talentul înnăscut al omului. Rusescul чувство include 
semul [+sense], [+simţ] în structura sa semantică, având un sens mai enciclopedic 
decât echivalentele lui din alte idiomuri. Pluralul чувствa se referă la sentiment 
(feelings), pe când singularul чувствo indică senzaţiile corpului. În literatura de 
specialitate limba rusă face uz de termenul эмоции, care reprezintă un tip special de 
procese psihologice sau stări ale individului, ce pot fi identificate în anumite situaţii 
de bucurie, frică, plăcere etc., pe când sentimentele sunt stări complexe ale emoţiilor. 

Se consideră că noţiunea feelings (sentimente, simţ, чувствa) este universală, iar 
conceptul emotions (emoţii, эмоции) este specific fiecărei culturi. Savantul Izard în 
mod explicit susţine că emoţiile conţin componentul cognitiv (apud Шаховский 26). 
Dacă anterior emoţiile (emotions) nu erau studiate de compartimentul lingvisticii, în 
ziua de azi este demonstrat că emoţiile compun baza motivaţională a conştiinţei 
noastre, a cogniţiei şi a comportamentului (ibidem: 16). Lingvistul susţine părerea 
savantei A. Wierzbicka, că emoţiile sunt universale şi pot fi identificate în orice 
cultură (ibidem: 17). Biologic emoţiile pot fi asemănătoare, dar social, cultural şi 
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individual ele diferă. Mulţi cercetători susţin idea că emoţiile sunt cel mai bine 
exprimate prin mijloace non-verbale, cu ce suntem de acord. Totuşi, scriitorul francez 
V. Hugo menţionează că 

„Sentimentul/emoţia e întotdeauna nouă în timp ce cuvântul a fost utilizat 
anterior, de aceea nu putem sa exprimăm emoţiile verbal.” Despre opiniile altor 
savanţi la această temă am scris anterior şi opiniile lor sunt similare, doar exprimate 
în alte cuvinte. 

În pofida acestui fapt, în jur de 30 de ani în urmă apare Lingvistica emoţiilor sau 
despre emoţii, ca o direcţie nouă în ştiinţa dată. Savantul V. Shakhovsky care a 
contribuit enorm la studiul lingvistic al emoţiilor numeşte această ştiinţă emotiologie 
(22). 

Chiar dacă ţările vorbitoare de limbă engleză au demonstrat distanţă, rezervare şi 
indiferenţă printre ei şi faţă de alte popoare în secolele XIX şi XX, ele s-au schimbat 
spre a manifesta compătimire, nepoliteţe şi atenţie în secolul XXI. În ziua de astăzi 
normele de conduită şi limbajul diferă. Savanta T. Larina (387) aduce exemple 
interesante, care ilustrează utilizarea lexicului ilicit de către indivizii din pătura 
socială de intelectuali ai societăţii engleze. Acest fapt este caracteristic pentru tot 
tineretul din lume din cauza procesului de globalizare. Un tânăr de 20 de ani al cui 
tată este profesor respectabil în ştiinţe filologice face uz de lexic ilicit precum fuck şi 
derivativele acestuia în prezenţa tatălui său şi a doamnei profesor T. Larina fără jenă, 
sau un adult adresându-i-se soţiei sale, în prezenţa dnei T. Larina, de asemenea 
foloseşte lexicul ilicit, bunăoară: (1) I can’t park here because of that fucker. Din 
motivul schimbărilor tehnologice rapide, din cauza rapidităţii operaţiunilor din 
Internet oamenii devin nerăbdători şi nervoşi în conversaţii de zi cu zi, exprimându-şi 
emoţiile sau atitudinile sale în public cu ajutorul afectivelor, precum înjurături sau 
interjecţii, care sunt şi la modă în unele conversaţii cu funcţiile fatică, aşa numitul 
small talk din engleză, care nu are nici un sens decât cel pragmatic de a nu tăcea. 

Conform profesorului V. Shakhovsky termenul emotion poate fi exprimat 
psihologic (zâmbind, plângând, tremurând) şi verbal (numit, exprimat şi descris) 
astfel denumind mijloacele verbale şi cele non-verbale (29). Fiecare limbă are funcţia 
emotivă astfel, fiecare limbă conţine semne speciale de redare a emotivităţii, care 
sunt o parte din structura cognitiv-emotivă al codului său cultural lingvistic. 
Categoria emotivităţii e prezentă în orice limbă la toate nivelurile sistemului ei: 
fonetic, lexical, frazeologic, de formare a cuvintelor, morfologic, sintactic, stilistic, 
supra frazal şi textual (ibidem: 28). 

În pofida faptului că emoţiile sunt redate diferit în variate culturi, fiind 
condiţionate de normele şi regulile lingvistice naţionale specifice, esenţa emoţională a 
individului e considerată psihologic universală de cognitologie (ibidem). 

Într-un act discursiv componenta emoţională este întotdeauna însoţită de cea 
expresivă şi apreciativă a vorbitorului, în timp ce expresivitatea şi aprecierea nu sunt 
necesar însoţite de componenta emotivă. Emoţiile şi exprimarea lor depinde de 
situaţie şi de mijloacele verbale sau de cele non-verbale. Sociologii arată că întreaga 
activitate de comunicare este stereotipică sau creativă, cea din urmă bazându-se pe 
prima. Când se nasc, copii îşi dezvoltă imaginea emoţională în timp ce gândesc şi o 
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folosesc pentru a cunoaşte lumea sau rolul său în lume. Astfel dezvoltându-şi 
competenţa de inteligenţă emoţională despre care am vorbit anterior. 

Acestea fiind spuse vom demara analiza unor exemple de mijloace lingvistice 
din limbile engleză, română şi rusă pentru a confirma că emoţiile sunt specifice 
cultural, (prin cultură avem în vedere apartenenţa individului la o etnie). Vom aplica 
metoda analizei preluate de la savanta A. Wierzbicka care încearcă să explice 
diferenţele dintre cuvântul polonez tęsknota (rusescul – тоска, românescul 

– dor, englezescul – fără echivalent (adăugat de V. L.)) şi tesknic (rusescul – 
тосковать, românescul – a fi dor, şi englezescul – to miss (adăugat de V. L.)) şi to 
miss. 

Dacă descompunem cuvintele în părţi mai mici care au echivalente în lmba 
engleză observăm că X tęskni faţă de Y= (X simte ‘tęsknota’ pentru Y; X este departe 
de Y; X se gândeşte la Y; X simte ceva frumos faţă de Y; X vrea să fie împreună cu 
Y; X ştie că nu poate fi împreună cu Y; X se simte prost din cauza această. În acelaşi 
timp englezescul to miss nu implică nici suferinţă, şi nici distanţă în semnificaţia sa 
(Wierzbicka, 1986: 587). Vom pune la îndoială această concluzie, deoarece 
dicţionarul Collins Cobuild oferă următoarea explicaţie pentru cuvântul to miss: 1) 
cineva regretă că altcineva nu mai e cu ei, deoarece ei se plac sau se simt singuratici 
fără ei (you regret that they are no longer with you because you like them very much 
or feel lonely without them). De exemplu (2) The two boys miss their father a great 
deal, în care observăm lipsa tatălui, ceea ce implică distanţă şi dorul băieţilor, ceea 
ce indică suferinţă. A doua semnificaţie a cuvântului to miss este to notice that they 
are not present (de a observa că ei nu sunt prezenţi) (924), ceea ce înseamnă că A. 
Wierzbicka foloseşte doar cea dea 2 a semnificaţie la analiza sensului verbului to 
miss. Un exemplu foarte bun de a arăta diferenţa dintre cele două sensuri ale verbului 
to miss este rusescul тосковать şi скучать. Primul cuvânt este foarte aproape de 
polonezul tesknic şi implică faptul că X cunoaşte că nu poate fi cu Y, în timp ce al 
doilea sens este mai pozitiv şi nu conţine sensul imposibilităţii de realizare a acţiunii, 
fiind mai aproape de englezescul to miss. 

Românescul a fi dor poate fi descompus în următoarele seme: 1) o dorinţă 
puternică de a vedea pe cineva din nou, nostalgie; 2) suferinţa în urma dragostei 
pentru cineva care e departe, deci românescul a fi dor implică distanţă şi suferinţă 
precum cuvintele din limbile poloneză şi rusă; în engleză se indică doar regretul faţă 
de o situaţie imposibilă, suferinţa fiind opţională. 

Concluzionând cele spuse mai sus vom relata că atât antropologii, cât şi 
lingviştii au aceeaş părere faţă de obiectivitatea emoţiilor şi subiectivitatea 
sentimentelor, utilizând termenul emotion şi nu feeling în lucrări ştiinţifice, limba 
rusă preluând termenul эмотивность. Englezescul emotions se referă la cele trei 
componente care cuprind sentimentele, simţurile şi gândurile sau cogniţia. Termenul 
a fost preluat în alte limbi pentru a acoperi diferenţele cultural specifice ale cuvintelor 
care denumesc emoţii sentimente şi simţuri. Din exemplele analizate am observat că 
termenul feeling este utilizat în limbajul uzual englez, simţ apare în variate expresii 
din limba română şi чувство/а exprimă sentimente şi simţuri în idiomul rus. 

Categoria emotivităţii ca una lingvistică este exprimată la fiecare nivel al limbii. 
Emoţiile pot fi numite, exprimate şi descrise. Necesitatea de a studia emoţiile a dat 
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naştere unui nou curent sau direcţie în lingvistică, numită emotiologie, iar psihologii 
au venit cu teoria despre inteligenţa emoţională. 

Analiza cuvântului englez to miss şi a echivalentelor sale în română şi rusă au 
arătat că englezescul to miss devine foarte aproape de echivalentele sale în alte limbi, 
implicând distanţă şi regret, dar nu şi suferinţă. Acest fenomen, încă o dată, 
accentuează procesul de globalizare, în care engleza e folosită de purtătorii variatelor 
culturi şi care, utilizând-o, schimbă semnificaţia unor cuvinte, în cazul de faţă a lui to 
miss. Astfel putem constata că majoritatea dintre noi neglijăm aspectul emoţional al 
inteligenţei noastre, considerând că, inteligenţa academică este cea care primează în 
dobândirea performanţei, nerealizând faptul că există şi o inteligenţă emoţională. 

Studiile arată că inteligenţa emoţională este cel mai bun predictor pentru 
achiziţiile viitoare ale copiilor, pentru succes, faţă de inteligenţa tradiţională, 
cognitivă şi abilităţile tehnice. Dinamica schimbărilor sociale contemporane solicită o 
bună capacitate de adaptare a individului la mediu care se poate realiza numai dacă 
înţelegem rolul extraordinar pe care îl are folosirea inteligentă a emoţiilor. Teoriile 
moderne despre inteligenţă s-au dezvoltat prin observarea faptului că persoana, de-a 
lungul vieţii, este într-o permanentă dezvoltare. Pentru a avea succes trebuie să 
îndeplinească anumite condiţii. Aceste condiţii de obţinere a succesului în viaţă 
depind de abilităţi care se formează pe tot parcursul educaţiei formale sau cel puţin ar 
trebui să fie urmărite ca obiective, dincolo de discipline. 

Din lucrările oamenilor de ştiinţă despre inteligenţă se observă interesul special 
acordat inteligenţei emoţionale şi sociale care se referă la abilitatea de a te înţelege pe 
tine şi de a-i înţelege pe ceilalţi. 

Un număr tot mai mare de educatori şi cercetători în domeniul educaţiei 
recunosc faptul că la sfârşitul anilor de şcoală, absolvenţii sunt nepregătiţi să facă faţă 
provocărilor vieţii de fiecare zi, atât la nivel personal, cât şi ca membrii ai societăţii. 
Abordarea prin excelenţă cognitivă a demersurilor curriculare şi didactice nu este 
suficientă pentru a avea succes şi a fi fericit. În consecinţă, la ora actuală, aria 
învăţării emoţionale se dezvoltă pe baza cercetărilor în domeniu, respectiv al noilor 
teorii privind natura emoţiilor şi a inteligenţei în relaţie cu succesul şi fericirea.  

Prin învăţare socială şi emoţională, inteligenţa emoţională a indivizilor este 
dezvoltată, constituind un bagaj enorm pentru viitorul lor personal şi professional. 

Termenul de inteligenţă emoţională a fost formulat pentru prima dată în S.U.A. 
de Wayne Leon Payne în anul 1985, care considera că „inteligenţa emoţională 
implică o relaţionare creativă cu stările de teamă, durere şi dorinţă”. 

Cel mai important element al inteligenţei emoţionale îl constituie emoţiile Ele 
sunt foarte importante deoarece asigură: 

 Supravieţuirea – emoţiile noastre ne atenţionează atunci când ne lipseşte 
impulsul natural; când ne simţim singuri, ne lipseşte nevoia de a comunica cu alţi 
oameni; când ne este frică ne simţim respinşi, lipseşte nevoia de a fi acceptaţi. 

Luarea deciziilor – sentimentele şi emoţiile reprezintă o valoroasă sursă de 
informaţii, ajutându-ne să luăm hotărâri. 

Stabilirea limitelor – sentimentele noastre ne ajută să tragem nişte semnale de 
alarmă atunci când ne deranjează comportamentul unei persoane. Dacă învăţăm să ne 
încredem în ceea ce simţim şi să fim fermi în a exprima acest lucru, putem înştiinţa 
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persoana respectivă de faptul că ne simţim incomod, de îndată ce devenim conştienţi 
de acest fenomen. Acest lucru ne va ajuta în trasarea graniţelor care sunt necesare 
pentru protejarea sănătăţii noastre mintale. 

Comunicarea – sentimentele noastre ne ajută să comunicăm cu ceilalţi. În cadrul 
comunicării dintre oameni, comunicarea nonverbală reprezintă cel puţin 60%, iar 
adevărul în privinţa emoţiilor se află mai mult în „cum” spune persoana decât în 
„ceea ce” spune ea. De exemplu, expresia feţei noastre poate exprima o gamă largă 
de sentimente: teamă, bucurie, surpriză, supărare, dezgust, furie etc. Dacă suntem mai 
abili în arta comunicării verbale, vom fi în stare să exprimăm mai mult din nevoile 
noastre emoţionale, având astfel posibilitatea de a le simţi mai bine. Suntem capabili 
să-i facem să se simtă importanţi, înţeleşi şi iubiţi, dacă reuşim să fim cât se poate de 
receptivi la problemele emoţionale ale celorlalţi oameni. Parafrazându-l pe marele 
filozof Constantin Noica, înţelegerea este completată de ceea ce nu este exprimat prin 
cuvinte. Comunicarea îl conţine pe om, iar omul se înfăţişează sau se ascunde prin 
comunicare. Din testele efectuate asupra a peste 7000 de persoane din SUA şi 18000 
din alte ţări s-au constatat avantajele capacităţii de a interpreta sentimentele prin 
indicii nonverbali, inclusiv o mai bună adaptare emoţională, o mai mare popularitate 
şi deschidere. 

Unitatea – sentimentele noastre sunt probabil cea mai mare sursă de unitate a 
tuturor membrilor speciei umane. Sentimentele sunt universale trecând peste graniţele 
religioase, politice şi culturale, cum ar fi sentimentele de empatie, compasiune, 
cooperare şi iertare. Acestea au potenţialul de a ne uni ca specie. Într-o viziune de 
ansamblu, sentimentele, ne unesc, convingerile ne despart. 

În anii „80, Howard Gardner, în teoria inteligenţelor multiple a identificat 
inteligenţa interpersonală şi inteligenţa intrapersonală, care combinate, reprezintă 
ceea ce nouă ne este cunoscut astăzi sub numele de inteligenţa emoţională (IE). 

Howard Gardner, pornind de la ideea existenţei unor inteligenţe diferite şi 
autonome ce conduc la modalităţi diverse de cunoaştere, înţelegere şi învăţare, a 
elaborat în 1985 “Teoria inteligenţelor multiple”, considerată cea mai importantă 
descoperire din domeniul psihopedagogiei după teoria lui Jean Piaget. După Gardner, 
cele opt tipuri de inteligenţă sunt: verbală/lingvistică, matematică/logică, 
vizuală/spaţială, corporală/kinestezică, ritmică/muzicală, interpersonală, 
intrapersonală şi naturistă, fiecare având caracteristici proprii şi preferând un anumit 
tip de persoană. 

Gardner abordează flexibil conceptul de inteligenţă, vede în ea o promisiune de 
potenţial bio-psihologic omniprezentă la toate fiinţele umane care contribuie la acte 
de creaţie, iar faptul că domeniul sau câmpul de manifestare determină inteligenţa 
care este valorizată, subliniază importanţa actului educativ în dezvoltarea uneia sau 
mai multora dintre inteligenţele umane în funcţie de oportunităţile şi posibilităţile de 
dezvoltare. 

În teoria sa, Gardner rezervă un loc important formelor de inteligenţă, 
componente ale inteligenţei emoţionale şi anume: inteligenţa interpersonală şi 
inteligenţa intrapersonală. 

 
 



80 
 
 
 

Capitolul V Dimensiunea socio-economica a omului 
 
13. Geografie umana / Sociobiologie 
 
Populaţia sub variatele ei aspecte a constituit obiect de studiu încă din cele mai 

vechi timpuri. Omul este prezent în toate manifestările materiale sau spirituale din 
toate timpurile. „Înţelegerea existenţei umane, indiferent la ce epocă ne referim, a 
fost posibilă numai prin intermediul cunoaşterii relaţiilor obiective existente între 
om (individ), colectivitate umană (societate) şi realitatea socială şi materială 
caracteristică vremurilor respective. În cadrul acestor relaţii, un loc important l-a 
avut dintotdeauna natura sau într-un sens mai concret diferitele componente ale 
mediului geografic".  

Problemele privitoare la populaţie au atras interesul oamenilor de ştiinţă din 
cele mai vechi timpuri. Trebuie subliniate în acest sens lucrările învăţaţilor antici şi 
în special Geografia lui Strabon, considerată ca una din cele mai valoroase 
contribuţii antice la prezentarea unor elemente de geografia populaţiei. Asemenea 
elemente sunt prezentate în continuare în diferite lucrări cu caracter general sau în 
jurnalele de călătorii, modul lor de tratare reflectând evoluţia gândirii geografice. 
Omul în comparaţie cu alte fiinţe nu este numai un component al mediului ci şi un 
factor modificator al acestuia, deoarece el intră în contact cu natura pentru a folosi 
ceea ce aceasta îi oferă şi mai mult decât atât încearcă să o modifice în avantajul său. 
Desigur omul acţionează mai mult sau mai puţin raţional asupra naturii, încercând 
prin cunoştinţele lui să dezlege treptat tainele acesteia. El este în acelaşi timp 
producător dar şi consumator având posibilitatea să-şi creeze unele surse de 
existenţă în afara celor naturale. În această accepţiune, pentru înţelegerea relaţiilor 
dintre om şi natură, rezultă necesitatea de „a studia populaţia nu ca un scop în sine, 
ci pentru sine" strâns legat de condiţiile naturale şi social-economice date. 

Rolul factorului uman a înregistrat o creştere continuă în decursul timpului 
fapt confirmat de modernizarea structurilor economice şi ascendenţa ritmurilor de 
creştere a acestora. Astăzi, factorul uman a devenit factor hotărâtor pentru 
dinamismul social-economic şi cultural, raţiunea tuturor activităţilor noastre. Între 
om şi celelalte componente ale mediului geografic există o relaţie activă ce relevă în 
fond funcţia şi funcţionalitatea luate individual sau a geosistemului în ansamblu. 
Dacă factorul uman este considerat, în mod firesc, drept variabilă centrală, atunci 
poziţia şi ponderea celorlalte variabile se raportează la populaţie. 

Astfel, studiul oricărui component al mediului impune corelarea însuşirilor, a 
funcţionalităţii sale în raport cu dezvoltarea social-economică realizată de 
colectivitatea umană, iar studiile geo-demografice trebuie să ţină seama de 
dezvolatrea social-economică de realitatea teritorială a spaţiului în toată 
complexitatea sa. 

Răspândirea populaţiei pe suprafaţa Pământului evidenţiază disparităţi de un 
gen aparte, generate de anumite condiţii de spaţiu şi timp. Această realitate 
teritorială (diversitate de aspecte) necesită studii speciale cum sunt cele 
geodemografice care abordează populaţia şi habitatul având în vedere următoarele 
aspecte: 
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- repartiţia spaţială; 
- dinamica numărului de locuitori; 
- mişcarea naturală şi migratorie; 
- structura geodemografică; 
- raporturile cu celelalte componente ale mediului geografic. 
Luate fie în ansamblu, fie separat, aceste aspecte ne sugerează ideea că 

populaţia nu este niciodată şi nicăieri statică. Evoluţia populaţiei înregistrează 
caracteristici diferite atât sub raport cantitativ cât şi calitativ în funcţie de loc 
(regiune geografică) şi timp (perioadă istorică). Analiza acestor caracteristici permit 
aprecierea relaţiilor dintre populaţie şi fenomenele proprii teritoriilor studiate. 

Studierea populaţiei de către geografie nu se limitează numai la fenomenele 
demografice propriu-zise, ci cuprind şi modul de viaţă al omului, modul de 
organizare a teritoriului în care el îşi desfăşoară activitatea, respectiv habitatul. 
Fenomenele geodemografice sunt strâns legate de modul de organizare al 
comunităţii, de locul de trai, odihnă şi muncă al omului. 

În accepţiunea geografiei aşezarea umană este o creaţie a omului realizată de-
a lungul timpului, în diverse condiţii social-economice, în procesul de valorificare 
a resurselor naturale în procesul complex al schimburilor şi relaţiilor dintre om şi 
natură. 

„Aşezările umane – arăta Prof. Vasile Cucu (1981) – sunt grupări de locuinţe 
şi oameni ce îşi desfăşoară activitatea pe un anumit teritoriu a cărui înfăţişare se 
schimbă în funcţie de caracterul formaţiunii economico-sociale şi de condiţiile 
naturale ale mediului înconjurător”. 

Datorită acestor condiţii habitatul uman îmbracă o mare varietate de forme, de 
la cele nomade până la cele sedentare, de la cele rurale până la cele urbane; este un 
proces îndelungat şi extrem de complicat. În raport cu tipul de activitate economică 
pe care o desfăşoară populaţia unei aşezări, aceasta din urmă îndeplineşte o 
anumită funcţie. Trăsăturile habitatului constituie în esenţă specificul tradiţional al 
fiecărui popor. 

Informaţia demografică este o condiţie obligatorie pentru realizarea oricărei 
lucrări de geografia populaţiei. Informaţiile şi datele demografice necesare 
studiilor de geografia populaţiei, sunt insuficiente, de fiecare dată ele cerând 
completări cu observaţii directe în teren. 

Rolul populaţiei în sfera activităţilor sociale explică strânsele legături dintre 
geografia populaţiei şi sociologie bazate pe realizări cognitive comune prin oferta 
reciprocă de material documentar şi metode de analiză. Sociologia studiază 
formele sociale ale activităţii umane, respectiv caracteristicile generale, abstracte 
ale comportamentului social, ale relaţiilor sociale, grupurilor colectivităţilor. 
Sociologia poate fi deci numită o ştiinţă a socialului iar geografia populaţiei o 
ştiinţă a realităţii sociale prin raportarea obiectului său de studiu considerat sistem 
la celelate sisteme ale realităţii geografice: natural, social, economic. 

Dacă disciplinele prezentate anterior sunt relativ recente, istoria, ale cărei 
rădăcini se pierd în negura timpului, are cele mai vechi legături cu geografia. 
Cunoştinţele istorice permit geografiei să încadreze în mod real dezvoltarea 
societăţii în timp şi spaţiu. Reconstituirea geografică a epocilor trecute ajută la 
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înţelegerea tipurilor actuale de aşezări, la explicarea procesului formării şi 
migraţiei populaţiei. 

Ca şi etnografia şi geografia populaţiei este interesată în studiul formării şi 
distribuirii popoarelor sau tipurilor etnice şi al caracteristicilor lor fizice şi 
culturale, probleme ce constituie domeniul de studiu pentru prima disciplină. 
Accentul principal este pus de etnografie pe studiul originii, răspândirii în spaţiu şi 
transmiterii în timp a tradiţiilor obiceiurilor şi credinţelor din culturile populare. 
Aceste aspecte sunt studiate de geografie într-un context mai larg şi anume acela al 
desfăşurării lor într-un anumit teritoriu care prin caracteristicile sale poate să lase o 
puternică amprentă asupra naţiunii (naţionalităţii) aşa cum de altfel la rândul ei 
naţiunea transformă mult teritoriul pe care îl locuieşte, corespunzător cu tradiţiile 
producţiei şi vieţii materiale ale poporului respectiv, formate în decursul timpului. 

De asemenea politologia sau ştiinţele politice conlucrează cu geografia 
populaţiei în evaluarea potenţialului uman al ţărilor în vederea adoptării de către 
factorii de decizie a acelor măsuri care să conducă la îmbunătăţirea 
comportamentului şi structurii demografice, a caracteristicilor instructiv-educative 
etc. ale populaţiei.  

Ştiinţele politice pun accentul pe structurile demografice şi în special pe cele 
social-economice ale populaţiei şi pe nivelul de instruire al acesteia, elemente de 
care depinde gradul de organizare a societăţii. Analiza acestor aspecte se face în 
mod diferenţiat ţinându-se cont de condiţiile geografice ale constituirii, dezvoltării 
şi activităţii statelor. 

Deşi preocupările sunt mai vechi, disciplina care se ocupă de sistematizarea 
teritoriului este destul de recent constituită, având o multitudine de aspecte 
comune cu geografia populaţiei. Aşezările umane sunt componentele cele mai 
vizibile ale peisajului geografic şi cu cel mai mare impact asupra mediului 
geografic. Acţiunile concrete de sistematizare a teritoriului se manifestă cu 
precădere în cadrul vetrei, spaţiu ce trebuie să asigure confortul optim pentru 
populaţie prin armonizarea tuturor componentelor teritoriului respectiv. 

Economia este interesată în cel mai înalt grad de studiul populaţiei în dubla sa 
calitate de producător şi consumator. Dacă societatea umană nu poate fi definită în 
afara colectivităţii umane, tot aşa nu se poate concepe sintagma producţie-consum 
făcând abstracţie de populaţie, indiferent dacă este vorba de bunuri materiale sau 
spirituale. 

Întruchiparea în personalitatea umană a caracterului social şi al celui biologic 
explică legăturile strânse dintre geografia populaţiei, biologie şi medicină. 
Fenomene ca natalitatea şi mortalitatea populaţiei, deşi sunt prin excelenţă 
fenomene sociale, au la bază evenimente biologice - naşterea şi decesul - 
obligândul pe geograf să ţină seama de succesele ştiinţei medicale, în analiza 
evoluţiei intensităţii acestora, a particularităţilor de manifestare în condiţii 
specifice de loc şi de timp.  

Populaţia (umană) reprezintă o colectivitate formată din persoane, care trăiesc 
într-o anumită perioadă de timp şi într-un teritoriu bine delimitat. Principalele 
caracteristici ce definesc populaţia sunt: numărul (efectivul), repartiţia, dinamica şi 
structura. 
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În funcţie de dimensiunea teritoriului de referinţă se disting: populaţia unei 
localităţi (sat, oraş), populaţia unei unităţi administrative din interiorul unei ţări 
(comună, raion, judeţ, district, regiune, provincie etc.), populaţia unei ţări 
(populaţia naţională), populaţia unei regiuni a lumii (mai multe ţări), populaţia 
continentelor, populaţia mondială. Înainte de a fi cercetată ştiinţific o colectivitate 
umană trebuie să fie riguros definită, şi corect delimitată în spaţiu şi timp atât din 
punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.  

Totalitatea persoanelor care fac parte dintr-o anumită populaţie (colectivitate) 
formează numărul, volumul, dimensiunea sau efectivul populaţiei. În mod 
obişnuit, acesta se obţine prin înregistrare şi totalizare a persoanelor care o compun 
la un moment dat iar operaţiunea statistică poartă denumirea de recensământ. 

Populaţia se află într-un proces continuu de modificare (variaţie) a 
efectivului, distribuţiei şi structurii, ceea ce impune studierea ei într-o viziune 
sistemică. 

Sistemul este un ansamblu de elemente aflate în conexiune: 
- elementele sistemului sunt obiecte, fenomene sau procese din totalitatea 

definită ca sistem, fiind privite ca părţi ale acestuia; 
- conexiunile sunt raporturile dintre elementele sistemului ce se stabilesc în 

timpul funcţionării acestuia; 
- interacţiunea este forma de legătură a obiectelor, influenţarea reciprocă dintre 

elemente. 
Un sistem este relativ izolat de mediul său. În acest caz, distingem intrările 

sau variabilele de intrare care reprezintă influenţa exercitată asupra sistemului şi 
ieşirile sau variabilele de ieşire reprezentând acţiunea inversă dinspre interior spre 
exterior, adică acţiunea pe care sistemul o exercită asupra mediului. 

Structura unui sistem reprezintă mulţimea elementelor şi conexiunilor care îl 
alcătuiesc. 

Funcţia sistemului este dată de comportamentul acestuia, în condiţiile unei 
structuri date la un moment dat şi în raport cu obiectivele pe care sistemul îl are de 
îndeplinit. 

Obiectivul unui sistem este starea viitoare a sistemului, finalitatea care trebuie 
atinsă şi care motivează comportarea sistemului. 

Starea sistemului este variabilă în timp şi determinată de 
structura cestuia. Sistemele pot fi închise sau deschise iar 
principalele lor proprietăţi sunt: 

- integritatea (întregul este mai mult decât suma părţilor); 
- autostabilizarea sau autoreglarea (sistemul are tendinţa de a reveni la 

starea anterioară); 
- autoorganizarea (revenirea sistemului la stările sale de echilibru, dar mai 

ales crearea de noi stări stabile care să permită înfruntarea schimbărilor şi 
provocărilor mediului); 

- ierarhizarea (capacitatea unui sistem de a fi în acelaşi timp un 
suprasistem pentru părţile sale şi un subsistem în componenţa altor sisteme). 

Să analizăm în continuare modul cum se prezintă populaţia în lumina acestor 
concepte ale teoriei generale a sistemelor. În primul rând, populaţia poate constitui 
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un sistem relativ autonom, atât de tip închis cât şi de tip deschis. 
Sistemele demografice închise sau populaţiile de tip închis sunt acelea în care 

atât intrările, cât şi ieşirile au loc numai în şi din interiorul sistemului prin naşteri 
(N) şi respectiv prin decese (M). Fluxul N-M schimbă stările populaţiei. Ea are, 
mai departe, o structură care este reprezentată de subsistemele existente, de 
conexiunile dintre ele. Aceste subsisteme sunt subpopulaţiile constituite în raport 
cu caracteristicile demografice: sex, vârstă, stare civilă.  

Modificarea în timp a structurii populaţiei pe vârste trebuie luată în considerare 
ori de câte ori se trasează coordonatele dezvoltării social - economice de perspectivă. 

 
        
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.3. – Populaţia României pe vârste şi sexe la 1 iulie 1998. 
 

Implicaţiile structurii populaţiei pe vârste asupra dinamismului economiei sunt 
deosebit de intense, motiv pentru care acest aspect structural este inclus în toate 
variantele de optimizare a creşterii populaţiei, definind parţial obiectivele politicii 
demografice. 

Piramida vârstelor variază la o populaţie naţională, în decursul timpului, sub 
efectul variaţiei naşterilor şi deceselor. De asemenea, există o întinsă tipologie a 
piramidei vârstelor pe ţări, în funcţie de particularităţile demografice ale acestora, 
determinate şi ele de factori sociali, economici etc.  

Din analiza piramidei pe grupe de vârstă şi sexe rezultă că populaţia nu este un 
sistem cu o structură omogenă, ci între grupele de vârstă, fie că sunt anuale, 
cincinale, decenale sau de altă mărime există deosebiri de ordin cantitativ şi calitativ. 
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Conceptul de dezvoltare umană 
Dezvoltarea umană presupune existenţa unor condiţii naturale, sociale şi 

economice favorabile. Dacă din perspectiva istorică, condiţiile economice au avut un 
rol covârşitor asupra evoluţiei speciei umane, celelalte nu mai pot fi astăzi privite ca 
făcând parte din subsidiar, componenta economică reprezentând însă factorul esenţial 
al dezvoltării. Mai mult, dezvoltarea umană durabilă trebuie să asigure şi generaţiilor 
viitoare condiţii cel puţin similare cu cele de care se bucură generaţiile de azi. 

La baza dezvoltării durabile stau, astfel, conservarea mediului şi regenerarea 
resurselor sale, protejarea patrimoniului cultural naţional, precum şi îmbunătăţirea 
continuă a climatului social şi politic. Susţinerea dezvoltării umane presupune în 
acelaşi timp atenuarea şi eliminarea discrepanţelor care există între grupuri sociale şi 
zone geografice. 

Ca o măsură sintetică a gradului de dezvoltare umană, specialişti ai ONU au 
propus în cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) indicele 
de dezvoltare umană pentru analiza comparativă a ţărilor şi/sau regiunilor şi pentru 
oferirea de informaţii globale şi specifice în vederea elaborării şi ameliorării 
politicilor de dezvoltare umană. Sa ajuns astfel, ca pe baza culegerii de informaţii, a 
prelucrării datelor şi analizei/interpretării lor să se elaboreze începând din 1990 de 
către specialişti ai PNUD un raport anual numit Human Development Report. 

Indicele dezvoltării umane ca măsură sintetică, se bazează pe trei variabile: 
- speranţa de viaţă; 
- nivelul de educaţie (gradul de alfabetizare şi gradul de cuprindere în 

învăţământ); 
- standardul de viaţă (venitul individual), măsurat prin PIB/locuitor. 
Productivitatea redă raportul dintre producţie (ieşiri) şi resursele (intrările) 

utilizate în procesul de producţie. Când la numitor figurează resursele de muncă, se 
obţine – de fapt exprimarea cea mai consacrată – productivitatea muncii: rezultatul 
cantitativ sau valoric al procesului, ce revine pe un lucrător, pe o unitate de timp (oră, 
zi, lună, an) sau pe om-oră, om- lună etc. Nivelul productivităţii depinde atât de 
factorul uman (calificare, îndemânare) cât şi de cel material (dotare tehnică a muncii, 
nivel tehnologic şi organizatoric, reflectate şi în intensitatea consumului de capital). 

Rata naturală de creştere (economică) rezultă din însumarea ratei de creştere 
numerică a forţei de muncă cu cu rata de creştere a productivităţii muncii (de 
exemplu, 1,5 % + 2,5 % = 4 %). 

Gradul de fluctuaţie a forţei de muncă este redat de proporţia în care 
lucrătorii părăsesc o firmă în care au fost angajaţi într-un interval de timp, de regulă 
un an. Cu cât fluctuaţia e mai mare, la acelaşi număr mediu de angajaţi, cu atât 
sporesc cheltuielile cu forţa de muncă ale firmei. 

Indicele costului vieţii redă procentual modificarea relativă a totalităţii 
cheltuielilor necesare pentru a trăi de la o perioadă (considerată de bază) la alta de 
raportare. Se vor lua în calcul doar unele dintre cheltuieli, considerate mai 
reprezentative şi grupate într-un aşa zis „coş de consum”. 
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14. Comunicare interumană 
 
Provenit prin filiera franceză, verbul a comunica are în limba româna un “frate 

bun”, fapt ce ne îndreptăţeşte să vorbim de existenţa unui dublet etimologic. Cu 
transformările proprii trecerii de la latina vulgară la proto-română, lat. communicare 
a fost moştenit sub forma a cumineca, având sensul de “a se împărtăşi” (în accepţia 
ritualului creştin). Înţelesul exista şi în latina târzie, unde a dat naştere lui 
excommunicare, adica “a opri de la împartăşanie” - ceea ce echivala cu excluderea 
din comunitatea religioasă. Iata cum pentru pentru noi, românii, sensul originar al 
comunicarii este deopotrivă profan si sacru: comunicarea stă la baza organizarii 
sociale, mijlocind raporturile “orizontale” dintre oameni, dar angajând şi aspiraţiile 
lor “verticale”, într-o miscare ascensională către planurile superioare ale existenţei.  

Înainte de a trece la analiza propriu-zisă a fenomenului comunicării este 
necesară o definire a conceptului. Cea mai simplă definiţie a comunicării – şi cel mai 
des întâlnită – este cea de mijloc de „transmitere a ideilor”. Este însă o definiţie 
limitată, deoarece nu surprinde decât procesul, nu şi implicaţiile acestuia. Astfel, 
rămâne descoperit aspectul comportamental al fenomenului, interacţiunea directă 
indusă de simplul fapt al comunicării.  

Level & Galle (1998) subliniază caracterul de interacţiune al comunicării, 
definind-o ca: „o întâlnire a minţilor în scopul de a transmite informaţii, de a forma 
convingeri, de a da naştere unor emoţii sau de a induce comportamente.”  

Alături de aspectele procesuale şi comportamentale prin care se caracterizează 
actul comunicării, trebuie menţionat şi rolul interpretării. Prin interpretare ne referim 
la ceea ce, în termeni comuni, numim „înţelegerea” mesajului, a ceea ce este 
comunicat. Interpretarea este pasul intermediar între transmiterea unui mesaj şi 
reacţia comportamentală indusă de acesta. Este activitatea de procesare, de punere în 
context a ceea ce este comunicat. În acest scop, sunt luate în considerare 
circumstanţele în care se situează comunicarea respectivă, normele şi valorile 
implicate (atât interne, personale, cât şi externe, sociale).  

O definiţie a comunicării ce subliniază acest aspect e cea a lui Smith (1992): 
„Comunicarea este procesul de trimitere, receptare şi interpretare a mesajelor, prin 
intermediul căruia relaţionăm unii cu alţii şi cu lumea înconjurătoare.” 

Când trebuie să definească comunicarea, majoritatea vorbitorilor se gândesc la 
“a aduce la cunoştinţă”, “a da de ştire” sau “a informa”. Comunicarea înteleasă ca 
proces are la baza patru componente fundamentale: emiţătorul, canalul, informaţia 
şi receptorul.  

Esenţa procesului constă din transferul sau trimiterea informaţiei de la emiţător 
la receptor. Acest model elementar trebuie însă extins deoarece comunicarea nu se 
încheie niciodată cu simpla preluare sau receptare a informaţiei.  

În primul rând nu trebuie omisă circulaţia informaţiei şi în sens invers (feed-
back), deoarece comunicarea nu se realizează decât în vederea obţinerii unui răspuns.  

În al doilea rând, comunicarea este un proces intenţional: emiţătorul transmite 
receptorului o informaţie prin intermediul unui canal cu scopul de a produce anumite 
efecte asupra receptorului.  
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În al treilea rând, toată această “desfaşurare de forţe” nu s-ar dovedi pe deplin 
eficienta dacă nu s-ar acorda importanţă atât codajului cât şi decodajului mesajului 
transmis.  

În al patrulea rând, nu trebuie ignorată nici posibilitatea apariţiilor unor erori de 
codare sau decodare, precum şi imixtiunea unor factori perturbatori. Toate aceste 
elemente vor diminua reuşita comunicării. 

Privită ca un act de punere în relaţie a emiţătorului cu receptorul, comunicarea 
poate fi înţeleasă drept “ansamblul proceselor fizice şi psihologice prin care se 
efectuează operaţia punerii în relaţie cu una sau mai multe persoane în vederea 
obţinerii unor anumite obiective.” 

Este important de ştiut care sunt scopurile comunicării. O înţelegere a 
comunicării independent de scopurile pe care nu numai că le sprijină, ci în virtutea 
cărora există, ar fi nu doar limitativă, dar şi inadecvată. Ar însemna o delimitare de 
context, care anulează însăşi funcţia acestui act: de a iniţia acţiuni, de a realiza 
conexiuni intra- şi intercomunitare (atât la scară macro, cât şi micro: familie, grup de 
prieteni etc.).  

 
Comunicarea umana se poate desfaşura pe cinci niveluri relativ distincte: 

1. Comunicarea intrapersonală este comunicarea în şi către sine. Fiecare fiinţa 
umană se cunoaşte şi se judecă pe sine, îşi pune întrebări şi îşi răspunde, astfel că 
această comunicare cu propriul forum interior devine o sursă de echilibru psihic si 
emoţional. 

2. Comunicarea interpersonală este comunicarea între oameni. Obiectivele acestei 
comunicări sunt extrem de multiple şi complexe: cunoaşterea celor de lângă noi, 
crearea şi întreţinerea legăturilor umane, persuadarea interlocutorului, 
recunoaşterea valorii personale, satisfacearea nevoilor afective, de control si 
dominaţie etc. Comunicarea interpresonală directă presupune iniţierea de contacte 
personale nemijlocite şi interactive între oameni, pe când cea interpersonală 
indirectă are nevoie de mijloace si tehnici secundare de punere în contact uman 
(scrierea, înregistrările magnetice sau transmisiile prin unde sau fibră optică). 

3. Comunicarea de grup se derulează în colectivităţi umane restrânse, de maximum 
11 persoane - echipe, familii, cercuri de prieteni, colegii de redacţii etc. La acest 
nivel se asigură schimburi de idei si emoţii, se împartăşesc experienţe şi se caută 
soluţii de rezolvare a problemelor, se iau decizii şi se aplanează conflicte. 

4. Comunicarea publică îsi are radăcinile în retorica antică. Discursul public nu 
viza doar transmiterea de informaţii, ci mai ales schimbarea opiniilor şi acţiunilor 
publicului, influenţarea sentimentelor acestuia. Eficienţa unei astfel de comunicări 
se află deopotrivă în mîinile oratorului şi ale publicului său. Marcus Fabius 
Quintilianus a fost primul profesor public de retorică la Roma şi, totodată, dascalul 
fiilor şi nepoţilor împăratului Domiţian. La retragerea sa din activitate a scris un 
compendiu în 12 volume, intitulat Institutio oratoria (“Formarea vorbitorului în 
public”), din care transpare clar idea că oratorul, pe lânga calităţile unui om al 
legii, ale unui filosof şi ale unui poet, trebuia să mai posede si pe acelea ale unui 
bun actor. Cu alte cuvinte, în antrenamentul unui orator erau studiate nu numai 
invenţia, compoziţia şi stilul, dar şi emisia discursului, prezentarea statică 
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(postura) si dinamica (gesticulaţia) vorbitorului.  În zilele noastre, “orice gen de 
cuvântare, expunere sau prezentare susţinută de catre o persoană direct în prezenţa 
unui auditoriu, mai mult sau mai puţin numeros, dar nu mai mic de 3 persoane, 
este o formă de discurs public sau comunicare publică” (e.g. conferinţa, pledoaria, 
prelegerea, comunicarea ştiinţifica, luarea de cuvînt, prezentarea unui raport sau a 
unei dari de seama, expunerea în faţa unei comisii de examinare, prezentarea unui 
spectacol etc.). 

5. Comunicarea de masa se referă la “producerea şi difuzarea mesajelor scrise, 
vorbite, vizuale sau audiovizuale de către un sistem mediatic instituţionalizat către 
un public variat şi numeros”. Motivele care stau la baza consumului de mesaje 
mediatice vizează informarea, construirea identităţii personale, integrarea şi 
interacţiunea socială şi divertisment. Iată diagrama propusă de Van Cuilenburg 
pentru a ilustra varietatea derutantă a motivelor care necesită abordarea tipologica 
anunţată: 

 
Intenţia de a fi la curent cu ceea ce se petrece în lume - Prestigiu social.  
Intenţia de a stapâni subiectele de discuţie - Recreare. 
Evadarea din lumea obligaţiilor zilnice - Ocupaţie.  
Intenţia de a da un sens timpului liber - Ritual. 
Consumul mediatic (lectura ziarului) ca ritual sau ceremonial - Siguranţa. Absenţa 
ştirilor şi informaţiilor despre actualitate ar provoca nesiguranţă sau dezorientare - 
Emulaţie. 
Necesitatea de a trăi evenimente palpitante. 
Contact social - Largirea sferei personale de viaţă. 
Instrument - Utilizarea cu scop precis a informaţiei (ştiri de bursă sau anunţuri) 

 

 
Cuvântul rostit sau scris înseamnă limbaj verbal şi comunicare verbală. Numai 

ca oamenii nu se limitează numai la schimburi de cuvinte; ei comunică şi cu ajutorul 
altor semne - distanţe, îmbracăminte, gesturi, obiecte, paralimbaj, reprezentări 
grafice, tăcere etc. Homo significans “gândeste numai în semne”, dupa cum spunea 
filosoful Charles Sanders Peirce.  

Semnele sunt cuvinte imagini, mirosuri sau obiecte, numai că toate aceste 
lucruri devin semne numai daca noi le investim cu înţelesuri. “Nimic nu este semn”, 
spunea Peirce, “dacă nu este interpretat ca semn.” Orice poate fi semn atâta timp cît 
cineva îl interpretează ca semnificând ceva. Semnul este “acel ceva care ţine locul a 
altceva pentru (sine)ceva” şi ne permite “să ducem lumea cu noi fară a avea nevoie 
să o luăm într-o valiza.” 

Comunicarea umană se bazează pe stimuli senzoriali, astfel că receptorul 
înregistrează un suport perceptibil (de natură variabilă) şi reţine un sens, o 
semnificaţie. Semnul este considerat “suportul perceptiv şi cea mai mică unitate ce 
are un sens într-un cod dat”. Semnul este rezultatul asocierii dintre un element 
perceptiv – semnificantul – şi un element conceptual neperceptibil – semnificatul. 
Relaţia dintre semnificant şi semnificat este semnificaţia. În diagrama lingvistului 
Ferdinand de Saussure, semnificaţia este reprezentată prin cele doua săgeţi: semn. 
Reproşul adus lui Saussure a fost acela că a neglijat relaţia dintre semn şi realitate 
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(semnul lingvistic şi realitatea la care se referă). Realului îi aparţin referenţii, adică 
lucrurile din natură, artefactele, fiinţele şi plantele pe care nu le putem trece cu 
vederea. Neluarea în calcul a funcţiei referenţiale nu a însemnat totala ei respingere; 
punerea ei în paranteze poate să apară ca justificată la nivelul analizei formale 
imanente limbajului, dar nu mai poate fi susţinuta la nivelul unei analize globale a 
noţiunii de semn. La acest nivel nu se poate face abstracţie de funcţia practicilor 
semiotice de a permite omului să interactioneze cu ceea ce se afla în afara 
universului semnelor. 

Alţi autori au propus un model triadic al semnului: semnul ca suport material, 
obiectul la care trimite (care poate fi o clasa vidă) şi punctul de vedere din care el 
trimite la acest obiect. În cadrul acestor modele distincţia dintre sens si referinţa este 
crucială: semnul nu trimite niciodată direct la obiect, ci numai prin intermediul 
semnificatului care selecteza acele trăsături ale obiectului considerate a fi pertinente 
pentru relaţia de trimitere vizată. 

Extrapolându-se rezultatele obţinute în domeniul limbajului, se consideră că 
semnul nu poate fi decît diferenţial şi în consecinţă nu poate exista decât ca element 
al unui sistem. Numai că lucrurile nu sunt chiar aşa de tranşante: chiar dacă semnul 
ca atare este o entitate diferenţială, funcţionarea lui în afara sistemului nu este o 
imposibilitate logică deoarece clasa complementară clasei sale poate sa nu fie în mod 
necesar tot un semn. Astfel, bastonul unui orb indică starea de nevăzător, iar prin 
aceasta, în acelaşi timp, nerealizarea stării complementare. Starea complementara nu 
este însa în mod necesar ea-însaşi un semn: o persoana cu un baston alb si o persoana 
fara baston nu emit doua semnale diferite. De fapt, cea de-a doua persoană nu emite 
nici un semnal. 

Atunci când clasa complementară este ea însaşi un semn, se poate vorbi 
întradevar de un sistem, chiar şi minimal. Un exemplu de sistem minimal ar fi codul 
constituit de pavilionul unei nave amiral (cod cu semnificant zero): dacă prezenţa 
pavilionului indică prezenţa comandantului la bord, absenţa pavilionului indică 
absenţa comandantului. Funcţionarea adecvată a unor astfel de sisteme nu este 
posibilă decât în contexte strict delimitate. Aşa se explică însa numărul redus de 
astfel de sisteme printre sistemele simbolice dezvoltate de om; în cea mai mare parte 
dintre sisteme numai producerea unui semn constituie un mesaj, ceea ce înseamna că 
un semn dat se delimitează ca element diferenţial numai în masura în care se opune 
celorlalte semne ale sistemului, dar nu şi propriei sale absenţe. 

Odată organizate semnele într-un sistem, putem vorbi şi de o ordine 
paradigmatică. Această ordine ne permite să constatăm dacă doua semne sunt 
identice sau diferite, dacă unul îl include sau exclude pe celalălt, daca unul îl implică 
sau îl presupune pe celălalt. Existenţa unei astfel de ordini nu implică în mod necesar 
şi o ordine sintagmatică, adică posibilitatea organizării semnelor în anumite secvenţe 
urmărind nişte reguli de combinare. Dacă informaţia ce trebuie transmisă este foarte 
complexă, mesajul trebuie descompus în unităţi mai mici. Astfel, în sistemul binar 
utilizat în codificarea informatica, o substanţă a expresiei cu două elemente (0 si 1) 
este suficientă pentru a coda un numar nedefinit de semne. Cu numai aproximativ 
douăzeci de foneme, limbile naturale reuşesc să codifice toate mesajele. 

Sistemele de semne s-ar putea clasifica dupa cel puţin nouă principii: 
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• sursa semnului; 
• statutul natural sau artificial al semnului; 
• gradul de specificitate semiotică (distinctia dintre semne pure si semne-

functii) 
• statutul lor intenţional sau neintenţional; 
• canalul de transmitere şi aparatul receptor; 
• raportul dintre semnificant şi semnificat; 
• caracterul reproductibil sau nu al semnului; 
• tipul de legatură dintre semn şi referent; 
• comportamentul indus în destinatar. 

Dintre acestea ne vom referi în cele ce urmează la clasificarea propusă de Peirce, 
care, luând în consideraţie legătura dintre semn si referentul lui, distinge urmatoarele 
trei tipuri: 

1. Semne iconice. Relaţia de asemănare dintre semnul iconic şi obiectul spre 
care trimite se impune imediat simţurilor. Singurul mod de a comunica direct o idee 
este prin intermediul unui semn iconic, iar orice metodă indirectă de a comunica o 
idee trebuie sa depindă în stabilirea sa, de utilizarea unui astfel de semn. Datorită 
existenţei unei legături naturale între obiect şi icon, mesajul iconic ramâne 
modalitatea cea mai simplă de a comunica o experienţă; astfel, reproducerea unui gest 
sau a tonului unei voci, realizarea unui desen, tablou, diagramă sau instantaneu 
fotografic pot avea uneori un impact mult mai mare asupra receptorului decât un 
discurs lung. Punerea în evidenţă a raportului de asemanare sau analogie este 
condiţionat de selecţionarea acelor calităţi şi trăsături care sa confere semnului 
transparenţa şi să garanteze recunoaşterea. În acest sens, reuşita unei caricaturi 
depinde de surprinderea câtorva trăsături esenţiale şi pertinente pentru evocarea unei 
persoane. 

2. Semne indiciale. Indicele este un semn care trimite la obiectul denotat “nu 
atât în virtutea vreunei similarităţi sau analogii cu acesta şi nici pentru că este asociat 
cu însuşirile generale pe care se întâmpla să le posede acest obiect, cât pentru că se 
află în conexiune dinamică (inclusiv) spaţială atât cu obiectul individual, pe de-o 
parte, cât şi cu simţurile sau memoria persoanei careia îi serveşte ca semn, pe de altă 
parte.”  Simptomele unei boli, coborârea barometrului, urmele paşilor noştri pe 
nisip, gestul de a arăta steaua polară toate acestea sunt semne indiciale. Ele trimit, 
deci, la o realitate indirect perceptibilă, operând prin contiguitatea de fapt dintre 
semnificant şi semnificatul său. “La nivelul emiţătorului, indiciul poate fi voluntar 
sau involuntar, dar informaţia pe care o aduce depinde întotdeauna de experienţa 
receptorului.” 

3. Semne simbolice. Simbolul implică relaţie şi identitate, fiind produs pentru a 
servi drept substitut a ceva. El operează întotdeauna prin contiguitate învăţată, 
instituită între semnificant si semnificat, conexiunea realizată având caracter de 
regulă. 

Legătura dintre semnificant şi semnificat este arbitrară sau profund 
convenţională, deşi în simbolismul social si cultural această legatură poate avea 
uneori rădăcini naturale. O asemănare de fapte trebuie sa fi condus, spre exemplu, la 
interpretarea balanţei ca simbol al justiţiei. 
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În orice discurs omul ştie să mobilizeze, în diferite grade, toate aceste semne. De 
altfel, cele trei tipuri de semnificare stabilite de Peirce sunt departe de a se constitui 
în trei clase de semne pure. Aşa se face că o harta poate fi şi un indice care ne 
semnalează pur si simplu locul unde se află o localitate, şi un icon, deoarece 
reprezentarea localităţilor se face topografic, şi un simbol, deoarece nu toată lumea 
poate citi o hartă daca nu învaţă sistemul convenţional de notaţii.  

Fotografia este un alt exemplu de convergenţă a celor trei moduri de 
semnificare. Imaginea fotografică se formează ca urmare a interacţiunii luminii cu 
emulsia fotografică, deci toate imaginile fotografice needitate sunt semne indiciale. 
Cu ajutorul lor putem dovedi că am fost acolo. Spre exemplu, filmele documentare 
exploateaza tocmai natura indicială a semnului cinematic. După developare imaginile 
dezvăluie asemănari izbitoare cu obiectele fotografiate, astfel ca ne aflăm în zona 
iconicităţii. Se poate spune că datorită legăturii optice avute cu obiectul, fotografia 
este o dovadă a faptului că imaginea corespunde realităţii. În fine, o fotografie se 
poate transforma într-un simbol, aşa cum se întâmpla spre exemplu în lumea reclamei 
sau televiziunii. Studii empirice ale ştirilor TV au relevat faptul că marea majoritate a 
imaginilor nu sunt neaparat iconice, ci mai ales indiciale şi simbolice. Imaginile 
reprezentând distrugerile şi dramele umane provocate de bombardamentele 
americanilor în Iugoslavia din 1999 au depasit la un moment dat graniţa iconica şi 
indiciala, devenind simboluri ale unei umanităţi dezechilibrate şi megalomane. 

De-a lungul istoriei scrierea a devenit mai mult simbolică şi mai puţin iconică. 
Această alunecare spre simbolic se datorează unui spirit de economie în utilizarea 
instrumentelor de scris cu care se trasau contururi lungi si complicate. Cu timpul 
oamenii şi-au dat seama că simbolurile sunt, din punct de vedere semiotic, mai 
flexibile şi mai eficiente în comunicare.  

Zvastica este o ideograma foarte veche (peste 3000 de ani), cu rădacini în zona 
văilor râurilor Eufrat si Tigris, precum şi în unele părţi ale văii Indusului. Cu toate 
acestea, de-abia pe la anul 1000 B.C. acest semn începe să fie folosit şi cunoscut mai 
întâi în nordvestul Turciei de astazi. Se pare că şi sumerienii au utilizat acest semn, 
deşi nici cei care i-au urmat – babilonienii şi asirienii- şi nici egiptenii nu l-au folosit. 
Contele Goblet d’Alviella, iniţiatorul unor cercetări la sfârşitul secolului al XIX-lea 
privind distribuţia şi circulaţia semnelor sacre, a pus la punct o teorie conform căreia 
unele semne se exclud reciproc, adică nu pot apărea în aceeaşi ţară sau arie culturală. 
Aşa se pare că s-a întâmplat cu semnele care erau simboluri ale Ierusalimului în 
Europa Evului Mediu. Potrivit acestei teorii, zvastica şi cercul cu aripi întinse în plan 
orizontal, precum şi steaua în patru colţuri înscrisă într-un cerc sau crucea cu patru 
braţe înscrisă de asemenea într-un cerc sunt toate simboluri ale soarelui, divinităţii 
supreme, forţei dătătoare de viaţă. 

Pe de altă parte, aceste semne fiind raspândite şi în Grecia antică. Dacă teoria 
contelui este corectă, aceasta înseamnă că nici unul din aceste semne nu a fost 
simbolul vreunei puteri dominatoare sau vreunei divinităţi absolute. Înainte de 
naşterea lui Hristos, zvastica era binecunoscută în China, Japonia, India si sudul 
Europei. Aşa se face ca acest semn era asociat cu Buddha. În China semnul era 
cunsocut sub numele de wan, un superlativ general, iar în Japonia era un semn pentru 
numarul 10000. Nu se stie daca zvastica era cunoscută şi în America. Nici în 
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civilizaţia incaşa, maiaşă sau aztecă nu s-au gasit indicii care să trimită către acest 
semn. Cert este însă ca multe triburi indiene din sudul Americii de Nord au început să 
folosească acest semn dupa venirea primilor colonişti spanioli. 

Potrivit contelui d’Alveilla, cuvântul swastika e compus din sanscritul su= bine 
şi asti= a fi, plus sufixul ka. Braţele semnului indian erau poziţionate în sensul acelor 
de ceasornic, cu plecare din mijloc. Semnul se întâlneşte şi la hitiţi (pe teritoriul 
Turciei de azi) şi la greci, în jurul anului 700 B.C., aşa după cum stau mărturie 
decoraţiunile de pe vasele din ceramică şi chiar clădirile antice. În restul Europei, 
zvasticile şi alte semne asemănătoare au fost folosite de celţi. Cu toate acestea, ele nu 
şi-au făcut apariţia în Ţările Nordice decât dupa naşterea lui Hristos şi chiar şi atunci 
nu au avut o raspândire prea mare. Au rămas însă pe unele pietre runice (în jurul 
anului 1000 A.D), adesea în combinaţie cu alte structuri răsucite. 

După naşterea lui Hristos, dată fiind şi dispariţia culturii celtice, se pare că şi-a 
pierdut popularitatea în Europa, cu excepţia Ţărilor Nordice. E foarte posibil ca 
semnul să fi fost receptat ca un simbol al lui Buddha şi prin urmare un simbol anti-
creştin. Disparitia lui poate fi pusă în legatură şi cu larga lui raspândire în societatea 
pagâna a Greciei antice. 

Deşi nu atât de larg raspândit în Europa Evului Mediu, semnul era cunoscut sub 
diferite nume: Hakenkreuz la curţile princiare germanice, fylfot în Anglia, crux 
gammata în ţările latine, şi tetraskelion sau gammadion în Grecia. Semnificatiile 
acestui semn se structureaza în jurul puterii, energiei si migraţiei. Zvastica poate fi 
uşor asociată cu urmatoarele doua semne. Primul este un semn folosit în domeniul 
muzicii, pentru a indica repetiţia, şi prezintă două variante uzuale stilizate. Cel de-al 
doilea semn a fost întâlnit la indienii hopi din Arizona şi studiat de antropologul 
Frank Waters, care îl pune în legătura cu migraţia triburilor şi ciclicitatea naturală: 

În secolele al XIX-lea şi al XX-lea zvastica apare ca semn cartografic pentru a 
indica centrale electrice. Facea parte din logotipul utilizat de producatorul suedez de 
echipamente electrice, ASEA, actualul concern ABB, pâna când Hitler l-a 
monopolizat ca simbol naţional. Finlandezii l-au folosit şi ei cu mult înaintea 
monopolizarii lui de către Hitler. Între 1918 si 1950 a fost semnul forţelor aeriene 
finlandeze. Se poate vorbi de două variante ale zvasticii: cea în care braţele sunt 
orientate în sensul acelor de ceasornic, pornind din centru, şi cea în care dispunerea 
lor este inversă.  Imaginea în oglindă a zvasticii mai este cunoscută şi sub numele 
de sauvastika şi este asociată nenorocirii şi ghinionului. În Japonia Evului Mediu, 
însă, acest semn se numea manji şi era un simbol al fericirii, speranţei şi norocului. 

Limbajul trupului  
Deşi confuz şi nesigur, limbajul trupului are întotdeauna valoare comunicativă. 

Faptul că mesajele nu pot fi citite mereu cu precizie şi la timp, nu înseamnă ca trupul 
nostru nu transmite în permanenţă mesaje. Mai mult, el se poate constitui într-un 
instrument ajutător limbajului verbal – ca atunci când în timpul vorbirii recurgem la 
gesturi pentru punctarea anumitor idei – sau unul de subminare totală a autorităţii 
cuvântului.  

Hort Rückle ne propune exemplele cele mai simple şi mai frecvente care să 
ilustreze convingător faptul că informaţiile contradictorii ajunse la una şi aceeaşi 
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persoană, în cadrul unei comunicaţii de natură digitala (cuvinte) si analoga, de 
exemplu limbajul corpului, pot conduce la conflicte relaţionale majore. 

Puterea şi eficacitatea acestui tip de limbaj vin din subtilitatea sa. Uneori nu e 
nevoie să utilizăm cuvintele pentru a întrerupe un vorbitor; îl putem descuraja 
manifestând o nedumerire politicoasă în expresia feţei şi clatinând capul în plan 
orizontal. Ca să continue, nu ne trebuie decât să apelam la un zâmbet sau un semn 
aprobator (clatinarea capului în plan vertical). 

Limbajul trupului leagă limbi şi culturi diferite, în sensul că are, de cele mai 
multe ori aceleaşi semnificaţii în toată lumea. Expresiile corporale ale fericirii sau 
tristeţii, mâniei sau satisfacţiei, acordului sau dezacordului transcend culturi şi limbi.  

Allan Pease ne propune chiar patru gesturi cu caracter larg de raspândire, deşi 
semnificaţiile lor poarta uneori o puternică amprentă culturală sau socială: 
• Gestul compus din ridicarea umerilor, întinderea spre înainte a palmelor deschise 

şi înălţarea sprâncenelor semnalează “nu ştiu”, “nu înţeleg”. 
• Gestul “inel” sau “OK”: în Franţa semnifică “zero” sau “nimic”, în Japonia poate 

însemna “bani”, iar în ţările mediteraneene este un semn pentru gaură, utilizat de 
cele mai multe ori pentru indicarea homosexualitatii. 

• Gestul degetului mare ridicat poate avea trei înţelesuri: folosit de autostopişti, el 
semnalizează dorinţa acestora de a fi luaţi în vehicul; este un semn de OK; 
ridicarea bruscă a degetului în sus conferă gestului valoare insultatoare şi 
obscena. 

• Gestul victoriei popularizat de Winston Churchill în timpul celui de-al doilea 
razboi mondial. 

Numeroasele semnale emise de trup în comunicarea umană se pot încadra în 
cinci registre: distanţa, vocea, postura, mimica şi gestica. 

Proxemica – sau modul în care comunicăm cu şi în spaţiu – este o altă formă de 
comunicare nonverbală, care îşi are rădăcinile atât în sistemul cultural în care ne 
situăm, cât şi în propriul sistem de valori şi de ordonare a lumii. Proxemica este, de 
fapt, teoria distanţelor. Cercetătorul american Edward Hall este cel care a pus bazele 
acestei teorii, identificând distanţele fizice pe care oamenii le păstrează între ei în 
anumite situaţii. Se diferenţiază astfel patru zone de comunicare:  

• intimă: 0-45 cm; 
• personală: 30 cm – 1,20 m; 
• socială: 1,20 m – 3,6 m; 
• publică: peste 3,6 m. 
Trebuie spus însă, că aceste distanţe sunt specifice culturii americane; ele diferă 

de la o cultură la alta, iar respectarea lor reprezintă o condiţie a unei comunicări 
eficiente. Conştientizarea acestor zone duce la o mai uşoară comunicare, deoarece 
astfel sunt stabilite coordonatele între care are loc şi contextele care o definesc. 

Postura trupului se refera la ţinuta pe care o adoptăm în mod obişnuit sau într-
un moment anume, la mişcările pe care le facem pentru a ne modifica sau înfluenţa 
poziţia corpului. 

Cu ajutorul mimicii putem obţine un reglaj fin al comunicării deoarece 
semnalele sunt prea evidente pentru a le putea trece cu vederea: roşul din obraji, 
paloarea sau congestia, mişcările muşchilor faciali, direcţia privirii, contactul vizual, 
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mişcările capului, forma şi trăsăturile feţei. Se afirmă, mai mult sau mai puţin 
argumentat, că fizionomia unei persoane (forma feței, a nasului şi a gurii) ne-ar putea 
ajuta să “citim” caracterul omului, deoarece se ia tot timpul în calcul aspectul static, 
înnăscut al feţei şi nu expresia momentană. 

Vestimentaţia este o formă mai subtilă de comunicare nonverbală, a cărei 
descifrare nu este accesibilă tuturor. În forma sa cea mai simplă, transpare din felul 
cum ne îmbrăcăm în anumite ocazii, atunci când comunicăm într-un anumit context. 
Astfel, o anumită vestimentaţie este specifică întâlnirilor profesionale şi o alta celor 
din viaţa personală. Dacă sunt inversate dimensiunile (sau dacă sunt nediferenţiate), 
putem deduce uşor importanţa pe care o acordă persoana în cauză celor două contexte 
de viaţă. La un nivel mai profund, vestimentaţia poate indica starea de spirit şi 
personalitatea fiecăruia. Culorile, accesoriile, modelul hainelor, lungimea sunt toţi 
atâţia indicatori ai sistemelor personale de valori. Astfel, spunem despre unele 
persoane că se îmbracă extravagant, clasic sau sport, iar prin aceasta facem deducţii 
despre modul de viaţă şi personalitatea lor. De asemenea, în ceea ce priveşte 
vestimentaţia, sunt importante rutina, frecvenţa cu care ne schimbăm hainele şi felul 
cum le purtăm. Prin aceasta ne declarăm, de fapt, stările de spirit şi coordonatele 
spaţiului nostru de viaţă. 

Gestica face obiectul de studiu al kinezicii şi este indispensabilă analizei 
discursului şi conversaţiei. Registrul gesticii cuprinde mişcările tuturor părţilor 
trupului, precum şi felul de a acţiona în cele mai variate instanţe în care oamenii se 
întâlnesc, se despart sau ramân câtva timp împreună. Pornindu-se de la ideea ca atât 
în comportamentul vizual cât si în cel auditiv exista proprietăţi formale analoge, 
analiza gesturilor s-ar descompune în: 

• Prekinezica (studiul determinărilor fiziologice ale gesturilor) 
• Microkinezica (studiul celor mai mici unităţi ale gestului) 
• Sociokinezica (studiul variaţiilor gesturilor în funcţie de rol, cultură, sex, 

vârstă etc.) 
Studiul raporturilor dintre gest şi limbaj a condus la diferenţierea a 5 categorii de 

gesturi: 
 Gesturi ilustratoare: aceste tipuri de gesturi nu există niciodată în afara 

limbajului, fac obiectul unei învăţări sociale diferite de la o cultură la alta şi apar 
atunci când lexemele folosite nu definesc în mod clar persoane, timpul, poziţia, 
posesia sau pluralitatea. Sunt incluse în acest set gesturile indicatoare, gesturile 
pictografice (mimeaza obiecte prin desenarea lor cu mâna), gesturi spaţiale (e.g. 
indicarea mărimii prin îndepartarea mâinilor), gesturi kinetografice (e.g. calitatea 
alimentelor prin frecarea abdomenului), gesturi-baston (punctează discursul cu 
ajutorul virgulelor, punctelor sau parantezelor), gesturi ideografice (marcheaza 
legaturile dintre idei sau sensul prin încruntarea sau ridicarea sprâncenelor); 

 Gesturi reglatoare: au rolul de a regla debitul vorbirii şi luările de cuvânt (e.g. 
mâna ridicată indică dorinţa de a vorbi, mâna ridicată vertical indică cererea de a 
nu fi întrerupt); 

 Gesturi adaptoare: gesturi personale care şi-au pierdut finalitatea iniţiala şi s-au 
ritualizat (e.g. scarpinatul în cap sau după ureche, rosul unghiiilor, luatul pe după 
umeri, ţăcanitul pixului etc.); 
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 Gesturi-semnal: sunt gesturi involuntare care manifestă emoţiile încercate (frica, 
mânia, surpriza etc.); 

 Gesturile-emblema: sunt gesturi simbolice sau codate, a căror semnificaţie este 
determinată cultural (e.g. gestul victoriei). 

Sfaturi pentru un discurs reuşit în cazul unei conferinţe:    
 deplasaţivă spre locul de unde vă veţi adresa auditoriului în pas măsurat şi liniştit 

sau vioi şi repede (în funcţie de distanţa pe care trebuie să o parcurgeţi). 
 uitaţivă la publicul dumneavoastră şi începeţi să vorbiţi numai atunci când atât 

publicul cât şi dumneavoastră sunteţi pregătiţi. 
 pentru a nu obosi cât staţi în picioare, spijiniţivă ambele picioare pe calcâie şi 

degete, nu apropiaţi genunchii şi împingeţi puţin bazinul înainte, astfel încât 
corpul dumenavoastră să aibă o ţinută generală lejeră, dar nu foarte relaxată. 

 dacă doriţi să emanaţi siguranţă, veţi ţine picioarele departate la 10-15 cm unul de 
celălalt astfel încât, plecând de la şolduri, de-a lungul piciorului, pâna jos, să se 
obţină o linie verticală. 

 dacă doriţi să comunicaţi nesiguranţă şi supunere, apropiaţivă mult calcâiele. 
Când picioarele sunt mult prea depărtate, se lasa impresia ca doriţi să ocupaţi 
locul şi creaţi senzaţia de autoritate şi dominare copleşitoare. 

 ce puteţi face cu braţele? Le puteţi lăsa în jos pe lângă corp, puteţi îndoi un braţ 
deasupra liniei centurii sau puteţi îndoi ambele braţe şi aduce lejer deasura 
centurii, mai spre interior. Braţul îndoit în unghi drept, mâna lejeră în dreptul 
stomacului este o ţinută de bază. Relaxarea se poate exprima prin degetul mare 
adus în vecinătatea celorlalte şi prin cel arătător foarte puţin curbat. 

 nu se recomandă ridicarea pumnului sau întinderea dreaptă a degetelor; este mai 
bine sa aveţi mâna îndoita şi degetele uşor îndepărtate, pentru a comunica 
acceptare şi deschidere. 

 gesturile afirmative presupun mişcări orientate în sus sau spre corp, iar cele 
negative mişcări orientate în jos şi în afara corpului. 

 pentru a părea modest, folosiţi gesturi mici, lente şi deloc bruşte. 
 pentru menţinerea interesului publicului pentru conţinutul comunicării, ţineţi 

capul drept sau în aşa fel încât cei care vă urmăresc să vă poată vedea permanent 
faţa. 

 atunci când folosiţi folii transparente, este recomandabil să prelungiti degetul 
aratator cu o baghetă sau un obiect de scris. 

 daca folosiţi tabla, în momenul indicării este bine să folosiţi mâna stângă cu 
palma în sus şi degetele strâns lipite pentru a comunica seriozitate şi modestie 
(subiectul spre care trimiteţi este mai important decât persoana). Mâna dreaptă 
poate ramâne pe lângă corp sau poate fi indoită desupra centurii, aprope de 
poziţia de scriere. 

 schimbaţivă din când în când poziţia din care vorbiţi, dar nu va deplasaţi nervos 
dintr-o parte în alta. 

Comunicarea gândurilor, sentimentelor şi dorinţelor umane se realizează 
prin limbă, un sistem complex de comunicare alcătuit din sunete articulate, care şi-a 
disputat mereu întâietatea faţă de alte sisteme de comunicare: în primul rând datorită 
dublei articulări, în al doilea rând deoarece celelalte sisteme de comunicare au nevoie 
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de concursul ei pentru a fi descrise, iar în al treilea rând deoarece limbile naturale 
constituie atât prin semnificantul, cât şi prin semnificatul lor, punctul de plecare în 
construirea altor sisteme de semne, cum ar fi limbajele artificiale.  

Numai că acest imperialism lingvistic se împiedică uneori în propria-i trenă. 
Traductibilitatea semnelor muzicale sau picturale într-o limbă naturala este lăudabilă 
tocmai pentru că invers nu este posibil. Această traductibilitate, ne atenţioneaza 
Georgeta Rata, “nu înseamnă că nu există semnificaţii decât în măsura în care aceştia 
pot fi numiţi şi verbalizaţi: o asemena poziţie ar reduce celelalte sisteme de semne la 
starea de derivaţi ai limbilor naturale, şi ar transforma, de exemplu, sistemul de 
semne pictural într-o analiză a discursurilor despre pictură” 

Într-o primă etapă a elaborării teoriei sale, Ferdinand de Saussure considera 
semnnul lingvistic ca un rezultat al reuniunii dintre semnificant şi semnificat, prin 
care înţelegea imaginea acustică şi respectiv conceptul. Ulterior, el va considera 
semnificantul şi semnificatul ca părţi constitutive ale formei lingvistice, termenul 
semn identificându-se cu semnul minimal - cuvântul sau morfemul. Codul lingvisitc 
este astfel constituit dintr-o multitudine de semne izolate, fiecare din ele asociind 
unui sunet anume un sens anume. Saussure a insistat asupra unei distincţii clare între 
referentul semnului (ansamblul de obiecte din realitate la care trimite semnul) şi 
semnificatul sau (entitatea lingvistică legată de semnificant). Cei care au venit dupa el 
au simţit nevoia să se ocupe mai îndeaproape de raporturile dintre semnificant şi 
semnificat, cu atât mai mult cu cât era vorba despre o relaţie interioară semnului. 
Astfel, unii au fost de părere că nu trebuie să se vorbească neaparat despre existenţa 
unei legături arbitrare dintre cele două componenete, deoarece semnificatul unei 
semn, într-o limba dată, nu poate fi gândit independent de semnificantul său. 
Argumentul adus a fost acela că semnificatele limbii nu “corespund nici unor esenţe 
obiective, nici unor intenţii subiective sesizabile în afara limbii”. 

Semnificatele se constituie odată cu limba, iar în momentul în care li se atribuie 
un semnificant fonic, ele datorează coeziunea interna acestui semnificant, iar odată 
despărţite de acesta se vor dizolva. Nu există, spre exemplu, o idee generala care să 
fie apoi etichetată de cuvântul curaj deoarece “tocmai folosirea acestui cuvânt adună 
şi unifică multitudinea de atitudini morale diferite care n-au fară îndoiala nici o 
vocaţie de a fi subsumate aceleiaşi vocabule.” Astfel, unitatea intelectuală ce 
corespunde cuvântului curaj nu se poate imagina decât “printr-un artificiu al reflecţiei 
lingvistice”. Remarcăm faptul că un astfel de argument adus în favoarea necesităţii 
unei legături între semnificant şi semnificat odată ce limba a fost constituită, nu-i este 
atribuită nici o motivaţie naturală. Mai mult, se pare că acest argument “presupune un 
arbitrar lingvistic fundamental, o originalitateă a ordinii create de limbaj în raport cu 
ordinea lumii sau a gândirii”. 

Limba nu este acelaşi lucru cu vorbirea. Limba este un “tezaur” de semne care 
poate fi utilizat doar cu ajutorul vorbirii. Vorbirea este cea care pune în funcţiune 
codul şi conduce la producerea mesajului. Limba este pasivitate pură, iar stapânirea ei 
este legată de facultăţile “receptive” ale intelectului, cu precădere memoria, în vreme 
ce orice activitate legată de limbaj ţine de vorbire.  

Schemei, adică formei limbii îi corespunde, în vorbire, uzajul, adică ansamblul 
obieceiurilor lingvistice ale unei societăţi date. Limba se defineşte cu ajutorul axei 
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paradigmatice (relaţii de tipul “sau…sau”, în vreme ce vorbirea apelează la axa 
sintagmatica, adică la relaţii de tipul “şi..şi”. 

Cunoaşterea limbii ţine de competenţa subiecţilor vorbitori, în vreme ce 
producerea şi interpretarea enunţurilor în procesul vorbirii ţine de performanţă. Este 
interesant de remarcat faptul că o mare parte din performanţele noastre ca vorbitori, 
cum ar fi intuirea efectelor pe care o frază le poate produce în context sau 
posibilitatea reducerii ei datorită situaţiei de discurs, nu ţin de competenţa lingvistică, 
ci de cunoştinţele noastre despre lume şi cei din jurul nostru şi modul în care 
gestionam relaţiile interumane. Necesitatea de a distinge în interiorul activităţii 
lingvistice între ceea ce este inerent şi ceea ce este extrinsec limbajului, ne aduce în 
situaţia de a discuta despre funcţia fundamentală a limbajului. Potrivit Şcolii de la 
Port-Royal, limba a fost inventată pentru a permite oamenilor să-şi comunice 
gândurile, iar pentru aceasta vorbirea trebuia să reprezinte un tablou al gândirii, 
structurile gramaticale trebuiau să fie un fel de copie a structurilor intelectuale. 

Subordonarea funcţiei de reprezentare celei de comunicare a fost pusă sub 
semnul îndoielii de comparatişti. Aplicarea principiului economiei în comunicare 
provoacă de regulă eroziuni fonetice constante care pot face de nerecunoscut 
structurile gramaticale. Aşa se face că limbile “evoluate”, deşi răspund din ce în ce 
mai bine nevoilor de comunicare, nu mai pot pretinde la o adecvare în raport cu 
structurile gândirii, pierzându-şi funcţia reprezentativă. 

W.von Humbolt a susţinut că reprezentarea a fost dintotdeauna funcţia 
fundamentală a limbii în istoria umanităţii, ea nefiind un simplu instrument de 
comunicare, ci în primul rând expresia gândirii şi a concepţiei despre lume a 
vorbitorilor. Intelectul uman şi-a construit limba încercând să-şi alcatuiască o 
reprezentare a propriei lui imagini, “luându-se astfel în stapânire printr-un act de 
reflexie devenit nu doar posibil ci necesar”. Limbile indo-europene au atins cu succes 
stadiul în care vorbirea reflectă gândirea, iar toate deteriorarile fonetice la care au fost 
supuse în cursul evoluţiei lor nu au cum sa mai modifice această realitate.  

În sprijinul acestei idei Humbolt a încercat să releve funcţia reprezentativă a 
unor fenomene aberante cum ar fi acordul gramatical, sau neregularităţile de 
conjugare şi declinare, fenomene care în concepţia sa, fac vizibil efortul unificator al 
intelectului. 

K.Bühler a propus o analiză generală a comunicării care să o descrie ca un “act” 
ce exprimă condiţia esenţiala a omului, şi nu ca o simplă “acţiune” particulară. 
Comunicarea devenea în concepţia sa o dramă cu trei personaje: lumea, locutorul şi 
destinatarul. Din această pespectivă, orice enunţ lingvistic este un semn triplu, iar 
actul de a semnifica este orientat în trei direcţii: 

· către conţinutul comunicat (funcţia de reprezentare); 
· către destinatarul vizat de conţinut (funcţia de apel); 
· către locutor (funcţia de expresie). 
Pe lângă cele trei elemente luate în calcul de Bühler, R. Jakobson a mai introdus 

în descrierea actului de comunicare codul lingvistic utilizat, mesajul transmis şi 
contactul stabilit între interlocutori. Astfel, celor trei funcţii li se adaugă urmatoarele: 

· funcţia metalingvistică (este centrată pe cod şi vizează oferirea de explicaţii, 
precizări asupra codului şi utilizării lui); 
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· funcţia poetica (în structura lui materială, enunţul are o valoare intrinsecă şi 
este considerat un scop în sine); 

· funcţia fatică (nu există comunicare în afara unui efort depus pentru stabilirea 
şi menţinerea contactului cu interlocutorul. Formule precum “alo”, “mă auziţi?” 
folosite în comunicarea telefonică au rolul de atrage atenţia sau de a verifca dacă 
interlocutorul ne ascultă). 

Independent de reflecţiile lingviştilor, filosofii Şcolii din Oxford au ajuns la 
concluzii similare şi chiar le-au depăşit, în sensul că au integrat în acţiunea inerentă 
vorbirii o parte mult mai considerabilă a activităţii umane. Filosoful englez J.L. 
Austin, spre exemplu a ajuns la o primă concluzie potrivit careia enunţurile pot fi 
performative şi constative .  

Enunţurile constative descriu un eveniment, fără pretenţia de a modifica o stare 
de fapt, pe când cele performative, transformă realitatea.  

Ulterior, Austin a revenit asupra acestei distincţii mult prea transante, aratând că 
de fapt constativele posedă şi ele, într-o formă mai puţin spectaculară, o valoare de 
acţiune, similară cu cea a enunţurilor performative. Astfel, dacă spunem “A venit 
reporterul”, nu ne mulţumim numai să reprezentăm un fapt, ci să îi afirmăm în acelaşi 
timp şi realitatea, invitând la acţiune (trebuie să mergi mai repede în sala de 
conferinţe). Neputând opune enunţurile constative celor performative, Austin a creat 
o teorie generala a actelor de limbaj (sau de vorbire), valabilă pentru toate tipurile de 
enunţ. Astfel, atunci când locutorul enunţă o fraza oarecare el efectuează trei acte 
simultane: 
 un act locutoriu care constă din articularea şi combinarea de sunete, evocarea şi 

combinarea sintactică a noţiunilor reprezentate de cuvinte; 
 un act ilocutoriu, în măsura în care enunţarea frazei reprezintă prin ea însaşi un 

anume act, cum ar fi actul de a promite sau de a ordona; 
 un act perlocutoriu, în măsura în care enunţarea serveşte unor scopuri mai 

îndepărtate, pe care interlocutorul poate să nu le sesizeze deşi cunoaşte perfect 
limba (putem adresa cuiva o întrebare din dorinţa de a-l ajuta, încercând să-l 
punem în încurcătură sau pur şi simplu pentru că dorim să-l facem să creadă că 
ţinem la opinia lui). 

Sub umbrela derutantă a noţiunii de comunicare orală se află deopotrivă 
elemente care ţin de expresia sonoră a vocii umane şi elemente care ţin de sensul 
cuvintelor. În acest sens se poate face o distincţie între două tipuri de limbaj, profund 
diferite ca natură, dar intim conectate: 
 limbajul paraverbal sau ceea ce oamenii comunică prin voce (volum, intonaţie, 

ritm, tonalitate, accent, pauze) şi prin manifestări vocale fără conţinut verbal 
(râsul, dresul vocii, geamătul, oftatul, mormăieli, plescăituri, urlete, ţipete, 
fluierături etc.); 

 limbajul verbal sau ceea ce oamenii comunică prin rostirea şi descifrarea 
înţelesului cuvintelor. În lumina acestei distincţii este evindent statutul de 
componentă a comunicării orale atribuit comunicării verbale. 

Comunicarea orală prezintă numeroase avantaje faţă de comunicarea scrisă: 
· vorbitorul îşi poate observa interlocutorul şi interveni pe loc cu modificări, atât la 

nivelul limbajului paraverbal cât şi verbal, pentru a eficientiza comunicarea. 
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· oralitatea permite “un joc logic şi imediat al întrebărilor cu răspunsurile, într-o 
derulare spontană şi flexibilă”. 

· oralitatea “asigură terenul cel mai fertil pentru manifestarea comportamentelor 
persuasive şi manipulative”, pune în valoare “carisma şi capacitatea de a convinge 
şi influenţa oamenii”. 

Puternica legatură existentă între mesajul paraverbal şi cel verbal se traduce prin 
aceea ca intervenţia celui dintâi provoacă intensificarea, slăbirea, distorsionarea sau 
anularea semnificaţiilor cuvintelor rostite. De aceea, persoanele care doresc să 
influenţeze sau să-i controleze pe cei din jurul lor, să-i încurajeze sau să-i intimideze, 
să-şi afirme autoritatea şi să-şi mentina controlul, să obţină aprobarea sau refuzul 
interlocutorilor, trebuie să înveţe sa mânuiască mesajul paraverbal. 

În timp ce vorbeşte, omul dezvăluie o cantitate imensă de informaţii despre sine, 
dar nu atât de mult prin cuvinte cât prin voce. Prin alternarea tonurilor vocii putem 
contracara monotonia şi direcţiona atenţia ascultătorului. Tonurile crescânde exprimă 
o doză de siguranţă, în timp ce inflexiunile descrescânde punctează nesiguranţa. 
Atunci când dorim să arătam încredere şi competenţă, când vrem să atragem atenţia şi 
să fim convingători, psihologii ne recomandă folosirea unui “ton parental”. Când nu 
suntem luaţi în serios, când vedem ca nu prea reuşim să convingem şi nu ne putem 
impune în faţa celorlalţi, e timpul să ne întrebăm şi daca nu cumva tonul adoptat de 
noi este unul de copil. 

Varierea volumului vocii este o altă tehnică pe care trebuie sa învăţăm a o 
stapâni deoarece ne ajută să dominam sau să fim dominaţi. Fiecare din noi putem face 
acest lucru mai bine sau mai rău, în funcţie de volumul plamânilor, de capacitatea 
toracică, de calitatea corzilor vocale, de modul în care ne controlam respiraţia, de 
pozitia corpului etc. Elementele care nu ţin neapărat de noi în corecţia volumului 
vocii, dar care trebuie luate în seamă daca vrem să fim auziţi şi ascultaţi, sunt 
mărimea încăperii, mărimea publicului şi zgomotele de fond. 

Articularea este arta de a vorbi inteligibil şi a emite sunete potrivite folosind 
buzele, maxilarul, dinţii si limba. Dicţia depinde de articularea corectă şi completă a 
consoanelor şi de enunţarea clară a vocalelor. Cei pe care natura nu i-a prea ajutat şi 
vorbesc dintotdeauna îngăimat, neclar sau bâlbâit nu pot fi banuiţi de adoptarea 
vreunei strategii de comunicare, dar un vorbitor care de regulă vorbeşte răspicat şi 
care dintr-o data devine neclar în anumite zone ale discursului său, lasă să se 
înţeleagă că ori nu este sigur pe ceea ce spune, ori nu-i place ceea ce spune, ori pur şi 
simplu are ceva de ascuns. 

Uneori, deşi nu avem probleme cu articularea, e posibil să nu stapânim bine 
accentul. Acesta se referă la pronunţarea mai intensă şi pe un ton mai înalt a unei 
silabe dintr-un cuvânt sau a unui cuvânt dintr-un grup sintactic. Accentul deţine un 
rol important în shimbarea înţelesului cuvintelor şi inducerea de mesaje colaterale 
celui transmis prin cuvinte. 

Ritmul vorbirii este dat de derularea lentă (aproximativ 200 de silabe/minut) 
normală (în jur de 350 de silabe /minut) sau rapidă (în jur de 500 de silabe/minut) a 
cuvintelor pronunţate. Un bun vorbitor trebuie sa varieze viteza pronunţării cuvintelor 
în funcţie de conţinutul şi importanţa generală a mesajului. 
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Pauzele dintre cuvinte şi fraze transmit indicii atât despre intenţiile şi atitudinile 
discursive ale vorbitorului, cât şi despre stările lui afective. Pauzele scurte divid ideile 
dintr-o frază, iar cele lungi marchează sfârşitul frazelor. Pauzele prea lungi pot obosi 
audienţa, cele scurte şi bine plasate dau ascultatorului sentimentul de implicare 
activă. Pauzele tactice sunt făcute inainte de cuvintele sau ideile care merită 
subliniate, altele nu vizeaza deloc interlocutorul ci necesitatea unui moment de 
meditaţie, de aducere aminte. Există şi pauze datorate stânjenelii, când tot ce putem 
spera este ca interlocutorul nostru să ia cuvântul. 

Dincolo de calităţile vocii stă la pândă cuvântul. Gândim în cuvinte şi 
comunicăm tot cu ajutorul cuvintelor. Deviza wittgensteiniana “Nu căutaţi sensul 
unui cuvânt, ci modul lui de întrebuinţare” ne reaminteşte că “singurul control 
empiric pe care îl avem asupra studiului limbii este “întrebuinţarea” enunţurilor în 
situaţii cotidiene concrete.” Altfel spus, sensul cuvintelor depinde întotdeauna de 
contextul în care sunt plasate. Deşi uneori nu facem faţă atâtor sensuri principale şi 
secundare, atâtor acţiuni comunicaţionale care construiesc sensuri prin manipularea 
diferitelor tipuri de contexte, cuvântul ramâne “expresia cea mai înaltă a limbajului şi 
este actul de identitate al speciei umane.” 

Există şi nenumărate obstacole în calea gîndirii şi rostirii de cuvinte: 
• confuziile dintre denotaţiile şi conotaţiile cuvintelor, lipsa unei moderaţii în 

folosirea sinonimiei, omonimiei sau polisemiei conduc la ambiguitate; 
• lumea este plina de contrarii, iar oamenii le descriu prin cuvinte extreme: alb sau 

negru, bun sau rău. Această modalitate de polarizare a gândirii prin limbaj ne face 
uneori sa “atacăm”, să nu avem răbdare să căutăm o cale de mijloc, să nu ne 
putem înfrâna pornirile duşmănoase şi să rostim “cine nu este cu mine este 
împotriva mea!”; 

• convinşi că putem cunoaşte lucrurile în totalitatea lor, nu repezim să tragem 
concluzii mult prea generale, folosind enunţuri globalizante, deseori generatoare 
de conflicte: “Întotdeauna mă critici!”; 

• cei care vobesc mult, inutil şi mai comit şi indiscreţii sunt evitaţi în comunicare 
sau acceptaţi cu rezerve; 

• păstrarea prea multor secrete şi refuzul sistematic de a pune în discuţie aspecte ale 
propriei personalităţi înseamnă a întoarce spatele comunicării. Egocentrismul este 
un păcat pe care comunicarea nu-l tolerează; 

• utilizarea abuzivă sau neadecvată momentului comunicării şi componenţei 
auditoriului a unui jargon sau argou blochează comunicarea; 

• preţiozitatea cuvintelor şi abstractizările exagerate ne pot plictisi, adormi sau 
alunga ascultatorii. 

Comunicăm zi de zi, în tot ceea ce facem. Atât de mult, încât ajunge să fie un 
lucru banal, de neluat în seamă. Şi oricine va fi de acord că nu se poate exista fără 
comunicare. Dar, în timp ce la o primă vedere ne apare în forma sa operaţională, de 
instrument, actul comunicării are implicaţii mult mai adânci. Căci numai prin 
intermediul său se manifestă determinismele şi cauzalităţile ce (ne) dezvoltă 
comportamentele şi personalitatea, acţionând deopotrivă ca intermediar între noi şi 
ceilalţi şi ca oglindă (de cele mai multe ori, de control). De necesitatea şi 
inevitabilitatea acestui act ne dăm uşor seama dacă privim cu puţină atenţie 
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coordonatele lumii în care trăim, dintre care cele mai importante sunt: fantasticul şi 
istoricul.  

Reflectate în societatea contemporană, ele apar în domeniul literaturii, al 
filmografiei şi în marile expediţii istorice. Astfel, este suficient să ne referim numai la 
două dintre poveştile clasice ale copilăriei: „Tarzan” şi „Robinson Crusoe”. În prima 
dintre ele omul, chiar izolat în junglă, este forţat să comunice pentru a fi acceptat şi 
încadrat „social” – şi atunci, el comunică cu animalele. În al doilea exemplu, relevant 
este că eroul, eşuat pe o insulă pustie, reuşeşte în cele din urmă să comunice cu 
indigenul Friday (aparţinând unei civilizaţii necunoscute lui). Pe aceeaşi linie se 
înscriu şi miturile comunicării cu extratereştrii, mult mai potrivite societăţii 
informatizate de azi.  

În ceea ce priveşte istoria, lucrurile stau la fel de simplu – „comunicarea” sau 
„ideea comunicării” au bântuit atât pe omul din antichitate, cât şi pe omul secolului al 
XX-lea (şi cu atât mai mult se va regăsi la reprezentantul secolului al XXI-lea: 
telefonia mobilă, Internet-ul etc.).  

Omul din antichitate a încercat să scrie, să arate, să deseneze; omul contemporan 
încearcă să descifreze. Mai mult, s-a căutat chiar o comunicare cu supranaturalul, cu 
ceea ce se află dincolo de spaţiul imediat de viaţă. Au apărut astfel credinţele în zei şi 
în forţe ale pământului, apei, văzduhului etc., ce s-au cristalizat sub forma religiilor. 
Astfel, comunicarea înseamnă mai mult decât instrumentul, devine o dimensiune care 
transcende toate sferele vieţii omeneşti, toate civilizaţiile, în toate aspectele lor. 

Comunicarea are două dimensiuni: relaţionarea şi comunitarul. 
Deşi, în esenţă, sunt inter-relaţionate, distincţia apare numai la nivelul normativ 

şi are un caracter pur instrumental: de a sublinia două aspecte importante de care 
comunicarea dă seamă şi, deci, care nu ar exista în mod independent. Desigur, 
comunicarea este o condiţie necesară a ambelor; dar nu şi suficientă. Aceasta se 
defineşte exclusiv în sfera relaţiilor, căci prin natura sa stabileşte o legătură între 
participanţii la proces. 

Orice relaţie are grade diferite de profunzime. Astfel, un nivel redus al 
comunicării determină o relaţie superficială sau formală (şi dimpotrivă). Astfel, 
gradul de adâncime (de autenticitate) al unei relaţii este controlat de fiecare dintre noi 
şi reprezintă obiectul unei opţiuni personale. De exemplu, dacă îmi place X, încerc să 
comunic cu el; dacă vreau să-l evit pe X, încerc să interacţionez cât mai puţin cu el; 
dacă vreau să mă integrez în noul colectiv, încerc să comunic cu cât mai mulţi colegi. 

De asemenea, modul în care încercăm să relaţionăm cu ceilalţi poate da naştere 
la simpatii sau antipatii. În ultimul caz, comunicarea joacă un rol foarte important în 
remedierea situaţiei şi dezvoltarea unei relaţii normale, având în vedere că, de cele 
mai multe ori, antipatia este nejustificată şi ia naştere tocmai dintr-o incapacitate de 
comunicare (de rezonanţă). Tocmai de aceea trebuie să avem în vedere că tot ce 
facem şi modul cum ne raportăm la alţii stă la baza dezvoltării unei relaţii; orice 
atitudine a noastră comunică ceva despre noi şi determină o reacţie de răspuns din 
partea celorlalţi. Toate acestea determină situarea noastră în comunitate şi gradul de 
integrare la care am ajuns. Ajungem, astfel, la cealaltă dimensiune a comunicării: 
comunitarul. Este un adevăr de necontestat că viaţa comunitară nu poate exista în 
afara comunicării. Însă, separat de acest aspect general, ceea ce constituie obiectul 
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atenţiei noastre în momentul de faţă este comunicarea în microcomunităţi (şcoala, 
anturajul, locul de muncă etc.). 

O exemplificare a rolului pe care îl are comunicarea în sfera relaţiilor şi în cea a 
comunităţilor (micro sau macro) în care trăim, este dat de „Fereastra lui Johari” – o 
reprezentare a raporturilor dintre individ şi ceilalţi. Din intersectarea percepţiilor 
personale cu ale celorlalţi se creează patru zone ce relevă situarea fiecărui individ în 
comunitate şi în sfera relaţiilor: arena, zona oarbă, faţada, necunoscutul. 

 
  TU 
ALŢII   Cunoscut de 

tine 
Necunoscut ţie 

Cunoscut 
celorlalţi 

ARENA ZONA OARBĂ 

Necunoscut 
celorlalţi 

FAŢADA NECUNOSCUTUL 

 
ARENA – conţine informaţii pe care le ştii atât tu, cât şi ceilalţi şi serveşte ca 

bază a relaţiilor tale cu ceilalţi. Mărimea arenei arată calitatea relaţiilor. Când se 
interacţionează liber şi se fac schimburi de informaţii, comunicarea este facilitată, 
deci şi relaţiile interpersonale se întăresc. 

ZONA OARBĂ – conţine informaţiile pe care alţii le au despre tine, dar tu nu le 
ştii. Aceste informaţii nu îţi sunt cunoscute, pentru că cei ce le deţin nu ţi le aduc la 
cunoştinţă în mod deliberat. 

FAŢADA – conţine informaţii cunoscute numai de către tine: planuri de viitor, 
idei, adevărata stare emoţională, idealuri, talente etc. Din dorinţa de autoprotecţie 
aceste informaţii nu sunt făcute cunoscute celorlalţi; persoana menţine „un paravan” 
în spatele căruia se ascunde. 

NECUNOSCUTUL – sentimente, abilităţi, talente încă nedescoperite. Prin 
sinergism interpersonal poţi descoperi calităţi nebănuite ale propriei persoane, dar şi 
ale celorlalţi. 

Un alt aspect important al comunicării cu „comunitarul” în care ne dezvoltăm ca 
persoane îl constituie tabu-urile şi prejudecăţile care există în jurul nostru şi care 
funcţionează ca inhibitori ai relaţiilor şi integrării sociale. Tabu-urile şi prejudecăţile 
sunt norme nescrise de comportament colective, care acţionează la nivel individual. 
Apărute iniţial ca reguli ale unei bune comunicări şi organizări / integrări sociale, 
acestea sunt, în general, prezervate de tradiţie şi – într-un context diferit de cel în care 
au apărut, rezultat al evoluţiei sociale – acţionează contrar destinaţiei lor iniţiale. De 
aceea, trebuie discernut cu grijă între valoarea (şi expresivitatea) lor culturală şi 
utilitatea lor instrumentală. De asemenea, asumate până la extrem, acceptate 
necondiţionat şi nesupuse unei integrări personale (şi nu numai, chiar unor discuţii de 
grup) acestea pot uşor transcende dimensiunea lor colectiv-comunitară şi se pot 
transforma în inhibiţii personale şi comportamente defensive. De aceea, discutarea 
deschisă a acestora şi crearea – la adolescenţi şi tineri – a unei atitudini responsabile 
faţă de propriile experienţe constituie una dintre dimensiunile cele mai sensibile ale 
procesului educativ. 
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Comunicarea cu cei din jur se realizează, fie că suntem sau nu conştienţi de 
aceasta. Prin simpla noastră prezenţă producem o impresie. Iar această impresie, felul 
în care ceilalţi ne percep – este deja o formă de comunicare. De fapt, este prima 
modalitate de comunicare ce se prefigurează atunci când suntem înconjuraţi de 
ceilalţi. Se spune adesea că „prima impresie contează”. Este vorba despre 
comunicarea care ne pre-merge, care deschide calea actului tradiţional de 
comunicare, al verbalizării. Pre-comunicarea este de două feluri: inconştientă şi 
conştientă, asumată. 

Avem, de exemplu, o situaţie cu care ne întâlnim adesea, fie că suntem propriii 
ei actori, fie că suntem observatori. Se întâmplă, uneori, să fim în situaţia de a trebui 
să facem o anumită impresie (la un interviu, într-un context oficial). Atunci ne 
îmbrăcăm într-un anume fel, adoptăm o anumită atitudine, o anumită ţinută – contăm 
pe un anumit efect. Aceasta este comunicarea asumată, ceea ce vrem să transmitem. 
Totuşi, simţim că ceva nu este aşa cum ar trebui, iar efectul este mai mult sau mai 
puţin diferit de cel aşteptat. Inconştient, transpare faptul că atitudinea pe care ne-o 
asumăm nu ne reprezintă. Comunicarea inconştientă este cea care dă seama de 
dimensiunea autentică a relaţionării cu spaţiul nostru de viaţă; comunicarea asumată 
este componenta instrumentală, cea care dă seama de gradul de succes al acţiunilor 
fiecăruia, de construirea unui univers favorabil dezvoltării personale, în acord cu 
propria personalitate şi cu contextele în care ne aflăm. Comunicarea asumată 
introduce a doua dimensiune în sfera comunicării – cea a responsabilităţii acţiunii, a 
ceea ce comunicăm. Nu este vorba numai despre o responsabilitate a individului faţă 
de propria persoană şi de consecinţele pe care actul personal de comunicare le are 
asupra sa, ci despre responsabilitate pentru înţelegerea adecvată de către ceilalţi a 
ceea ce s-a vrut a se comunica. 

Discrepanţele care se observă între ceea ce comunicăm inconştient şi ceea ce 
intenţionăm să comunicăm constituie un indicator al gradului nostru de alienare. În 
cazul în care dimensiunea conştientă şi cea inconştientă apar ca extreme, se 
semnalează clar existenţa unei probleme situaţionale (care poate fi accidentală şi se 
poate remedia uşor) sau a unei probleme de dezvoltare personală (cu un grad mai 
mare de complexitate). Există însă şi situaţii în care comunicarea inconştientă vine în 
sprijinul celei asumate şi întăreşte mesajul transmis. 

Raporturile de comunicare cu ceilalţi au la bază, după cum am arătat anterior, 
schimbul de informaţie. Conştient sau nu, fiecare avem ceva de comunicat, fiecare 
constituim o sursă şi o resursă pentru ceilalţi. Fiecare dintre noi este purtătorul 
tradiţiilor sociale ale mediului din care provine, comprimă datele unui mediu de viaţă 
particular şi nu direct accesibil celorlalţi.  

Astfel, se delimitează două aspecte:  
a) Eu ca resursă. Fiecare persoană este depozitara propriei experienţe – cu tot 

ce implică aceasta – şi care poate fi valorificată activ numai dacă i se acordă 
importanţa pe care o are, dacă este conştientizată şi utilizată ca o resursă de 
comunicare. O situaţie tipică de evidenţiere a acestui aspect este cea în care se 
întâlnesc oameni din culturi şi medii de viaţă diferite (poate fi vorba de diferenţe 
sociale, de grupuri etnice, de afilieri la diverse cluburi, organizaţii etc.) În primul 
moment, se creează impresia unei lipse de comunicare, de „teren comun”. Ulterior, 
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apare o efervescenţă a comunicării, bazată pe un schimb intens de informaţii între 
interlocutori. Acesta este aspectul cel mai uşor de identificat al poziţiei de resursă de 
comunicare, ce caracterizează fiecare individ şi se manifestă, indiferent dacă este 
conştientizat sau nu. Fiecare persoană, indiferent de voinţa sa, este purtătoarea unor 
informaţii ce pot fi relevante sau interesante pentru ceilalţi. Nu este vorba de un efort 
special de înmagazinare a acestor informaţii; ele apar firesc, ca urmare a 
preocupărilor, pasiunilor, mediului şi modului de viaţă ale fiecăruia. Ceea ce se 
releva, însă, ca extrem de important, este capacitatea fiecăruia de a se valorifica pe 
sine ca resursă. Dezvoltarea şi folosirea eficientă a acestei capacităţi constituie un 
aspect de bază al succesului şcolar şi profesional. 

În transmiterea informaţiilor pe care fiecare individ le deţine, un rol important îl 
joacă interpretarea şi imaginaţia. Acestea conduc la transformarea unei informaţii 
aparent banale într-o cunoştinţă ce se poate dovedi folositoare. De exemplu, dacă 
întrebăm două persoane diferite cum li s-a părut oraşul X, răspunsurile pe care le vom 
primi vor consta în descrieri marcate de matricile personale de interpretare ale acestor 
persoane. Astfel, persoana A poate spune: „un oraş vechi, cu străzi înguste, nimic 
deosebit”, iar persoana B: „un oraş care şi-a păstrat structura medievală, caracteristic 
pentru modul de viaţă al oamenilor în perioada respectivă, care reflectă lipsa 
toleranţei etc.”. De asemenea, valorificarea ca resursă a fiecăruia contribuie într-o 
mare măsură la integrarea sa socială, prin creşterea popularităţii personale şi 
transformarea într-o persoană atractivă pentru ceilalţi. 

b) Ceilalţi ca resursă. La rândul lor, ceilalţi reprezintă o sursă importantă de 
comunicare sau surse alternative de informaţii. Cunoştinţele celorlalţi, contribuie la 
valorificarea cunoştinţelor şi abilităţilor personale şi la dezvoltarea unor perspective 
variate de interpretare, înţelegere şi reacţie. Astfel, la fel de important ca ceea ce 
reprezintă fiecare individ pentru cei din jurul său este capacitatea de a-i valorifica pe 
ceilalţi ca resursă. Aceasta nu constă numai în conştientizarea faptului că reprezintă 
surse importante de informaţie, ci şi a modului în care este înţeleasă valorificarea lor. 
Atunci când nu este ignorată, ci promovată o astfel de atitudine contribuie la sporirea 
încrederii în sine. 

Rolul de sursă a comunicării este foarte bine demonstrat de caracterul interactiv 
al procesului şi de componenta de feedback a acestuia. Ceea ce aduce nou conceptul 
de „resursă” este valorificarea componentelor culturale şi personale care intervin în 
actul comunicării, îi dau formă şi-l structurează. 

O schemă a comunicării care dă seama de aceste aspecte arată în felul următor: 

 
În procesul de consiliere şi, în general, în lucrul cu tinerii, calitatea comunicării 

este esenţială pentru clarificare diverselor situaţii care apar în acest context. Modul în 
care se realizează comunicarea influenţează decisiv gradul de eficienţă a tehnicilor de 
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consiliere folosite. Este important ca clientul să fie lăsat să se manifeste, să comunice 
cât mai mult despre sine – nu numai prin intermediul unor desene, jocuri, exerciţii de 
grup, ci prin simpla încurajare a povestirii cât mai nuanţate. Rolul consilierului 
constă, în mare parte, în ascultarea eficientă, generatoare de feedback, care să 
stimuleze deschiderea şi confruntarea cu situaţia de dificultate existentă. Pentru 
stimularea comunicării se va recurge la o gestică adecvată (de exemplu, datul 
aprobator din cap), se vor pune întrebări (deschise, care să stimuleze clientul să 
vorbească), se vor desfăşoară discuţii de grup etc. 

De aceea, dezvoltarea unei tehnici de ascultare eficientă este definitorie în 
procesul comunicării – indiferent dacă este vorba despre comunicarea în consiliere 
(consilier-client, consilierea de grup etc.), de comunicarea didactică sau de 
comunicare în general, ca inter-relaţie.  

Ascultarea eficientă are o pondere majoritară în calitatea feedback-ului ce apare 
între interlocutori şi în eliminarea blocajelor de comunicare (care pot fi de natură 
tehnică – zgomote, discrepanţe de limbaj etc. sau de natură interpretativă – sisteme 
diferite şi neadecvate de decodificare şi interpretare a mesajului, neacordarea atenţiei 
adecvate etc. 

Arta este modalitatea prin care omul comunică despre lumea lui interioară, prin 
caracterul creativ pe care această componentă a culturii umane îl deţine. Comunicarea 
prin artă depăşeşte uzualul cotidian, datorită încărcăturii emoţionale a mesajului 
transmis între creatorul de artă şi receptor. Arta poetică, arta teatrală, pictura, muzica, 
arta cinematografică mai nou, sunt dimensiuni ale exprimării umane însoţite de o 
reverberaţie stranie a circuitelor neuronale prin care fondul nostru emoţional estre 
adus în sfera conştiinţei. 

Mesajul artistic îşi are rădăcinile în lumea biologică, având ca mobil selecţia 
sexuală, aşa cum coada păunului funcţionează pentru atragerea partenerului sexual. 
Deosebirea constă in aceea că datul biologic este îmbogăţit prin actul creaţiei, mai 
întâi mentale şi apoi manuale. 

Motivaţia sexuală implică trăiri emoţionale deosebite, demonstrate pe de o parte 
de frustrările şi tristeţea cauzate de refuzul avansurilor sexuale sau afective, sau 
exaltarea şi fericirea dată de acceptul iubirii între parteneri. 

Comunicarea artistică se înscrie în tiparele comunicării interumane în general, 
cu deosebirea că ea are scopul de a uimi, de a atrage atenţia receptorului, care la 
început era foarte probabil să fie un posibil partener sexual, dat fiind dimensiunea 
grupului uman în care individul sursă îşi ducea existenţa. 

Această formă de comunicare vizează conceptul de frumuseţe, un concept 
subiectiv în societatea umană primordială, devenit acum "modă" ori "curent", 
circumscriere rezultată din capacitatea de imitaţie, frecventă în lumea biologică, 
legată pe undeva de starea de dominanţă sau submisivitate a individului. 

Evoluţia artei este direct legată de evoluţia capacităţilor umane de a utiliza 
mijloace de comunicare din ce în ce mai sofisticate, de evoluţia uneltelor pentru 
realizarea obiectelor artistice, de evoluţia mentală, în final, exprimată printr-o 
capacitate de abstractizare din ce în ce mai uluitoare. 
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15. Ierarhie socială, teritorialitate și agresivitate umana 
 
Gruparea sau cârduirea este unul dintre cele mai eficiente elemente 

biosociale. Este avantajoasă pentru apărare, exploatarea mediului, hrănire, mai ales 
că toate acestea sunt combinate şi cu inducţia simpatetică. Nu orice acţiune care 
implică participarea mai multor indivizi conspecifici, poate sau trebuie să fie 
încadrată la socializare. La fel cum există structuri de diferite complexităţi, situate pe 
variate trepte ale evoluţiei, la fel şi fenomenul de socializare a cunoscut numeroase 
expresii şi forme, fiind de asemenea supus selecţiei naturale.  

Inducţia simpatetică este o caracteristică înnăscută, larg răspândită în natură, şi 
constă în faptul că orice individ al grupului tinde instinctiv să reproducă un anumit 
comportament exprimat la un moment dat de către ceilalţi membri.  

De exemplu, pe stadion în timpul unui meci de fotbal sau în timpul unui 
meeting, toţi oamenii, indiferent de educaţie sau stare motivaţională tind să se 
exprime la fel. Un alt exemplu este găina hrănită până la saturaţie, dar care începe din 
nou să ciugulească atunci când este pusă într-o curte, alături de alte semene care 
tocmai mănâncă.  

Agregările sau mulţimile sunt concentrări de indivizi de aceeaşi specie, 
determinate de prezenţa unui factor ecologic atractant, cum ar fi o sursă trofică, 
habitat favorabil sau chiar întâmplarea, şi nu intră în domeniul de analiză a 
socializării. În ierarhia evolutivă a categoriilor de societăţi redată mai jos, utilizăm în 
special ca sursă lucrările lui K. Lorenz (1966, 1996, 1998). 

Ceata anonimă deschisă este cea mai des întâlnită formă de socializare şi 
totodată cea mai primitivă. Aceasta se întâlneşte la multe grupuri sistematice de 
nevertebrate (caracatiţe, multe insecte), dar şi la vertebrate (inclusiv la om în anumite 
perioade de panică, stres, pericol, război). “Ceată” nu înseamnă o agregare 
întâmplătoare sau declanşată de factorii externi, ci faptul că indivizii reacţionează cu 
interes unul faţă de celălalt, fiind ţinuţi laolaltă prin comportamente declanşate de 
unul sau mai mulţi dintre conspecifici. De aceea pentru edificarea unei cete este 
caracteristic ca mai mulţi indivizi să reacţioneze similar sau să se mişte în formaţie 
strânsă în aceeaşi direcţie. În expresie “anonim” semnifică faptul că indivizii sunt 
interschimbabili; ei nu reacţionează diferenţiat la prezenţa unuia sau altuia dintre 
membrii, existând prin urmare o atitudine identică faţă de oricare alt individ (deci nu 
există identităţi recognoscibile). “Deschisă” înseamnă că oricine poate intra sau ieşi, 
indiferent, câtă vreme aparţine aceleiaşi specii. 

Un fenomen care apare în mod caracteristic, începând cu această formă de 
socializare este cel de “mobbing”. În esenţă semnifică agregarea strânsă a indivizilor, 
la apariţia unui prădător, adesea urmând atacarea compactă şi sincronă a duşmanului. 
Prin mobbing, nu odată prada, vulnerabilă la nivel individual, devine extrem de 
puternică în grup, şi alungă sau chiar elimină prădătorul. 

Fenomenul de mobbing apare adesea şi la animalele domesticite. K. Lorenz 
aminteşte un caz în care câinele de vânătoare a fost asimilat cu un prădător de către 
un grup de porci domestici, care au declanşat o reacţie de mobbing, având ca efect 
căţărarea stăpânului într-un copac cu câinele sub braţ. O altă poveste pe care a 
experimentat-o chiar K. Lorenz a fost o baie voluntară efectuată în apele Dunării 
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împreună cu un câine, care a declanşat de asemenea o reacţie de mobbing la o turmă 
de vaci. Adesea maimuţele mici, urmăresc cu un scandal imens câte un leopard sau 
un tigru, “hăituindu-l” din copacii înconjurători, ba chiar aruncând cu resturi vegetale 
în el. Un asemenea răpitor are puţine şanse să mai treacă neobservat, ceea ce 
înseamnă probabilităţi sporite să rămână flămând dacă nu scapă de urmăritori. 

Asocierea unor peşti sau păsări mici în grupuri uriaşe diminuează considerabil 
şansa de reuşită a unui răpitor. Este greu pentru un atacant să se fixeze asupra unui 
obiect când acestea împânzesc tot câmpul vizual. Nici un răpitor, oricât de specializat 
ar fi, nu atacă niciodată centrul cârdului, din cauza evidentă a pericolului de 
accidentare, ci încearcă să izoleze un individ înainte de a ataca. Graurii, la apariţia 
unui şoim călător, formează grupuri dense şi închegate, executând mişcări sincrone. 
Şoimul care poate zbura cu 240 km/h este extrem de vulnerabil la impact. Şansa lui 
este să simuleze atacul până când 1-2 indivizi se desprind de grup, şi abia atunci se 
produce atacul real. Practic, nu există nici o singură specie, care trăieşte în ceată şi 
care, la apariţia unui pericol, indivizii să nu se strângă rapid unii în alţii. 

 Mulţi sociologi cred că familia este baza coeziunii sociale. Acest lucru este 
discutabil, eventual posibil la om şi la unele primate, dar în majoritatea cazurilor 
prima formă de socializare este ceata anonimă (K. Lorenz, 1996). Mişcarea unui grup 
(direcţia, criteriul de schimbare al acesteia şi viteza) este o funcţie de intensitatea 
stimulilor, şi de numărul indivizilor implicaţi în acţiune; prin urmare un efect primar 
cantitativ. Studiile realizate asupra bancurilor de peşti marini indică modele de 
deplasare asemănătoare cu cele ale amoebei, în sensul că din banc se desprind 
“pseudopode” (în sens figurativ) de indivizi care urmează printr-un efect de avalanşă 
o mişcare iniţiată de unul sau câţiva indivizi, care se mişcă pe o direcţie oarecare. Dar 
asupra indivizilor desprinşi de grup acţionează forţe de inhibiţie, care cel mai adesea 
îi determină să se întoarcă la adăpostul anonim oferit de întreg. Indivizii sunt echipaţi 
cu tot sistemul motivaţional şi senzorial care le permite să imite fidel mişcările 
majoritare ale celor din jur în cât mai scurt timp, fapt care iarăşi se opune apariţiei 
unor iniţiative separatiste. Ocazional mişcarea este atât de motivată (sesizarea unor 
schimbări în mediu, apariţia unor bariere sau prădători), iar iniţiativa unor indivizi 
este atât de determinată încât atrage din aproape în aproape întregul grup, care va 
adopta astfel noua direcţie. 

Adesea coeziunea turmei şi agresivitatea specifică care acompaniază necesitatea 
delimitării spaţiului individual sunt în conflict, dar cele două elemente trebuie să 
coexiste pe fondul unui regim de toleranţă. În cazurile generale şi tipice, animalelor 
de ceată le lipseşte complet comportamentul de agresivitate, acestea fiind animale de 
contact, fără pretenţii la spaţii individuale hering, crap etc.). La multe specii de păsări 
care formează cupluri numai în perioada de cuibărit, problema se rezolvă prin 
delimitarea spaţiului familial (cuibul şi o zonă situată în jurul acestuia; adesea 
distanţa dintre două cuiburi vecine este impusă prin de 2 ori limita la care ajunge un 
individ cu ciocul în extensia maximă a gâtului - cu alte cuvinte permite vecinilor să se 
ameninţe şi exprime, dar fără să se atingă decât dacă părăsesc vatra cuibului). La 
multe dintre acestea legătura partenerială dispare după perioada de cuibărit şi revin 
pentru restul anului la ceata anonimă (berze şi altele). 
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 “Ordine socială fără dragoste” - socializare prin relaţii de cooperare 
nepersonalizate (metafora aparţine lui K. Lorenz, 1998). Este un tip de socializare 
care aminteşte de relaţiile dintre oamenii de afaceri care colaborează, dar nu au nimic 
personal unul cu celălalt. Relaţiile apar pe baza unei întreprinderi comune. 

De exemplu O. Heinroth definea în acest sens “căsnicia locală” la guşter. La 
această specie masculii şi femelele ocupă teritorii independent unii faţă de ceilalţi, 
fiecare apărând teritoriul exclusiv împotriva indivizilor conspecifici şi de acelaşi sex. 
Masculul şi femela care ocupă independent acelaşi teritoriu, împart mai frecvent 
aceleaşi adăposturi şi copulează mai des între ei, decât cu alţii. 

După cum am mai amintit, la berze soţii nu se recunosc în afara teritoriului de 
cuibărit. 

Un exemplu publicat în acest sens, a fost cazul unui mascul care vine primăvara 
mai devreme la cuib şi începe să-l repare. După câteva zile soseşte o femelă (alta 
decât partenera lui din anul precedent), amândoi se salută cu întregul ritual, după care 
aceasta i se alătură în activitatea constructivă. În sfârşit apare vechea parteneră care 
trece imediat la admonestarea intrusei, pe care în cele din urmă reuşeşte cu argumente 
forte să o gonească. Masculul, care aşteaptă pasiv rezultatul ostilităţilor, se vede faţă 
în faţă cu vechea lui soţie, pe care o salută din nou cu tot ceremonialul, după care cei 
doi reiau munca întreruptă la cuib. 

Un caz intermediar a fost redat de O. Koenig, care a arătat că la stârcul de 
noapte soţii se recunosc până la un punct faţă de cuib. La distanţă mai mare se luptă 
pentru cel mai bun loc de pescuit sau altă resursă, fără să se recunoască. În zborul 
pentru pescuit au un comportament de ceată anonimă. O altă formă a fost evidenţiată 
la cichlidele din oazele africane. Masculii recunosc vecinii şi îi tolerează într-un 
oarecare grad, dar atacă străinii necunoscuţi: semn al apariţiei unei prime legături. 
Selectivitatea agresiunii este funcţie de gradul de cunoaştere şi vechimea vecinătăţii. 

Ceata anonimă închisă.  
Cazul cel mai tipic sunt şobolanii, care sunt organizaţi în comunitate familială, 

aflată în luptă cu indivizii din alte comunităţi. Ei nu se cunosc reciproc, personal, ci 
pe baza mirosului comun, propriu tuturor indivizilor dintr- o ceată (asemănător ca la 
furnici, albine, termite, care alcătuiesc familii uriaşe, descendenţi ai unei singure 
femele). La şoareci şi şobolani nu există ierarhie; ceata atacă în grup prăzi mai mari, 
iar membrii cei mai puternici au parte de cea mai mare cantitate de hrană. În 
interiorul cetei nu există lupte serioase, cel mult mici frecuşuri care se rezolvă cu 
labele din faţă şi din spate, fără muşcături. Nu există distanţe individuale; sunt 
animale de contact. Ceremonia de contact se realizează prin strecurare pe dedesubt 
sau trecere pe deasupra.  

Transmiterea de informaţii se face extrem de rapid, propagarea unei stări de la 
un individ la altul realizându-se cu mare viteză. Informaţia câştigată este perpetuată la 
generaţiile descendente prin menţinerea şi comunicarea pe calea tradiţiei, a 
experienţei dobândite. Dacă ceata se confruntă cu o hrană nouă, primul care se 
hotărăşte să mănânce, va determina dacă grupul va mai mânca sau nu. Dacă mai 
mulţi indivizi s-au apropiat de momeala otrăvită şi nu mănâncă, nimeni nu o mai 
face. Marcarea momelii otrăvite se face cu fecale şi urină, care servesc ca semnale de 
avertizare pentru toţi.  
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Grupul individualizat (eusocietatea) 
Apare odată cu legătura personală, respectiv prin coeziunea obiectiv 

constatabilă. Această coeziune se realizează prin reacţii pe care membrii le 
declanşează la alţii, ele fiind strâns legate de individualităţile membrilor grupului. 
Indivizii reacţionează selectiv la individualitatea altuia din grup. Adevăratul grup este 
caracterizat prin independenţa de amplasament: oriunde se întâlnesc membrii, ei se 
recunosc. Recunoaşterea personală este premisa oricărei alcătuiri a unei societăţi. 

În ordine filogenetică, primele grupuri individualizate apar la unele specii de 
peşti (bibani coloraţi, peşti-fluturi etc.). Legătura personală este relaţionată de 
existenţa agresivităţii (!). La speciile care au relaţii sociale numai în perioada de 
cuibărit, sau de reproducere, cele două elemente pereche (relaţia interpersonală şi 
agresivitatea) apar împreună (K. Lorenz, 1998). Curios, dar nu poate exista prietenie 
sau dragoste fără o doză serioasă de agresivitate. “Poate iubi numai cel care poate urî, 
şi invers” (idem), aceasta fiind funcţia adaptativă a agresivităţii. Legătura s-a format 
foarte posibil din agresivitate, pe calea ritualizării unui atac sau a unei ameninţări 
reorientate. Forma originară, filogenetică, a legăturii personale este coeziunea 
“perechii care se îngrijeşte în comun de progenitură”. 

Agresivitatea 
Se referă la ansamblul manifestărilor şi intenţiilor violente ale animalelor în 

situaţii conflictuale. În sens etologic agresivitatea se referă numai la manifestările 
combative care apar în interiorul speciei şi nu are nici o semnificaţie în relaţiile dintre 
specii diferite, deoarece manifestările violente dintre acestea sunt încadrate la alte 
comportamente (de apărare, evitare a factorilor perturbatori, prădare sau hrănire etc.). 

După cum afirma D. Morris (1991) animalele se luptă între ele pentru trei 
motive clare: pentru a-şi stabili dominaţia într-o ierarhie socială, pentru a-şi stabili 
drepturile teritoriale ale grupului şi pentru dreptul teritorial al familiei în cadrul unui 
grup mai mare. Prin contrast cu părerea populară adânc înrădăcinată că “masculii se 
luptă pentru femele”, în fapt această sintagmă este înglobată în noţiunile de ierarhie şi 
teritorialitate, care implică şi participarea preponderentă la reproducere a indivizilor 
dominanţi. Nu întotdeauna găsim toate aceste trei condiţionări ale agresivităţii: unele 
specii sunt pur ierarhice, fără teritorii fixe. Altele au comportament de teritorialitate, 
dar nu au probleme de ierarhizare. La cele mai multe specii, organizarea în familii nu 
există, deci nici agresivitatea corespunzătoare; Omul este cel care o manifestă cu 
preponderenţă. 

Menţinerea sub control a agresivităţii se face şi prin stabilirea ierarhiei, care este 
o formă a organizării sociale. Ierarhia poate fi liniară: există un individ dominant alfa, 
un beta care îi urmează şi aşa mai departe până la cel dominat de toţi, denumit 
individul omega. Uneori această ordine îmbracă formă secvenţială, în sensul 
manifestării numai între niveluri strict învecinate (la stăncuţe, de exemplu). Ierarhia 
poate fi în caste (babuini); există un grup al masculilor dominanţi (leaderii supremi), 
înconjuraţi de masculii aflaţi în putere (a doua castă), după care se ordonează o castă 
a femelelor şi puilor. Se cunosc şi ierarhii de tip harem (la gorile de exemplu), în care 
există un mascul alfa, sub care sunt femelele subclasate în caste, într-o ordine liniară 
sau pur şi simplu sunt amplasate pe acelaşi nivel. 
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La primate, ierarhia socială este extrem de bine dezvoltată şi se păstrează cu 
străşnicie. Există întotdeauna un “tiran”, de cele mai multe ori benign, chiar şi la cele 
mai puternice: cea mai mare parte a timpului este moderat şi tolerant, impunându-se 
numai atunci când apare ceea ce nu poate fi împărţit, când apar forme de revoltă sau 
încăierări.La încălcarea liniei subţiri care desparte calmul de agresivitate, aceasta se 
manifestă în numeroase forme, având o gamă largă de modele comportamentale 
implicate. Agresivitatea se asociază cu modificări fiziologice importante. Întregul 
organism se pregăteşte pentru acţiune prin sistemul nervos autonom. Acesta este 
constituit din două subsisteme care acţionează antagonic pentru păstrarea echilibrului: 
cel simpatic şi cel parasimpatic. Primul pregăteşte organismul pentru acţiunea 
violentă, iar al doilea are rol în conservarea şi refacerea resurselor interne. În mod 
normal cele două menţin organismul individului sub control, dar dacă motivaţia 
agresivă este extrem de puternică, organismul ascultă numai de imperativul 
sistemului simpatic. La activarea acestuia se produc o serie de fenomene: adrenalina 
pătrunde în sânge, inima bate mai repede, creşte tensiunea arterială, se opresc 
procesele de digerare şi de depunere a hranei, creşte viteza de producere a 
eritrocitelor, se reduce timpul de coagulare a sângelui, scade salivaţia, se eliberează 
glucide în mari cantităţi, se intensifică activitatea respiratorie, se ridică părul etc. 

Toate acestea pregătesc animalul pentru o maximă acţiune. Oboseala dispare şi 
energiile sunt concentrate. Animalul poate începe războiul, dar există o piedică 
specială: lupta poate duce la o victorie preţioasă dar poate implica şi o vătămare 
serioasă a individului. Duşmanul provoacă teama, la fel cum induce şi agresivitatea. 
Prin urmare în decursul evoluţiei s-au perfecţionat atât agresivitatea cât şi teama ca 
procese antagoniste, care ţin sub echilibru reacţiile violente. 

Starea de conflict interior creat prin aceste două procese poate găsi căi diferite 
de expresie: dacă predomină teama, animalul se poate retrage, inclusiv prin fugă, 
respectiv exprimă poziţia de învins prin diferite tehnici. Dacă predomină 
agresivitatea, probabilistic apare atacul şi lupta propriu-zisă. Dacă conflictul se 
menţine nerezolvat apar comportamente reorientate, de substituţie, ambivalente. În 
sfârşit, în cazul în care echilibrul este oscilant, există întotdeauna un arsenal de 
ritualuri. Din nou ne întoarcem la ritualizare, care este extrem de interesantă şi cea 
mai utilă speciei în dispoziţiile agresive. Atunci când există un echilibru între 
agresivitate şi teamă, dacă un spectacol impunător este suficient pentru intimidarea 
adversarului, iar acesta bate în retragere, atunci este foarte benefic şi pentru individ şi 
pentru specie. Specia capabilă să rezolve situaţiile conflictuale prin manifestări de 
acest gen, împiedicând vărsarea de sânge şi pierderea de membri, nu are decât de 
câştigat. La toate animalele superioare capabile de agresivitate, există totodată şi o 
tendinţă puternică în direcţia ritualizării. 

Ritualul de ameninţare constă în semnalizarea dispoziţiei agresive, la care 
participă cel mai frecvent ambii indivizi, care - practic - comunică prin stimuli de 
tipul socio-semnalelor, puterea şi intenţiile. Partenerii au la dispoziţie multe semnale: 
poziţii de impunere şi intimidare, desfacerea penajului, expunerea unor părţi 
indicatoare a stării agresive, mişcări sacadate, scoaterea colţilor, mârâitul, sunete 
stridente, urlete, ocazional se rupe de către primată câte un copac sau se defrişează o 
creangă, etc. 
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Capitolul VI Dimensiunea culturală a fiinţei umane 
16. Originea şi evoluţia capacităţii culturale 
 
 Pentru a supravieţui, omul a trăit întodeauna în grupuri, şi nu există grup de 

oameni fără cultură sau cultură fără om. Cultura poate fi definită ca experienţa 
împărtăşită de un grup de oameni, care este învăţată prin socializare şi transmisă din 
generaţie în generaţie în ordine pentru a supravieţui, perpetua şi prospera. 

 O definiţie mult mai completă a culturii în acord cu dicţionarul lui Webster: 
„cultura este şablonul comportamentului uman şi produsele sale induse în gândire, 
vorbire, acţiune şi artefacte, care depind de capacitatea omului de a învăţa şi 
transmite cunoştinţe la generaţiile următoare prin utilizarea uneltelor, limbajului şi a 
unui sistem de gândire abstract. 

 Comportamentul uman nu numai că este partea centrală a culturii, dar de 
asemenea unul din elementele culturale cel mai vizibil. Şablonuri de comportament 
sunt tipice pentru orice grup dat de oameni şi se bazează pe noţiunile şi ideile comune 
deţinute. Asemenea idei definite cultural dau unui anumit grup un sens al identităţii 
comune şi al scopului lor, care poate varia de la parteneriatul într-un grup privat, până 
la integrarea într-o naţiune. Omenirea a evoluat în comunităţi largi când au învăţat să 
se înţeleagă unii pe alţii dincolo de nevoia imediată a schimbării bunurilor. Abilităţile 
unei bune comunicări au fost deci importante de la început. Mai târziu, când variate 
comunităţi au descoperit beneficiile cooperării, ei s-au grupat în societăţi. 

 Societăţiile implică organizări sociale intricate şi o cultură complexă, care 
începe să îmbrace personalitatea fiecărui individ. Când asemenea societăţi au fost 
destul de stabile, ocupând teritoriu bine definit şi fiind controlate de un grup de 
indivizi puternici, ele au devenit „state”, aşa cum sunt cunoscute ele în istorie. Mai 
departe, societăţile moderne au dezvoltat noi tehnologii şi relaţii de producţie, au 
format instituţii specializate care să facă faţă diverselor aspecte ale vieţii în comun, 
au dobândit noi cunoştinţe, au elaborat norme stricte de comportament şi eventual au 
îmbogăţit viaţa fiecăruia. Toate societăţile funcţionează în acord cu anumite forme de 
organizare socială, care implică şabloane specifice de comportament. Organizarea 
socială variază pe de o parte în funcţie de ambientul natural şi nivelul tehnologic, şi 
pe de altă parte în funcţie de experienţa acumulată de societate. Şabloanele nescrise, 
aşteptate, de comportament ale oricărei societăţi sunt numite norme. Ele sunt incluse 
în mituri şi legende populare, dar şi în legi şi devin obligatorii prin diferite 
mecanisme sociale de la recunoaştere şi răsplată pentru comportamentul „model” la 
ridiculizare şi sancţiune pentru deviaţii. 

Cultura este doar un fenomen mental pentru unii, dar consistă în lucruri 
observabile şi evenimente în lumea externă pentru alţii. Unii antropologi consideră 
cultura ca fiind constituită din idei, dar ei sunt împărţiţi în privinţa locului acestora: 
unii spun că ele sunt în mintea oamenilor studiaţi, alţii spun că acestea sunt în mintea 
etnologilor. Putem merge mai departe prin a spune „cultura constă din n semnale 
diferite, corelate cu m răspunsuri diferite”, şi aşa mai departe. 

A existat un timp când se putea vorbi de un înalt grad de uniformitate în 
înţelegerea şi utilizarea noţiunii de cultură. În perioada ultimelor decade ale secolului 
al XIX-lea şi primele din secolul XX, marea majoritate a antopologilor culturali 
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susţineau concepţia exprimată de E. Taylor în 1871, în liniile de deschidere ale 
lucrării sale Primitive culture: „Cultura ... este acel întreg complex ce include 
cunoştinţe, credinţe, artă, norme, legi, obiceiuri şi orice alte capacităţi şi abilităţi 
dobândite de om ca membru al unei societăţi”. Taylor nu face explicit în această 
afirmaţie faptul că fenomenul cultural este posesiunea specific umană, dar este 
oarecum implicată, iar în alte locuri el face acest punct clar şi explicit. Cultura este un 
sistem de date transmise social. Cultura este un vector organizat de simboluri. Cultura 
este cel de-al treilea sistem informaţional, după cel genetic şi cel neurologic, iar noi 
avem de lucrat cu date, simboluri, cultură ce este transmisă din generaţie în generaţie. 
Câteva (dacă nu cumva chiar nici una) definiţii geniale ale culturii au apărut de 
atunci, iar Kroeber şi Kluckhohn au stabilit următoarele categorii: 

I DESCRIPTIVE: Kroeber şi Kluckhohn dau peste 20 de exemple de definiţii 
în această categorie, prima fiind cea a lui Taylor, fiind, bineînţeles, cea mai influentă: 
„cultura sau civilizaţia ... este acel întreg complex ce include cunoştinţe, credinţe, 
artă, legi, norme morale, obiceiuri şi orice alte abilităţi dobândite de om ca membru al 
unei societăţi. 

II ISTORICE: Aproape 22 de definiţii sunt incluse în această categorie, 
influentul antropolog Ralph Linton a explicat ereditatea socială a omenirii, în care ca 
noţiune specifică o cultură înseamnă un lanţ particular de ereditate socială. Aşa cum 
Kroeber şi Kluckhohn au punctat, Linton face distincţia dintre cultură în general şi o 
cultură anume, particulară. 

III NORMATIVE: Kroeber şi Kluckhohn au împărţit mai departe cele 25 de 
definiţii din această categorie între cele care pun accentul pe regulă sau cale şi cele 
care pun accentul pe idei sau valori plus comportament. Din această cstegorie se 
poate lua ca exemplu definiţia dată de Bogardus: „Cultura este suma totală a căilor de 
a face şi de a gândi, trecute şi prezente, ale unui grup social. Este suma tradiţiilor or a 
credinţelor aplicate şi a obiceiurilor sau procedurilor aplicate. 

IV PSIHOLOGICE: Kroeber şi Kluckhohn ne dau patru subcategorii: 1) cu 
accent pe adaptare, privind cultura ca un mijloc de rezolvare a problemelor; 2) cu 
accent pe învăţare; 3) cu accent pe obicei; 4) definiţii pur psihologice. Un exepmlu 
este: „Cultura constă în căi tradiţionale de rezolvare a problemelor... Cultura ... este 
compunsă din răspunsuri care au fost acceptate datorită faptului că au fost însoţite de 
succes, pe scurt, cultura constă din soluţii-problemă învăţate. 

V STRUCTURALE: care pun accentul pe şablonul de organizare culturală. 
Printre cele nouă definiţii din această categorie, cea mai interesantă ar putea fi cea a 
lui Willey: „O cultură este un sistem de paternuri obişnite de răspuns interrelaţionate 
şi interdependente”. 

VI GENETICE: Kroeber şi Kluckhohn nu înţeleg aici genetic în sensul bilogic, 
ci în sensul de „cum a apărut Cultura?”. Această categorie include 14 definiţii 
împărţite în patru subcategorii: 1) cu accent pe cultură ca produs sau artefact; 2) cu 
accent pe idei; 3) cu accent pe simboluri şi 4) o subcategorie reziduală 

 Un prim exemplu, ce aparţine lui Wisstar, defineşte cultura ca un complex 
asociat de idei. Definiţia lui White este „cultura este numele unei ordini distincte, sau 
a unei clase de fenomene care denumesc acele lucruri sau evenimente ce sunt 
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dependente de exercitarea unei abilităţi mentale, în special a speciei umane, pe care 
am considerat-o „simbolizare”. 

  Cel puţin trei idei par a fi comune pentru majoritatea variatelor defini’ii ale 
culturii. Prima este transmiterea socială a culturii, a doua, că este constituită din 
anumite tipuri de informaţii (tehnologii, norme, idei, simboluri); iar a treia că este 
ordonată sau organizată într-un anumit mod, formând un fel de sistem. Unii ar dori să 
adauge o a patra idee, o componentă frecvent inclus[, şi anume adaptivitatea sau 
fitnessul culturii. Cultura este uzual adaptativă într-o varietate de moduri, dar natura 
şi înţelesul acestei adaptivităţi sunt destul de controversate. 

 Biologul John T. Bonner (1980), care accentuează continuitatea şi similaritatea 
dintre specii, vede cultura ca derivând din lumea animală. Antropologii care lucrează 
în această direcţie găsesc întotdeauna ideea că în lumea animală multe abilităţi preced 
pe cele foarte complexe şi foarte subtile specifice culturii umane. Distincţia între 
cultură şi protocultură este o modalitate eficientă de a înţelege mai bine această 
disjuncţie. Mai mult, cultura implică un larg câmp de informaţie care este într-o 
anumită m[sură coerent organizat şi structurat. Când foarte puţine date sunt transmise 
social atunci termenul de protocultură poate fi utilizat fără riscuri. 

 În mod curios, definiţia culturii, dată de Bonner, prin omiterea ideii de 
structură, poate deveni o definiţie acceptabilă a protoculturii „un transfer de 
informaţie prin mijloace comportamentale, în mod particular prin procesul de 
predare-învăţare. 

 Boyd şi Richerson (1985) definesc cultura într-un mod ce pare a fi foarte 
apropiat de protocultură: „transmiterea din generaţie în generaţie, prin predare şi 
îmitaţie, a cunoştinţelor, valorilor şi altor factor care influenţează comportamentul” 
Lucrarea importantă a acestor autori asupra evoluţiei capacităţii culturale trebuie 
focalizată pe „învăţare şi imitaţie”. 

  Cultura este un fenomen de nivel populaţional. Indivizii participă într-o 
cultură, dar ei nu o poartă prin ei înşişi, aşa cum un individ nu deţine un fond de gene 
ci numai un genom. Indivizii selectează din informaţia fondului de date culturale, o 
remodelează, o recrează, inventează şi sintetizează datele obţinute într-o structură de 
cunoştinţe numită de A.F.C. Wallace (1970) o mazeway (totalul experienţelor 
individuale memorate în cortex). Mazeway este pentru un individ ceea ce cultura este 
pentru un grup. Aşa cum istoria unui grup este unică, la fel cursul de experienţe al 
unui individ uman este unic. 

 Ca un produs al acestei experienţe, fiecare creier uman conţine, la un moment 
dat al existenţei sale, o imagine mentală unică a unui sistem complex de obiecte 
dinamice interrelaţionate. Mazeway-ul este un fel de mapă redusă a unei „reţele 
intricate gigantice”. Aşa cum am văzut, reprezintă deci sistemul intra-individual – 
harta cognitivă mentală a universului fizic, social şi supranatural, incluzându-se pe 
sine. Wallace prezintă un articol de trei pagini asupra conţinutului unei mazeway. 

 El vede aceasta ca incluzând valor pozitive şi negative, obiecte simbolice, 
inclusiv sinele şi imaginea corpului, alte fiinţe umane, plante, animale, fiinţe 
supranaturale, afirmaţii despre cum întregul sistem sociocultural, natural şi 
supranatural lucrează, tehnici, incluzând nu numsi cum să faci lucruri, dar şi în ce 
ordine ele trebuiesc făcute, şi de asemenea incluzând variatele priorităţi ale valorilor 
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unuia. Cultura nu este un „lucru” sau un obiect concret, tangibil. Nu este cauza pentru 
nimic. A descrie comportamentul ca şi „cultură” ne spune doar că acţiunea şi 
semnificaţia sa sunt împărtăşite şi nu o problemă de şablon comportamental specific 
unui individ. 

 O societate nu este o cultură: termenul se referă la oamenii ce trăiesc 
cooperativ într-o singură organizare socială, ceea ce înseamnă că urmăresc un set dat 
de reguli privind relaţiile lor unul cu altul. Multe societăţi au doar o singură cultură, şi 
numai în acest caz se pot utiliza termenii de cultură şi societe într-un mod 
interschimbabil. 

 Cultura include organizarea noastră socială şi adaptarea la ambientul fizic – 
cum să trăim, cum să ne grupăm şi să ne categorizăm, cum să ne organizăm timpul 
liber, sexul, violenţa. De vreme ce am evoluat, culturile noastre s-au dezvoltat, dar şi 
dependenţa noastră faţă de acestea. 

 „Dependenţa pentru cultură” reprezintă o presiune puternică selectivă pentru 
dobândirea culturii de la alţii (uzual, dar nu întotdeauna de la vechea generaţie) şi de 
a o transmite eficient mai departe (uzual, dar nu întotdeauna generaţiei tinere), tot 
timpul editând, revizuind şi elaborând date culturale în moduri favorabile creşterii 
fitnessului genetic. Această presiune selectivă a însemnat dezvoltarea unor 
mecanisme specializate sau a unor procese capabile să facă acest lucru. 

 Aşadar, bazele genetice şi neurobiologice ale capacităţii culturale au crescut 
pas cu pas cu elaborarea culturii noastre. Cu cât cultura a crescut în complexitate cu 
atât şi dependenţa noastră faţă de ea a crescut, rezultatul fiind o şi mai mare creştere a 
presiunii selective care a determinat o şi mai mare creştere a capacităţii pentru 
cultură. Capacitatea mai mare pentru cultură a permis mai departe elaborarea a noi 
elemente culturale şi o continuă creştere a dependenţei noastre faţă de ea. Acest cerc 
de cuvinte descriu spirala unui proces, numit: „relaţia reciprocă prin feedback 
pozitiv”. 

 Una dintre asumţiile majore ale selecţionismului cultural este independenţa 
dintre moştenirea culturală şi moştenirea genetică pentru oameni. Boyd şi Richerson 
(1985) nuimesc această independenţă „sistemul de moştenire duală”. Durham (1978) 
descrie „coevoluţia sistemului de codare genetic şi a celui cultural”. Cavalli-Sforza, 
Feldman şi Rindos (1981) disting între modurile „cultural” şi cel „genetic” de 
transmitere informaţională. Dawkins (1982), într-o scurtă expunere, vorbeşte despre 
replicatori bazaţi pe gene şi pe „meme” în vehicule animale. Toţi sunt de acord că 
procesele evolutive pot acţiona independent asupra genelor şi asupra 
comportamentelor transmise cultural. 

 Această conceptualizare a culturii umane determină imediat o întrebare 
importantă „Cum a scăpat capacitatea culturală de sub determinismul 
comportamental bazat pe sistemul genetic? De ce a renunţat genomul la controlul său 
asupra specificităţii comportamentului uman? Cum a putut evolua un sistem 
funcţional independent al moştenirii culturale? Dacă genele nu mai sunt în controlul 
specificităţii comportamentelor transmise cultural, diversitatea culturală observată nu 
poate fi explicată evocând diferenţe genetice între sau printre populaţii – „fitnessul 
cultural” diferă deci de „fitnessul genetic”. 
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 Propunând că sistemul cultural independent iese din sfera genomului, 
selecţioniştii culturali trebuie să demonstreze cum acestă „revoluţie împotriva 
genomului” a putut fi iniţiată şi a evoluat şi de asemenea cum a fost posibil ca 
moştenirea culturală să poată umbri moştenirea genetică ca primă sursă a variabilităţii 
umane, atât în cât şi între populaţii. Forţele selective ce au favorizat dezvoltarea 
culturală au fost puternice şi au acţionat asupra unor caractere specifice cum ar fi: 
inteligenţa, altruismul, sau orientarea sexuală. Este poate mult mai plauzibil; ca 
forţele selective să fi acţionat asupra unor –metacaractere, ceea ce a permis o largă 
paletă fenotipică pentru toate caracterele pe care noi le considerăm „culturale”. 

 Cultura umană este înţeleasă numai într-o lucalizare socială, iar consecinţele 
sunt legate în primul rând de interacţiunile sociale care poartă, în cel mai bun caz, 
doar o uşoară reasamblare faţă de ceea ce noi vedem la rudele noastre cele mai 
apropiate.   

Funcţionalismul ambiental retrogradează caracteristicile esenţila umane privind 
sistemele structurate simbolice de credinţe şi acţiunii la un statut secundar şi neagă 
originea naturală prinprocese Darwiniene. Pare a fi clar că cea mai mare parte a 
comportamentului simbolic uman nu poate fi descris rezonabil ca având valoare de 
supravieţuire. Mai mult, toate culturile umane au un caracter simbolic. Dacă evoluţia 
culturală este fundamental un proces adaptativ faţă de mediu, iar capacitatea pentru 
cultură se exprimă prin adaptare, centralitatea simbolismului este un mister. 

Atât selecţioniştii culturali cât şi sociologii susţin, în general, că sistemul 
simbolic trebuie să-şi aibă originile şi să fie ghidat de alte procese, nonDarwiniene. 
Cultura este văzută ca bazându-se pe ambient şi servind pentru a adapta 
comportamentul umna la exigenţa lumii naturale. Cultura este „dimensiunea 
adaptativă a omului”. Iar dacă cultura adaptează oamenii la multitudinea de probleme 
prezentate de mediu, originea capacităţii pentru cultură trebuie căutată în capacitatea 
de adaptare la mediul natural.  

Deoarece simbolismul este sistemul împărtăşit de legătura culturală, 
comportamentul social trebuie de asemenea implicat în explicarea a cum şi de ce sunt 
oamenii culturali. Evoluţia capacităţii simbolice este oglinda evoluţiei sociale şi vice-
versa, este de asemenea oglinda evoluţia omului modern în orice sens.  

Aşa cum Sahlins (1976) a punctat, oamenii îşi au începutul ca oameni, în 
distincţie faţă de alte animale, în mod precis atunci când ei au experimentat lumea ca 
un concept (adică simbolic). Spre deosebire de paradigmele nonbiologice, 
selecţionismul cultural include studii asupra implicării capacităţilor genetice asupra 
culturii şi modelarea din această perspectivă a comportamentului uman.  

Originea culturii a fost un eveniment natural, unul care este comprehensibil în 
termeni darwinieni. Originea naturală a capacităţilor culturale subliniază 
manifestările fenotipice ulterioare în indivizii din toate culturile umane existene în 
timp. Oamenii sunt culturali ca rezultat al expresiei bazelor genetice pentru cultură. 
În contrast cu sociobiologia, selecţionsmul cultural nu vede diversitatea culturală 
între şi dintre populaţiile umane ca un efect secundar al diferenţelor genetice între 
aceşti indivizi sau populaţii, şi nu acceptă că fitnessul genetic (aşa cum sociobiologii 
îl înţeleg) va fi crescut în mod necesar sau chiar menţinut ca un rezultat al 
comportamentelor determinate cultural.  
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17. Creativitatea umană – ştiinţa şi artă 
 
Accentuarea preocupării pentru creativitate manifestată după anul 1950, este în 

mod cert, justificată de importanţa pe care această dimensiune o are pentru probleme 
de natură socială, economică și culturală. Fiind evidentă complexitatea termenului şi 
numeroasele concepte care au fost asociate cu cel de creativitate se impun unele 
delimitări conceptuale: 

- invenţia presupune găsirea noului care se adaugă cunoştinţelor şi obiectelor 
deja existente; 

- inovaţia are o conotaţie pragmatică şi implică aplicarea noutăţii într-o formă de 
activitate dintr-un anumit domeniu; 

- descoperirea este dezvăluirea unor legităţi existente deja în realitate şi înainte 
de relevarea, explicarea lor teoretică; 

- talentul este o formă superioară de manifestare a aptitudinilor, care poate duce 
la valori noi şi originale; 

- geniul este cea mai înaltă formă de dezvoltare a aptitudinilor care se manifestă 
într-o activitate de importanţă istorică pentru societate, pentru progresul cunoaşterii 
umane, ştiinţei, tehnicii, culturii cu un ridicat nivel de originalitate; 

- creativitatea potenţială se referă la factorii de personalitate ereditari şi care pot 
duce la un act creativ, dar care există într-o formă latentă, neactivată; acest potenţial 
poate duce la actul creativ atunci când sunt asigurate condiţii sociale adecvate; 
evaluarea prin testele de creativitate vizează, în mod special, potenţialul creativ; 

- creativitatea manifestă sau actualizată este rezultatul utilizării potenţialului 
creativ, fiind expresia operei, a produsului creaţiei care poate fi de natură materială 
sau spirituală, şi care este recunoscut astfel de societate. 

Creativitatea ca produs. Majoritatea autorilor au privit creativitatea din 
perspectiva caracteristicilor produsului creator, cu trăsăturile specifice acestuia: 
noutatea, originalitatea, valoarea, utilitatea socială, aplicabilitatea lui vastă.  

Creativitatea ca proces este perspectiva ce reflectă caracterul procesual, fazic 
al creativităţii. Indiferent de succesiunea fazelor procesului creator, important rămâne 
caracterul evolutiv, dinamic al creativităţii care devine creaţie, trecând din 
potenţialitate în aspecte manifeste.  

Creativitatea ca potenţialitate general umană. În prezent a fost depăşită 
concepţia conform căreia ereditatea are rolul principal în creativitate (Fr. Galton), şi 
se apreciază că aceasta este o capacitate general umană, existând în diverse grade şi 
proporţii la fiecare individ, punct de vedere care permite stimularea, educarea şi 
antrenarea creativităţii. 

Creativitatea ca dimensiune complexă a personalităţii. Putem spune că latura 
transformativ-constructivă a personalităţii integrează întrega activitate psihică şi 
personalitatea individului şi este în acelaşi timp una din cele mai complexe 
dimensiuni ale personalităţii.  

Înţelegerea complexităţii creativităţii a determinat o serie de autori să descrie 
caracteristicile personalităţii creatoare: 
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- J. P. Guilford distinge urmăroarele caracteristici ale personalităţii creatoare: 
fluiditate, flexibilitate, originalitate, elaborare, sensibilitate faţă de probleme, 
capacitate de redefinire; 

- Lowenfeld stabileşte, de asemenea, următoarele trăsături: sensibilitatea faţă de 
probleme, sensibilitatea faţă de fenomenele din mediu, identificarea cu problemele 
altor persoane şi societăţi, variabilitatea ideilor, capacitatea rapidă de adaptare la 
orice situaţie, originalitatea; 

- C. Taylor enumeră: toleranţa faţă de situaţiile ambigui, încrederea în propriile 
capacităţi creatoare, lipsa de îngâmfare; 

- M. Zlate consideră că o persoană înalt creativă este inventivă, independentă, 
neinhibată, versatilă, entuziastă; 

Pornind de la ideea lui C.W. Taylor care credea că există un potenţial creator la 
fiecare individ, precum şi de la F. Taylor care credea că există mai multe nivele de 
structurare a creativităţii, A. Munteanu propune o abordare pe verticală a creativităţii, 
distingând următoarele nivele: 

- creativitatea expresivă, caracteristică vârstelor mici, important fiind 
comportamentul şi nu abilitatea sau calitatea produsului; se manifestă liber şi spontan 
mai ales în construcţiile şi desenele copiilor, find o modalitate de dezvoltare a 
aptitudinilor creatoare; 

- creativitatea productivă sau dobândirea unor abilităţi utile pentru anumite 
domenii, pentru crearea de obiecte, materiale sau spirituale în anumite domenii; 
contribuţia personală este destul de redusă la acest nivel, fiind utilizate tehnicile 
consacrate deja;  

- creativitatea inventivă este capacitatea de a realiza legături noi între 
elementele deja existente; este aşadar, un plan specific doar indivizilor ce aduc unele 
ameliorări unor utilaje, unei teorii controversate; creativitatea este prezentă, mai ales, 
la nivelul procedeelor de operare mentală; 

- creativitatea inovativă, există doar la un număr restrâns de persoane, şi care 
implică găsirea unor soluţii noi, originale cu importanţă teoretică sau practică; este 
nivelul specific talentelor; 

- creativitatea emergentivă, specifică geniilor, care pot duce la revoluţionarea 
unor domenii ale ştiinţei, tehnicii sau artei, fiind nivelul accesibil geniului. 

Dacă luăm în considerare nivelul de originalitate al produsului prin raportare la 
dimensiunile comunităţii sociale faţă de care produsul este nou şi util, putem 
identifica următoarele nivele: 

- creativitatea individuală sau psihologică, caz în care originalitatea este 
raportată la individul care a realizat actul; 

- creativitatea colectivă sau de grup, raportată la grupuri de diferite dimensiuni, 
din diferite instituţii; 

- creativitatea larg socială, când originalitatea este raportată la scara umanităţii. 
S. Freud explică fenomenul creaţiei pornind de la teoria sublimării, considerând 

că fenomenul creaţiei poate fi determinat, generat de tensiunea cauzată de tendinţele, 
impulsurile refulate în inconştient, tendinţe ce pot apărea sub forme deghizate, în 
forme rezistente la existenţa socială, acceptabile din punct de vedere social.  
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18. Știința , ideologie, religie și metafizică  
 
Ştiinţa cercetează „văzutul și nevăzutul” utilizând metoda științifică (modalitate 

de obţinere a cunoştinţelor). Ştiinţa uzează de conceptul adevărului înţeles ca adevăr 
corespondenţă: adică ceea ce afirmăm ştiinţific trebuie să concorde cu starea de fapt 
despre care vorbim. Dacă este concordanţă, propoziţia este certă (adică sunt sigur de 
corespondenţa cu realitatea a unei propoziţii) şi deţin o cunoştinţă. Teoriile 
ştiinţifice, pe de altă parte, presupun coerenţa afirmațiilor despre stări de lucruri 
(coerenţa = necontradicţia între propoziţii). Apare adevărul coerenţă. Adevărul 
coerenţă asigură certitudine doar dacă este însoţit de adevărul corespondenţă. În 
schimb, adevărul corespondenţă asigură, singur, certitudinea. Deci teoriile științifice 
operează cu adevărul coerent. 

Ştiinţa gestionează aducerea sub concepte a ceea ce este sesizat empiric. 
Conceptele se transpun, apoi, în judecăţi. Conceptele din ştiinţă trebuie să se 
rapordeze la datul empiric. Un concept din ştiinţă are un număr limitat de sensuri, 
fapt care permite comunicarea neambiguă a cunoştinţelor. Când vorbim despre 
cunoaştere în sens restrâns, vorbim despre cunoaşterea ştiinţifică. Nu este cazul 
religiei, însă (putem spune, metaforic, că religia are „cunoaştere”, dar acesta este 
sensul mai larg al cunoaşterii). 

Metafizica se raportează, pe calea raţiunii, la întregul lumii. Preocuparea sa 
principală este găsirea temeiurilor lumii. Afirmațiile metafizicii, având alt resort 
decât ştiinţa, nu pot fi verificate empiric. Deci, în metafizică nu avem conceptul 
adevărului corespondenţă, ci doar un adevăr coerenţă. Dar acest tip de adevăr, singur, 
nu asigură certitudinea, prin urmare îl putem doar crede sau nu, fără a îl putea 
demonstra. Raţiunea umană nu poate decide dacă un anumit set coerent de afirmații 
sau un altul, despre lume ca întreg şi despre fundamentele sale, este cert (raţiunea nu 
poate avea pretenţia că poate singură furniza dovezi pentru existenţa sau inexistenţa 
lui Dumnezeu).  

Astfel, o teorie metafizică este alcătuită doar dintr-un set coerent de presupoziţii 
absolute (care nu sunt ficţiuni, dar nici certitudini!) despre lume ca întreg şi 
temeiurile lumii. Nu putem spune că o teorie metafizică este ştiinţă. Teismul şi 
materialismul sunt metafizici. 

Orice religie are şi o metafizică, deci o raportare raţională la divinitate, la 
temeiurile lumii, valori, raportul divinitate-om etc. Dar religia nu se reduce la 
metafizică.  

Religia se ocupă de nevăzut și presupune, în mod esenţial, credinţa, care 
prezumă o raportare la Tot (Univers), a omului ca întreg, raportare ce nu are loc doar 
prin raţiunea sa (cum am văzut că este cazul în metafizică). Ca şi în cazul metafizicii, 
în religie nu putem vorbi despre adevăr obiectiv (adică certitudine), ci despre „adevăr 
subiectiv”, un „adevăr” ce presupune aderenţa existenţială, a omului, la adevărurile 
unei religii. Certitudine şi cunoaştere, în sine, oferă doar ştiinţele. Dacă vorbim de 
„cunoaştere” şi „certitudine” în religie, folosim aceşti termeni în sensul lor metaforic. 
Dar dacă îi folosim în sens metaforic, nu înseamnă că religia ar fi o ficţiune inventată 
de om pentru nevoile sale egocentrice (nemurirea sufletului, nevoia de finalităţi în 
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bine, nevoia evadării de „duritatea” vieţii, nevoia de valori „autentice”, nevoia de 
coeziune socială etc.).  

„Evoluţia este cel mai bine înţeleasă ca modificare genetică a indivizilor 
fiecărei populaţii, de la o generaţie la alta”. Populaţia este ansamblul de indivizi, 
dintr-un areal, ce se pot reproduce. Spre deosebire de esenţialism, care susţinea că toţi 
indivizii unei specii sunt identici, iar specia nu se mai poate modifica, 
populaţionismul susţine unicitatea fiecărui individ al speciei. Adică fiecare organism 
are şi trăsături comune cu ceilalţi, dar şi trăsături distincte, care îi sunt utile în „lupta 
pentru supravieţuire”.  

Genele unui organism nu se modifică pe parcursul vieţii acelui organism. Dar 
urmaşul unui organism poate avea cel puţin o genă diferită faţă de organismul 
parental. Genele, în relaţie cu mediul, permit organismului să aibă un anumit fenotip 
(ansamblul de caracteristice anatomice, fiziologice, biochimice, comportamentale).  

Două organisme, cu aceleaşi gene, pot avea fenotipuri diferite în funcţie de 
mediul în care se dezvoltă. Fenotipul parental nu se moşteneşte de către noul 
organism.  

Organismul adaptat este cel care are o anumită caracteristică, în fenotip, ce îi 
permite să aibă şanse mai mari de supravieţuire, în condiţiile de mediu date, decât 
ceilalţi indivizi ai aceleiaşi specii. Prin reproducere, individulul adaptat transmite 
urmaşilor gena care a produs, în fenotip, caracterele ce i-au permis supravieţuirea. 
Acea genă ce i-a permis individului adaptarea a apărut întâmplător, şi nu din influenţa 
mediului asupra genelor (este ceea ce Darwin numeşte variabilitate nedefinită). La fel 
de bine putea să apară, la acelaşi individ, altă genă care să îi permită adaptarea. Acest 
lucru a fost observat de Darwin în insulele Galapagos: pe insule diferite, cu aceleaşi 
condiţii de mediu, existau specii total diferite. Au existat caracterele diferite ce au 
permis supravieţuirea indivizilor.  

Darwin va pune accent, astfel, pe rolul întâmplării în natură. Nu există 
determinism în ce priveşte adaptarea. Nu există nici un scop „final” (= o perfecţiune 
completă) către care tinde natura, scop înspre care natura se perfecţionează. Nu există 
nici un scop final al fiecărui individ sau specie. Nu natura, ci indivizii se 
„perfecţionează”, dar această „perfecţionare” trebuie luată într-un sens foarte restrâns: 
în cadrul unei populaţii există un „progres” adaptativ în privinţa unui caracter al 
individului care îi permite să supravieţuiască într-un anumit mediu, iar acest caracter 
este transmis urmaşilor.  

Dar, în alte condiţii de mediu, acelaşi caracter ar fi putut să nu fie unul adaptativ, 
adică să nu-i fie utilă pentru supravieţuire. Aceste precizări subliniază faptul că 
evoluţionismul nu este metafizică, pentru că se referă doar la procese ale 
organismelor din natură. Darwin nici nu avea pretenţia ca evoluţionismul să dea un 
răspuns concret la problema originii vieţii sau să respingă religia.  

Darwin era agnostic, deci nu ateu. S-a împotrivit asocierii teoriei sale cu 
materialismul sau cu ateismul. Nu credea că omul de ştiinţă se poate pronunţa asupra 
chestiunilor metafizice, implicit şi asupra disputei teism-materialism cu privire la 
existenţa lui Dumnezeu. Darwin s-a împotrivit doar citirii literale a Genezei, citire 
prin care se năştea speculaţia creaţionismului cum că Dumnezeu creează fiecare 
specie de animale (am folosit cuvântul „speculaţie” cu sensul său peiorativ). 
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Respingerea evoluţionismului de către creaţionismul biblic 
Părerea larg răspândită este că evoluţionismul lui Darwin şi credinţa religioasă 

sunt „incompatibile”: dacă sunt evoluţionist, sunt în mod necesar ateu, iar dacă sunt o 
persoană „religioasă”, nu pot accepta evoluţionismul.  

Condiţiile pentru care apare această incompatibilitate sunt:  
1. Credinciosul consideră că esenţa religiei stă în cosmologie. În cazul 

creştinismului, ar fi vorba de cosmologia biblică din cartea Facerii;  
2. Această cosmologie este interpretată literal: întregul proces al creaţiei s-a 

desfăşurat exact conform cu spusele Bibliei. Iar cartea Facerii nu conţine metafore 
sau alegorii referitoare la procesul Creaţiei. Ceea ce înseamnă că descrierea biblică 
este certă, chiar mai certă decât orice altă teorie ştiinţifică. Acesta este creaţionismul. 
Creaţionismul susţine şi faptul că Dumnezeu ar fi creat fiecare specie în parte şi că 
intervine mereu în lume, în vederea creării fiecărui organism;  

3. Evoluţionismul şi creaţionismul oferă viziuni globale şi raţionale (raţional are 
sensul de ştiinţific, aici) despre lume ca întreg, şi există o singură viziune globală 
adevărată, creaţionismul;  

4. Darwin se opune creaţionismului. Din cele trei puncte luate împreună rezultă 
că evoluţionismul este antireligios. 

Condițiile enumerate anterior aparţin creaţionismului ştiinţific. Considerând 
evoluţionismul ca ştiinţă globală despre lume, creaţionismul îl poziționează ca ştiinţă 
cu rang de filosofie materialistă (materialismul fiind o poziţie metafizică). Dar 
Darwin nu considera că evoluţionismul este metafizică şi nu se opunea religiei ca 
atare. El se opunea tezei că Dumnezeu ar fi creat şi creează toate vieţuitoarele, în 
varianta descrisă literal. În această teză, religia este considerată ştiinţă pe baza 
interpretării literale a Genezei. Dar toate observaţiile naturii contrazic teza 
creaţionismului ştiinţific, iar autoritățile religioase, cu profundă ignoranță, vor să 
demonstreze incoerența evoluționismului.  

Unul din apărătorii cosmologiei biblice este Alvin Plantinga, dar se îndepărtează 
de unele radicalisme ale creaţionismului: Plantinga susţine că omul este supus 
greşelilor în interpretarea Bibliei. Interpretarea pe care o dăm unor pasaje din Biblie 
poate fi corectată graţie ştiinţei. Dar dacă adevărurile ştiinţei sunt în contradicţie cu 
cele ale Scripturii, atunci trebuie să dăm crezare Bibliei şi să ne raportăm critic la 
ştiinţă, căci aceasta din urmă conţine greşeli de raţionare.  

Deci Biblia trebuie să valideze ştiinţa. În cazul „disputei” evoluţionism-
creaţionism, pentru credincios, crede Plantinga, este mai plauzibil faptul că 
Dumnezeu a creat separat fiecare specie, pentru că evoluţionismul nu ar avea 
suficiente „dovezi empirice” (pentru evoluţia organismelor din strămoşi comuni, de 
pildă). Nici ideea că Dumnezeu ar fi creat fiecare specie în parte nu are „dovezi 
empirice”, dar este mai plauzibilă pentru credincios. Deci trebuie respins 
evoluţionismul, pentru că nu concordă cu ideile cosmologiei biblice. Plantinga 
ajunge, însă, tot la eroarea considerării literale a Bibliei. De asemenea, oare ştiinţa 
chiar are nevoie de validare dintr-o sursă externă ei ? 

Phillip Johnson respinge, în numele religiei, evoluţionismul, dar distanţându-se 
de interpretarea literală a Bibliei. Pentru acest autor, inteligenţa superioară a 
Creatorului conduce evoluţia speciilor în conformitate cu un proiect. Teismul şi 
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evoluţia nu sunt incompatibile. Ceea ce propune Johnson este metafizică şi nu poate 
fi susţinut (adică face eroarea de a crede că metafizica livrează adevăruri certe despre 
domeniul supranaturalului). Johnson, însă, va pune semn de egalitate între 
evoluţionism şi materialism. Acesta din urmă, însă, ţine de metafizică. Or ştiinţa nu 
se poate pronunţa asupra chestiunilor metafizice. 

Combaterea religiei prin evoluţionism 
Printre cei care susţin că evoluţionistul consecvent trebuie să fie ateu şi 

materialist sunt Richard Dawkins şi Daniel Dennett. 
Richard Dawkins consideră că frumuseţea şi armonia prezente în natură i-au 

determinat pe oameni să creadă că lumea trebuie să fie opera unui meşteşugar, adică 
Dumnezeu. Dar, crede Dawkins, mulţumită evoluţionismului putem alunga această 
presupoziţie falsă. Am acceptat presupoziţia Dumnezeului Creator pentru că nu 
aveam, până în secolul XIX, o explicaţie mai bună pentru existenţa armoniei naturii, 
dar odată ce a apărut lucrarea de căpătâi a lui Darwin în 1859, putem renunţa la 
creaţionism.  

Desigur, şi la Dawkins, cartea Genezei presupune o interpretare literală. 
Dawkins are ca presupoziţie faptul că religiile oferă, la fel ca ştiinţele, teorii despre 
lume. Religia se reduce la formularea de teorii. Iar dacă astăzi nu acceptăm „teoriile” 
religioase, e pentru că ştiinţa a evoluat.  

De asemenea, dacă ar dori să fie acceptate, teoriile religioase ar trebui să 
demonstreze existenţa lui Dumnezeu. Nu este posibilă dovedirea existenţei lui 
Dumnezeu, deci nu putem accepta religia. Dacă creaţioniştii aduceau darwinismul la 
rang de metafizică pentru a-l putea combate, unii evoluţionişti aduc religia la rang de 
ştiinţă pentru a o combate şi a susţine că ştiinţa oferă răspunsuri la întrebările privind 
originea vieţii şi „sensul” ei. Or aceasta nu trebuie să fie pretenţia ştiinţei, căci ea se 
transformă în metafizică. Iar metafizica ce are pretenţia că oferă certitudini cu privire 
la temeiurile ultime ale existenţei trebuie respinsă, pentru că forţează pătrunderea 
raţiunii teoretice acolo unde ea nu are acces. 

Există și opiniiprin care evoluţionismul şi religia pot coexista. 
Armonizarea evoluţionismului cu religia 
Naturalişti religioşi (şi nu doar naturalişti din această categorie) precum Michael 

Ruse, Stephen Jay Gould, Asa Gray, Theodosius Dobzhansky, Francisco Ayala 
consideră că religia poate coexista cu teoria lui Darwin. 

Pentru Ayala, fundamentală este diferenţierea religiei de ştiinţă: religia 
„abordează scopul şi semnificaţia lumii şi a vieţii omului, relaţia adecvată a 
oamenilor cu Creatorul lor şi cu toţi cei din jur, valorile morale care exprimă şi 
guvernează vieţile oamenilor” (Darul lui Darwin către ştiinţă şi religie, 
p.9 apud Flonta, p.236).  

Religia nu ne poate spune nimic despre mecanismele naturii, iar ştiinţa nu ne 
poate spune nimic despre etică, valori, scopuri, temeiuri ale lumii (ele nu pot fi tratate 
asemeni unor obiecte empirice, acest fapt neînsemnând că ele nu „există”).  

Procesele naturii nu pot fi privite ca exprimări ale voinţei divine, ci trebuie 
cercetate de ştiinţă.  

Credinţa religioasă nu trebuie sprijinită de ştiinţă: „Eu susţin însă că credinţele 
religioase ar trebui să-şi găsească justificarea pe bazele solide ale credinţei şi 
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revelaţiei, şi nu pe cunoaşterea ştiinţifică, care tocmai prin natura ei nu este niciodată 
definitivă sau etern validă”.  

Dacă avem în vedere separaţia ştiinţei de religie, aparentul conflict dintre 
darwinism şi religie dispare. Sigur, credinciosul trebuie să accepte că Dumnezeu este 
Creator, dar dacă am admite că planetele, animalele au apărut după creaţia iniţială şi 
că Dumnezeu va putea acţiona, indirect, prin cauze naturale, atunci credinciosul nu va 
intra niciodată în conflict cu descoperirile ştiinţei.  

De asemenea, dacă se acceptă că divinitatea nu este implicată direct în 
desfăşurarea lumii şi nu creează speciile, atunci ea nu este „responsabilă” pentru 
existenţa „răului” şi a „suferinţei” în lume. Suferinţa apare mulţumită 
imperfecţiunilor organismelor şi „luptei” acestora pentru supravieţuire. 

Ernan McMullin, filosof american al ştiinţei şi credincios, precum Ayala, 
nuanţează ideea (prezentă şi la Ayala, după cum am văzut) „împăcării” cosmologiei 
biblice cu ştiinţa evoluţiei.  

Creaţia divină, iniţială, poate fi realizată în două moduri: 1. ca şi „creaţie 
specială” - Dumnezeu creează fiecare specie şi intervine direct în natură pentru a se 
asigura de finalitatea unor acţiuni; 2.creaţia prin evoluţie - dezvoltarea naturii 
urmează actualizarea unor potenţialităţi prezente în momentul creaţiei.  

McMullin spune că trebuie acceptat al doilea tip de creaţie, căci primul nu este 
necesar pentru credinciosul de azi.  

Acceptarea „creaţiei speciale” atrage cu sine următoarele consecinţe nefaste: 1. 
ideea de Dumnezeu imperfect, datorită faptului că intervine în natură; 2. se ajunge la 
corectarea ştiinţei - aceasta trebuie să fie conformă cu Geneza. 

Rămâne, însă, problematică natura armonizării ştiinţei şi religiei. „Împăcarea” 
celor două „moduri de cunoaştere” se realizează pe un plan metafizic.  

Cunoaşterea religioasă este o cunoaştere considerată superioară celei ştiinţifice, 
pe care o întregeşte: ceea ce nu poate cunoaşte ştiinţa, care este limitată prin natura ei 
la fapte, poate cunoaşte (= livrează certitudini) religia.  

Cunoaşterea religioasă are pretenţia că oferă certitudini cu privire la semnificaţii 
ultime ale existenţei, valori şi ţeluri. Or despre toate acestea nu putem avea 
certitudini. În interpretarea celor doi autori, religia devine meta-fizică, adică domeniu 
superior ştiinţei care oferă o cunoaştere superioară celei ştiinţifice.  

Religia, cum am spus mai sus, nu oferă adevăr obiectiv, ci adevăr subiectiv, iar 
acest fapt implică o relaţie singulară, personală, a credinciosului cu divinitatea şi, 
configurat astfel, este un adevăr unic, netransmisibil celorlalţi prin judecăţi, teorii, ci 
doar arătat (vezi partea a 5-a).  

Ştiinţa, dimpotrivă, oferă adevăruri ce trebuie împărtăşite tuturor prin judecăţi 
verificabile. Cunoaşterea religioasă superioară cunoaşterii ştiinţifice riscă să piardă 
dumnezeirea lui Dumnezeu şi să-l readucă pe Dumnezeu la simplu concept, aşa cum 
este el prezent în metafizica tradiţională europeană. 

Faptele prezentate mai sus pentru a evita transformarea, atât a religiei cât şi a 
ştiinţei în metafizică, îi conduce pe alții să recurgă la separarea totală a ştiinţei de 
religie. 

 
 



123 
 
 
 

Separaţia ştiinţei de religie 
Această separaţie este susţinută, printre alţii, de gânditori precum Soren 

Kierkegaard, Ludwig Wittgenstein şi Hans Kung. 
Pentru primii doi, religia nu are nevoie şi nici nu poate fi justificată sau 

întemeiată raţional. Nu am credinţă pentru că sunt „cert” că există Dumnezeu sau 
viaţa după moarte. Cred chiar dacă toate dovezile raţionale mi-ar indica spre faptul că 
nu există Dumnezeu sau nemurirea sufletului. Dacă îmi întemeiez raţional credinţa, 
reduc religia la metafizică şi ştim că nu avem niciun „motiv” pentru a socoti ca certă 
metafizica („Religia spune: Fă acesta! – Gândeşte aşa! – dar ea nu o poate întemeia şi 
dacă încearcă să o facă, atunci ea respinge; căci pentru fiecare temei pe care-l dă, 
există un temei opus care este valabil.  

Mai convingător este să se spună: Gândeşte aşa! – oricât de ciudat ar părea acest 
lucru sau Nu doreşti să faci acest lucru ? – aşa de respingător cum este”). Aceasta ne 
livrează doar presupoziţii ce nu pot fi verificate prin exerciţiul raţiunii. „Cât ar suna 
de ciudat, relatările istorice din Scriptură s-ar putea dovedi, în sens istoric, false, şi 
totuşi credinţa ta nu ar pierde nimic prin aceasta: nu însă pentru că ea s-ar referi, 
bunăoară, la adevăruri universale ale raţiunii! Ci mai curând deoarece credinţei nu-i 
pasă de dovada istorică (de jocul dovezilor în istorie). Această relatare (Scriptura) 
este însuşită de oameni cu credinţă (ceea ce înseamnă dragoste)”. „Mi se pare că o 
credinţă religioasă nu poate fi decât ceva de felul unei angajări pasionate faţă de un 
sistem de referinţă. Aşadar, deşi este credinţă, ea este de fapt un mod de a trăi sau un 
mod de a judeca viaţa. Ea este o însuşire pasionată a acestui mod de a vedea”. „Viaţa 
te poate educa să crezi în Dumnezeu. Şi există, de asemenea, experienţe care fac acest 
lucru; dar nu viziuni sau alte experienţe ale simţurilor care ne arată existenţa acestei 
fiinţe, ci, de exemplu, suferinţe de diferite feluri. Iar acestea nu ni-l arată pe 
Dumnezeu în felul în care o impresie senzorială ne arată un obiect, nici nu ne lasă să 
facem presupuneri în legătură cu el. Experienţele, gândurile – viaţa pot să ne impună 
această noţiune”.  

Teologul Hans Kung oferă exprimă şi el câteva gânduri privitoare la despărţirea 
credinţei de ştiinţă. Pentru el, Dumnezeu nu are natură substanţială, adică nu este 
aşezat în afara lumii. Şi nu este un Dumnezeu antropomorfic. Divinitatea este reală, 
dar nu în sensul unei realităţi factual-empirice. „Kung afirmă că Dumnezeu reprezintă 
transcendenţa în imanenţă, eternitatea în temporalitate, prin urmare absolutul în 
relativ”. El nu poate fi văzut, înţeles, definit.  

O astfel de divinitate nu poate fi surprinsă în conceptele ştiinţei. Acestea şi 
limbajul religios nu pot fi armonizate. Limbajul ştiinţei este unul descriptiv, căci se 
referă la obiecte empirice. Deci limbajul descriptiv conţine concepte. Doar conceptele 
asigură cunoaştere. Obiectelor percepute li se atribuie concepte. Conceptele au un 
număr finit de sensuri, fapt ce înseamnă că ele circumsriu obiectul denumit. Limbajul 
religios nu se referă la obiecte empirice.  
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Partea a III-a – LEGENDA / POVESTEA OMULUI 
 
Capitolul VII Finalităţile existenţei umane 
19. Conștiința - Sensul existenţei – definire conceptuală 

  
CONȘTIÍNȚĂ, conștiințe, s. f. 1. (Fil.) Sentiment, intuiție pe care ființa umană 

o are despre propria existență; p. ext. cunoaștere intuitivă sau reflexivă pe care o are 
fiecare despre propria existență și despre lucrurile din jurul său. 2. Faptul de a-și da 
seama; înțelegere. 3. (În opoziție cu existența, materia) Gândire, spirit. 4. Sentiment 
al responsabilității morale față de propria sa conduită. ◊ Caz (sau proces) de 
conștiință = dificultatea de a hotărî într-o problemă morală greu de rezolvat. Mustrare 
de conștiință = remușcare, regret. ◊ Expr. A fi cu conștiința împăcată sau a nu avea 
nimic pe conștiință = a fi convins că nu a săvârșit nimic împotriva legilor moralei sau 
juridice. A fi fără conștiință = a fi lipsit de scrupule. Cu mâna pe conștiință = cu toată 
sinceritatea. 5. (În sintagma) Libertate de conștiință = dreptul recunoscut cetățenilor 
de a avea orice concepție religioasă, filosofică etc. [Pr.: -ști-in-] – 
Din fr. conscience, lat. Conscientia - sursa: DEX '09 (2009) 

 Conștiința este o caracteristică fundamentală a fiinţei umane. Aşa cum materia 
întunecată și energia întunecată au fost utilizate pentru a completa Modelul 
Standard al fizicii, cercetătorii au sugerat, de asemenea, că este posibil ca și conștiința 
să fie o altă stare a materiei. Această ipoteză a fost propusă pentru prima dată în anul 
2014 de către cosmologul și fizicianul teoretician Max Tegmark de la MIT, care a 
sugerat că există o stare a materiei, precum starea solidă, lichidă sau gazoasă, în care 
atomii sunt aranjaţi astfel încât să proceseze informațiile, să creeze însuşirea de a fi 
subiectiv și în cele din urmă chiar conștiința.  

În lucrarea sa Tegmark afirmă următoarele: „Generații de fizicieni și chimiști au 
studiat ce se întâmplă atunci când grupăm un număr mare de atomi şi ei au constatat 
că manifestarea colectivă a acestora depinde de modul în care sunt aranjaţi: diferența 
cheie dintre un solid, un lichid și un gaz nu o reprezintă tipul atomilor, ci 
aranjamentul lor. Conștiința poate fi înțeleasă ca o altă stare a materiei. La fel cum 
există mai multe tipuri de lichide, există mai multe tipuri de conștiință. Cu alte 
cuvinte, Tegmark definește conştiinţa ca un model matematic, adică rezultatul unui 
anumit set de condiții matematice. La fel cum există anumite condiții în care 
diferitele stări ale materiei, gaz, lichid și solid, pot apărea, există şi condiţii în care se 
pot forma diferite stări de conștiință, argumentează Tegmark.  

Determinând ce anume provoacă aceste stări diferite de conștiință, în funcție de 
condițiile observabile și măsurabile, am putea înţelege ce este de fapt conştiinţa și ce 
ar reprezenta aceasta pentru un om, o maimuță, un purice sau un supercomputer. 
Ideea aceasta a fost inspirată de neurologul Giulio Tononi de la University of 
Wisconsin din Madison, în anul 2008: dacă vrem să dovedim că ceva are conștiință, 
atunci trebuie să demonstrăm că sunt îndeplinite două condiţii specifice. 

În conformitate cu teoria sa, denumită teoria informației integrate (IIT-
Integrated Information Theory), prima condiţie este aceea că o ființă conștientă 
trebuie să fie capabilă să stocheze, să proceseze și să-şi reamintească o cantitate mare 
de informații. A doua condiţie este că aceste informații trebuie să fie integrate într-un 

https://dexonline.ro/surse
https://www.stiintaonline.ro/de-unde-stim-ca-exista-materia-intunecata/
https://www.stiintaonline.ro/de-unde-stim-ca-exista-materia-intunecata/
https://www.stiintaonline.ro/tot-ce-trebuie-sa-stiti-despre-energia-intunecata/
https://www.stiintaonline.ro/ce-sunt-particulele-elementare/
https://www.stiintaonline.ro/ce-sunt-particulele-elementare/
http://arxiv.org/abs/1401.1219
https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_information_theory
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tot unitar, astfel încât ele să nu poată fi separate în părți independente. Conștiința 
trebuie înţeleasă ca un întreg care nu poate fi divizat în componente separate. O ființă 
conștientă sau un supercomputer trebuie să stocheze și să proceseze informațiile, dar 
trebuie să facă acest lucru astfel încât să formeze un ansamblu complet, indivizibil, 
argumentează Tononi. Pe baza unor calcule matematice, ipoteza lui Tononi 
a prezis că „unele dispozitive la fel de simple precum un termostat sau o diodă 
fotoelectrică ar putea avea sclipiri de conștiință”. În calculele lui Tononi, acele 
„sclipiri de conștiință” nu reprezintă neapărat un sistem conștient și el chiar a propus 
o unitate de măsură, denumită phi sau Φ, despre care a afirmat că ar putea fi folosită 
pentru a evalua nivelul de conștienţă al unei entităţi. 

Șase ani mai târziu, Tegmark a arătat că în conformitate cu teoria informației 
integrate există două tipuri de materie. Primul tip de materie este „computronium”, 
care îndeplinește cerințele din prima condiţie, aceea de a stoca, de a procesa și de a-şi 
reaminti cantități mari de informații.  

Al doilea tip de materie este „perceptronium”, care îndeplinește, de asemenea, 
prima condiţie, dar sub forma unui întreg indivizibil. 

În lucrarea sa din anul 2014, Tegmark descrie ceea ce el a identificat drept cele 
cinci criterii de bază care ar putea fi folosite pentru a distinge materia conștientă de 
materia obișnuită aflată în stare solidă, lichidă sau gazoasă. Acestea sunt informația, 
integrarea, independență, dinamica și utilitatea. „Când privim un pahar cu apă şi 
gheață, percepem lichidul și cuburile solide de gheață ca fiind lucruri separate, chiar 
dacă acestea fac parte din acelaşi ansamblu. De ce se întâmplă acest lucru? De ce ne 
concentrăm asupra părţilor componente şi nu asupra ansamblului?”. 

Mai recent, oamenii de știință au încercat chiar să explice cum s-ar putea 
transfera conștiința umană într-un corp artificial. Matthew Davidson de la Monash 
University din Australia a explicat în The Conversation că deşi oamenii de ştiinţă 
încă nu ştiu prea multe despre ce este de fapt conştiinţa, cercetările sugerează că, cel 
mai probabil, aceasta nu este o trasătură specifică doar omului. 

Esenţa umană nu poate fi înţeleasă pe deplin decât în dialectica materie-spirit, 
având în vedere că trupul este material iar sufletul este de natură spirituală. În 
dicţionarul explicativ al limbii române se afirmă că sufletul reprezintă “totalitatea 
proceselor afective, intelectuale și voliționale ale omului; psihic.” Altfel spus, sufletul 
are semnificaţia de componentă esenţială integratoare pentru conştiinţă şi 
personalitate, fiind considerat uneori sinonim cu minte, spirit sau sine. În unele 
tradiţii spirituale, filosofice şi psihologice, sufletul exprimă esenţa imaterială şi 
nemuritoare a unei persoane, şi în general, a unui organism viu. În creştinism, dar şi 
în alte credinţe religioase, sufletele au fost create de Divinitate, iar după moarte, 
sufletul nemuritor părăseşte corpul în care s-a manifestat temporar. 

  O mare parte a oamenilor de ştiinţă nu acceptă natura imaterială a sufletului. În 
cartea sa“The Astonishing Hypothesis”, Francis Crick, laureatul premiului Nobel 
pentru descoperirea structurii moleculare a ADN-ului, susţine că sufletul este doar o 
iluzie, esenţa umană fiind determinată de “comportamentul unui număr uriaş de 
celule nervoase şi al moleculelor asociate lor” 

 Un dualist recunoaşte o deosebire fundamentală între materie si minte. Prin 
contrast, un monist consideră că mintea este o manifestare a materiei, un material sau 

http://www.nytimes.com/2016/07/05/science/what-is-consciousness.html?_r=1
http://arxiv.org/abs/1401.1219
http://www.sciencealert.com/a-new-start-up-wants-to-transfer-your-consciousness-to-an-artificial-body-so-you-can-live-forever


126 
 
 
 
 

un calculator aflat în creier, şi nu poate exista separată de materie. Un dualist crede 
faptul că mintea este un fel de spirit fără trup, care locuieşte în trup şi, de aceea, este 
de înţeles faptul că el părăseşte corpul pentru a exista în altă parte. Dualiştii 
interpretează boala mintală ca „posedare de către diavoli", aceştia fiind spirite care 
rezidă temporar în corp, astfel că pot fi "alungaţi". La cea mai mică ocazie, dualiştii 
personifică obiectele fizice lipsite de viaţă, văzând spirite şi demoni chiar şi în 
cascade şi nori. 

Romanul din 1882 al lui F. Anstey - Vice Versa are înţeles pentru un dualist, 
însă nu poate fi decât neinteligibil pentru un monist. Dl. Bultitude şi fiul său 
descoperă în mod misterios faptul că au trupurile schimbate. Tatăl, spre bucuria fiului 
său, este obligat să meargă la şcoală în corpul fiului, în vreme ce fiul, în corpul 
tatălui, aduce aproape la ruină afacerea tatălui prin deciziile sale imature. O intrigă 
similară a fost folosită de P. G. Wodehouse în Laugbing Gas, unde contele de 
Havershot şi un copil vedetă de cinema intră simultan sub efectul anesteziei la 
dentist, pentru a se trezi, apoi, fiecare în trupul celuilalt. Din nou, naraţiunea are sens 
numai pentru un dualist. Trebuie să existe ceva la lordul Havershot care nu este parte 
din corpul lui, pentru că altfel cum ar mai putea el să se trezească în corpul unui actor 
copil ? 

La fel ca mulţi dintre oamenii de ştiinţă, Richard Dawkins este un monist.  
Paul Bloom susţine că copiii sunt mai predispuşi la dualism decât adulţii, şi în 

mod special copiii foarte mici. Acest lucru sugerează faptul că tendinţa către dualism 
este parte constitutivă a creierului, conferind, după Bloom, o predispoziţie spre a 
îmbrăţişa idei religioase. 

Bloom mai spune şi că suntem predispuşi prin naştere a fi creaţionişti. Selecţia 
naturală este „intuitiv lipsită de sens". După cum ne spune psihologul Deborah 
Keleman în articolul „Sunt copiii intuitiv teişti ?", copiii sunt în mod special tentaţi să 
atribuie un scop tuturor lucrurilor. Norii sunt „pentru ploaie". Bolovanii ascuţiţi sunt 
„pentru ca să se scarpine animalele atunci când le mănâncă pielea". Atribuirea unui 
scop tuturor lucrurilor se numeşte teleologic. Copiii sunt din naştere „teleologişti", iar 
mulţi dintre ei nu se mai dezvoltă dincolo de aceasta. 

Dualismul nativ şi teleologia nativă, în condiţiile potrivite, ne predispun la 
religie la fel precum reacţia la busola-lumină le predispune pe molii la o nedorită 
„sinucidere”. Dualismul înnăscut ne pregăteşte să credem în existenţa unui „suflet", 
care mai degrabă locuieşte în corp decât să fie parte integrantă din el.  

Un astfel de spirit dezlipit de trup este uşor de imaginat ca mutându-se în altă 
parte, după moartea trupului. De asemeni, ne putem imagina cu uşurinţă existenţa 
unei zeităţi ca spirit pur, nu ca proprietate emergentă materiei complexe ci 
independentă de aceasta. încă şi mai evident, teleologia infantilă pregăteşte religia. 
Dacă totul are un scop, atunci, al cui este acesta? Evident, al lui Dumnezeu! 

În lucrarea “Componenta energetică a psihicului uman: perspectivă 
psihofilsofică”, Gabriel Dulea afirmă: “conştiinţa a fost considerată multă vreme ca 
o noţiune confuză, folosită de filosofi mistici, un cuvânt de mai multe ori echivoc, 
aplicându-se când atenţiei, când introspecţiei, când verificării (controlului şi 
reglării), când recunoaşterii, când inteligenţei, când senzaţiei cenestezice a activităţii 
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mentale, când cauzei (presupusă misterioasă, necunoscută şi supranaturală) 
fenomenelor psihice”. 

O atitudine mult mai nuanţată o are filosoful Stephen Cave, autorul lucrării 
“Immortality”, în care afirmă că sufletul este “cea mai importantă idee din istoria 
omenirii”. Pentru a dovedi existenţa sufletului, Cave se raportează la trei aspecte 
esenţiale, şi anume: 

- diferenţa dintre lucrurile vii şi cele inerte, care implică un “principiu 
animator” asimilat sufletului; 

- fiinţele inteligente au conştiinţă, fiind capabile, nu numai de deplasare şi 
reproducere, ci şi de gândire, imaginaţie şi creativitate; 

- trăirea unor “experienţe extracorporale”, în care unii pacienţii aflaţi în moarte 
clinică au avut senzaţia că au părăsit propriul corp pentru a traversa un tunel luminos. 

Creierul uman a atins un înalt grad de complexitate, fiind sediul unor procese 
psihice care prezintă încă multe necunoscute. Numai prin antrenarea întregii activităţi 
psihice (senzaţii, percepţii, reprezentări, memorie, atenţie, afectivitate, imaginaţie, 
gândire, creativitate) reflectarea realităţii obiective capătă semnificaţie.  

În accepținea dualistă spirit-materie, spre deosebire de calculatoarele electronice 
care funcţionează cu energie electrică, fiinţele inteligente, pe lângă energie, necesită 
suflet, entitate spirituală care poate fi identificată prin concepul de conștiință. Psihicul 
uman nu se reduce doar la funcții ale creierului în receptarea și acumularea de 
informații, ci presupune creativitate, introducerea de concepte noi, restructurarea unor 
teorii existente, cucerirea de noi adevăruri relative pe traiectoria asimptotică spre 
adevărul absolut prin participarea deopotrivă a treptei senzorial-perceptive și rațional-
discursive. 

Teoria dipolilor vortex este o concepție științifică unitară despre Existență – 
formată din Universul nostru și Universul complementar - care oferă o abordare 
dialectică a vieții, cu deschidere largă către religie și filosofie. În esenţă, un dipol 
vortex reprezintă un model fizic general și abstract pentru unitatea dialectică 
“particulă-antiparticulă” și câmpurile de forță asociate. 

Faptul că proprietăţile particulelor elementare sunt reflexia “în oglindă” a 
proprietăţilor antiparticulelor corespunzătoare poate fi explicat prin raportarea 
dipolului vortex în cele două universuri, în care particulele primordiale implicate 
intră / ies printr-un pol și ies / intră prin  
celălalt pol cu sensuri de mişcare opuse. Deci, materia și antimateria au aceeași 
pondere în cadrul Existenței lărgite. Oricărei structuri a materiei din Universul nostru 
îi corespunde o structură a antimateriei din Universul complementar. Deci, orice 
ființă din Universul nostru are un “Alter Ego” în Universul complementar - în care 
dimensiunile spațiale sunt imaginare iar dimensiunea temporală are valori reale.  

Pentru credincioși, Universul complementar reprezintă “Lumea de dincolo”, 
unde se manifestă nemijlocit Spiritul absolut sau Divinitatea. În Universul nostru 
Spiritul se manifestă specific, ca suflet sau conștiință, prin intermediul materiei 
superior organizate din sistemul nervos central al organismelor vii, cu precădere, în 
creierul uman. Altfel spus, spiritul individual este “principiul animator” al vieții, fiind 
modelat operațional după “schema informațională” a lui Alter Ego din Universul 
complementar. 
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Omul este muritor, dar în istoria omenirii contează contribuțiile fiecărui individ 
la dezvoltarea culturii și civilizației. Spre deosebire de trup, sufletul este nemuritor, în 
sensul că “amprenta” lui Alter Ego din Universul complementar rămâne pentru 
eternitate integrată în Spiritul absolut. 

În ultimă instanţă, Spiritul reprezintă esenţa devenirii vieții, deoarece, nu numai 
că asigură interacţiunile conştiente între indivizi şi relaţionarea acestora cu mediul 
ambiant prin intermediul organelor de simţ, afectivitate, memorie şi gândire, ci 
reprezintă şi “interfaţa” psihicului cu alte componente ale Biouniversului, structurat 
ierarhic pe diverse nivele de organizare, mai mult sau mai puțin cunoscute. 

Valenţe deosebite ale psihicului uman au fost puse în evidenţă de psihanaliză, 
disciplină fundamentată de Sigmund Freud (1856-1939), celebru neurolog şi 
psiholog elveţian, la care se adaugă contribuţiile discipolilor săi, Alfred Adler și Carl 
Gustav Jung. 

După Freud, psihicul uman este structurat pe trei nivele: Id (Sinele), Ego (Eul) şi 
Superego (Supraeul). Sinele este nivelul inconştient al capitalului instinctual, complet 
dezorganizat şi supus principiului plăcerii, fiind izvorul de energie primară. Eul este 
o unitate coerentă şi conştientă care reglementează manifestările sinelui, în 
conformitate cu cerinţele lumii externe (principiul realității). Supraeul este forţa 
inconştientă care modelează Sinele şi Eul după scheme morale însuşite de individ din 
mediul socio-cultural în care trăieşte. 

Trăirile neplăcute şi tendinţele care intră în conflict cu normele sociale şi 
principiile morale ale persoanei sunt excluse din conştiinţă printr-un mecanism de 
represiune (refulare) şi alungate în subconştient de unde tind să apară sub formă 
travestită. Amplificarea caracterului conflictual al refulării poate duce la nevroze şi 
psihoze, a căror vindecare se bazează pe conştientizarea pentru bolnav a impulsurilor 
reprimate. 

Alfred Adler (1870-1937), psihiatru austriac, a constestat teoria lui Freud 
asupra libidoului și a redefinit personalitatea, considerând că este un sistem organic 
unitar cu sens bine precizat, care are scopul autorealizării şi supravieţuirii individuale. 
După Adler, inconştientul este motivat, în principal, nu de libidou, ci de tendinţele de 
superioritate, perfecţiune, adaptare socială şi aspiraţie pentru putere. 

Carl Gustav Young (1875-1961), psihiatru elveţian, a elaborat un sistem 
psihologic original (psihologia complexă), incluzând teoria inconştientului colectiv şi 
teoria complexelor psihologice. El neagă rolul determinant al sexualităţii în viaţa 
psihică, în favoarea inconştientului colectiv, ancestral, considerat ca model original şi 
aprioric de motivaţie, care se dezvoltă progresiv şi se relevă omului printr-un limbaj 
incoştient (simboluri, imagini, vise), fiind mai puternic decât nivelul conştient bazat 
pe concepte.  

Confruntarea de idei din psihanaliză se regăseşte şi pe plan filozofic într-un 
registru mult mai diversificat. În orizontul axiologiei, cunoaşterea este reprezintă o 
dimensiune esențială a condiţiei umane, în cadrul căreia se înscrie şi problematica 
adevărului, a valorii şi a valabilităţii cunoştinţelor. În linii mari, se poate spune că în 
gnoseologie s-au constituit trei teorii asupra naturii adevărului, și anume:  

- teoria corespondenţei, după care adevărul desemnează concordanţa dintre 
cunoştinţele subiectului epistemic cu obiectul exterior la care se referă; 



129 
 
 
 
 

- teoria coerenţei, conform căreia adevărul exprimă consistenţa reciprocă a 
ideilor, a propoziţiilor unui sistem de gândire, a unei teorii etc. 

- teoria operaţional-pragmatică, pentru care adevărul semnifică valoarea 
operaţională a unor cunoştinţe acumulate de ființa umană.  

Părerea că adevărul exprimă concordanţa cunoştinţelor subiectului cunoscător cu 
obiectul cunoaşterii, a fost exprimată încă din antichitate de către Aristotel : “o 
enunţare adevărată este aceea prin care spui că este ceea ce este şi că nu este ceea 
ce nu este”. 

În contrast cu filosofii empirişti (Francis Bacon, John Locke, David Hume) 
care au susţinut că la baza cunoaşterii se află “impresiunile simţurilor”, filozofii 
raţionalişti (R. Descartes, B. Spinoza, G. W. Leibniz) au considerat că numai 
raţiunea poate oferi legitimitate unor opinii. În lucrarea sa “Discurs asupra metodei”, 
R. Descartes, scrie : “Am socotit că pot să iau drept regulă generală că lucrurile pe 
care le concepem foarte clar şi foarte distinct sunt toate adevărate...”. 

Un salt calitativ în reflectarea unitară şi aprofundată a existenţei îl constituie 
dialectica, ale cărei baze au fost puse de celebrul filosof german Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel (1770-1831), care a analizat universalitatea contradicţiei, 
dedublarea unicului în laturi contrare, legea transformării acumulărilor cantitative în 
salturi calitative, precum şi mecanismele negării negaţiei. În logică a promovat un 
sistem complex al categoriilor şi a subliniat caracterul dialectic al cunoaşterii - pe 
care a prezentat-o ca un proces de apropiere progresivă de Adevărul absolut. 

Hegel a pus la baza întregii existenţe conceptul universal de “Idee absolută”, din 
care derivă lumea cu întreaga bogăţie de determinări, aspecte şi manifestări concrete. 
El consideră că, în automişcarea ei, Ideea absolută începe de la o abstracţie 
nedeterminată (teza), parcurge un proces de degradare prin care se exteriorizează sub 
formă de natură (antiteza) şi se ridică apoi la abstracţia finală (sinteza), etapă în care 
spiritul, ca unitate a ideii şi naturii, a depăşit contradicţia şi, odată cu ea, realitatea. 

În “Fenomenologia spiritului”, Hegel analizează strategia urmată în “mişcarea 
gândirii...care îşi produce şi parcurge momentele sale”, deoarece “metoda nu este 
altceva decât structura întregului, înfăţişat în pura sa esenţialitate”. În felul acesta, el 
subliniază unitatea dintre teorie şi metodă, interdependenţa între explicare 
(interpretare) şi modul de abordare a “universului ca totalitate” pentru a obţine 
despre el cunoştinţe autentice. Metoda sa dialectică de gândire şi cunoaştere va fi 
preluată de Marx şi Engels, dar de pe o poziţie materialistă. 

Immanuel Kant (1724-1804) a elaborat un sistem filosofic propriu (idealismul 
transcendental), având convingerea că lucrurile şi fenomenele realităţii există în sine, 
ca entităţi obiective. În concepţia sa, procesul cunoaşterii începe cu experienţa 
sensibilă, cu stimularea organelor de simţ, fără ca prin aceasta să fie cunoscute 
lucrurile în sine, ci numai aşa cum apar, deoarece în procesul interacţiunii ar interveni 
activ şi transformator formele subiective şi apriorice ale sensibilităţii (spaţiul şi 
timpul), precum şi ale intelectului (conceptele de substanţă, cauzalitate, necesitate 
etc.). 

Kant afirmă “În critica raţiunii pure”: “dar dacă orice cunoaştere a noastră 
începe cu experienţa, aceasta nu înseamnă că ea provine toată din experienţă”. El 
face distincţie între cunoştinţele empirice “care îşi au izvoarele lor aposteriori, adică 
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în experienţă”, de cunoştinţele apriori care “sunt independente absolut de orice 
experienţă”, fiind rezultatul structurilor cognitive ale subiectului epistemic. 

Prin analiza critică a “condiţiilor de posibilitate” ale cunoaşterii, Kant ajunge la 
contestarea capacităţii intelectului de a cunoaşte „lucrul în sine”, care există 
independent şi în afara subiectului cunoscător. În istoria gnoseologiei, Kant şi Hegel 
au depăşit alternativa metafizică între empirism şi raţionalism, în care cunoaşterea 
este analizată unilateral, ca un proces senzorial, respectiv raţional. 

Definirea adevărului drept corespondenţă cu realitatea, dar fără să conţină 
criterii de validare a afirmaţiilor, a fost considerată nesatisfăcătoare de unii filozofi. 
Un astfel de criteriu ar putea fi cel al coerenţei, care “presupune adevărul legilor 
logicii” (B. Russel). Conform acestui criteriu, o opinie este adevărată atunci când este 
concordantă şi coerentă logic cu celelalte opinii pe care le susţinem. 

Pragmatiştii au ales criteriul utilităţii pentru validarea adevărului, iar marxiştii 
considerau practica drept criteriul suprem al adevărului. În viziunea celor dintâi, o 
propoziţie nu este prin ea însăşi adevărată, ci devine adevărată dacă se dovedeşte că 
ea este funcţională şi utilă în activitatea noastră.  

W.James, unul dintre fondatorii pragmatismului, afirmă : “Tot ce vă pot spune 
este că ceea ce este adevărat intră în ceea ce este bine, sau că adevărul este un bun 
de un fel oarecare şi nu cum se presupune de obicei, o categorie în afara binelui ”.  

Ce înseamnă materia fără o cunoaştere prin intermediul conştiinţei? Nimic, 
deoarece conştiinţa dă sens şi valoare întregii Existenţe. Materia şi Spiritul sunt 
intrinsec legate între ele; nu pot fi analizate în profunzime decât împreună. 

Existenţa include o componentă informaţională activă, identificată prin Spirit, 
care se manifestă la fiinţele inteligente prin acţiuni conştiente, performante şi 
creative. Nu numai în filosofie, ci şi în religie se face distincţie între trupul muritor şi 
“sufletul” nemuritor. 

Este fascinant că devenirea Existenţei capătă semnificaţie şi valoare prin 
intermediul Spiritului, care asigură orientarea în reflectarea dialectică de către om a 
diversităţii structurilor şi proceselor din realitatea obiectivă, la graniţele dintre 
cauzalitate şi întâmplare, libertate şi necesitate. Numai aşa poate fi înţeleasă pe deplin 
menirea fiinţei umane în Univers. 

Se poate afirma că Spiritul, deşi nu se poate manifesta în Universul nostru decât 
prin organisme vii superior organizate, nu reprezintă o funcţie doar a acestora, ci 
permite trecerea calitativă la trăirea și raportarea conștientă la Existență în 
dezvoltarea ontogenetică și filogenetică. 

Conștiința se manifestă progresiv, pe măsură ce trupul și sufletul evoluează la 
rezonanță pe traiectoria existențială. De aceea conştiinţa umană apare progresiv după 
primul an de dezvoltare a copilului, atunci când structurile anatomice şi procesele 
fiziologice au ajuns la un anumit grad de compexitate. 

După psihologul elveţian Jean Piaget, creatorul epistemologiei genetice, 
evoluţia inteligenţei în ontogeneză este rezultatul echilibrului operaţiilor mentale 
(clasare, măsurare, numărare, deplasare spaţio-temporală etc.) obţinute prin 
interiorizarea acţiunilor practice cu obiectele în structuri mentale dimanice, 
organizate ierarhic. Orice experienţă din viaţă este structurată pe baza unor scheme 
psihice degajate de practica socială şi individuală din realitatea obiectivă. 
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Dezvoltarea inteligenţei la copil parcurge succesiv mai multe stadii: senzorio-
motor (de la naştere până la apariţia limbajului,15-18 luni), pre-operator (de la 
apariţia limbajului până la 7-8 ani), al operaţiilor concrete (de la 7-8 ani până la 10-11 
ani), al operaţiilor formale (de la 10-11 ani până 15-16 ani). În stadiul operaţiilor 
formale, gândirea devine aptă pentru raţionamente ipotetico-deductive şi experimente 
ştiinţifice. 

Psihologul american Jerome J. Bruner a conceput evoluţia stadială a 
inteligenţei într-o viziune mult mai flexibilă, în sensul că orice etapă poate fi 
accelerată prin strategii didactice adecvate. După Bruner, “bazele oricărei discipline 
pot fi predate oricui, la orice vârstă, într-o formă potrivită”. El insistă mult asupra 
necesităţii cultivării la elevi a stilului de învăţare şţiinţific, care îmbină gândirea 
analitică cu intuiţia. 

Sfârşitul sec. al XX-lea este marcat de efortul unor cercetători de cuantificare a 
inteligenţei pentru a evalua riguros performanţele elevilor faţă de un veritabil reper al 
capacităţilor cognitive individule, determinate de zestrea genetică. 

Mecanismele genetice sunt universale în lumea vie şi funcţionează la om pe 
aceleaşi principii ca şi la primele organisme unicelulare apărute în istoria vieţii. 

Fiecare individ este unic, pentru că pornește în viață cu o zestre ereditară 
specifică și parcurge o traiectorie existențială proprie. 

De menţionat că indivizii luaţi separat sunt componente esenţiale ale vieţii, care 
interacţionează şi capătă valoare în cadrul sistemului superior, populaţional sau al 
speciei, de organizare ierarhică a materiei vii. Procesul de îmbătrânire, finalizat prin 
moarte, nu reprezintă o fatalitate, ci capătă o nouă semnificaţie în devenirea materiei 
vii - în care programul pentru sine, de supravieţuire a indivizilor, este subordonat 
programului pentru grup, de supravieţuire şi dezvoltare a speciilor în cadrul biosferei. 

Legea biogenetică fundamentală, descoperită de zoologul german Ernst Haechel 
– conform căreia ontogeneza este o recapitulare sumară a filogenezei - exprimă 
capacitatea informaţiei genetice de autoperfecţionare prin memorarea etapelor 
esenţiale ale evoluţiei organismelor vii. 

Desigur, concepţia lui Darwin despre originea şi evoluţia speciilor reprezintă un 
salt calitativ în cunoaştere, dar miracolul devenirii vieţii nu trebuie lăsat doar pe 
seama selecţiei naturale în “lupta pentru existenţă” a indivizilor mai bine adaptaţi şi a 
mutaţiilor genetice aleatoare. Cercetările trebuie orientate pe descifrarea unor 
mecanisme genetice dinamice, autoperformante şi adaptive la factorii interni şi 
externi.  

Materializarea informaţiei “in actu” din starea “ in potentia” presupune derularea 
corelată a secvenţelor diviziunii, diferenţierii şi orientării celulelor prin interacţiune 
cu matricea proteinică şi semnalele transmise de receptorii specifici despre poziţiile 
relative ale celulelor vecine, pentru ca structurile şi procesele biologice să fie 
integrate unitar. Această interpretare este confirmată de celulele suşe pluripotente 
extrase de la un embrion, care se pot dezvolta şi reface ţesuturile afectate de leziuni, 
boli sau bătrâneţe ale unor organisme compatibile genetic. Un exemplu - cu implicaţii 
tulburătoare în etică - îl reprezintă clonarea organismelor prin înlocuirea nucleului 
unui ovul cu nuclelul extras dintr-o celulă somatică. 
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Genetica dinamică: morfogeneza se derulează prin aranjamentul ordonat al 
celulelor în configuraţii bine definite pe baza schemelor program ale orientării 
fusului de diviziune în funcţie de natura şi poziţiile relative ale celulelor vecine, care 
sunt integrate în ciclul mitotic cu programele de reglare şi control pentru 
diferenţierea celulelor. 

Deşi nucleul este centrul coordonator al celulei, informaţia genetică este 
funcţională doar în structura spaţială a unor câmpuri de celule care capătă specifitate 
în ţesuturi, organe şi sisteme, organizate ierarhic şi integrate unitar la nivelul 
organismului. În compoziţia nucleului intră ADN, ARN, proteine, diferiţi compuşi 
organici şi anorganici organizaţi în matricea sau sucul nuclear, cromatină sau 
cromozomi, nucleoli, totul delimitat de o membrană nucleară prin care schimbă 
materie, energie şi informaţie cu exteriorul. 

Se ştie că în procesul diviziunii celulare, ciclul mitotic este corelat cu ciclul 
nucleolar, în care nucleolii sunt vizibili în interfază, dispar în profază şi reapar în 
telofază. Cercetătorii recunosc importanţa nucleolilor în sinteza ARNr şi şi biogeneza 
ribozomilor, dar şi ca “staţii intermediare” pentru transferul ARNm şi ARNs în 
citoplasmă; vom adăuga rolul lor important în morfogeneză, fiind responsabili pentru 
pregătirea aparatului mitotic. 

Într-o exprimare sugestivă, viaţa şi moartea formează o unitate de contrarii în 
devenirea sistemelor biologice, prin derularea unor programe tulburătoare care 
“ciclează” nivelele inferioare în favoarea celor superioare. Programul “pentru sine” 
îşi afirmă măreţia în programul “pentru specie” care proiectează indivizii în 
eternitate. De fapt, devenirea nivelelor superioare este asigurată de “primenirea” 
nivelelor inferioare.  

Fiinţa umană se distinge în cadrul biosferei prin conştiinţa de sine, reflectarea cu 
înţeles, orientarea către un scop sau finalitate, construcţie creativă sau finalitate. Pe 
traiectoria evoluţiei ontogenetice și filogenetice omul a devenit producător şi 
consumator de cultură, nu doar de substanţe nutritive şi energie. 

Max Planck, fizician teoretic si fondatorul mecanicii cuantice, a susținut 
urmatoarele: “Consider conștiința ca fiind fundamentala, iar materia ca fiind derivata 
din constiinta. Nu putem trece mai departe de conștiința noastra. Orice lucru despre 
care discutam, orice lucru pe care il consideram existent, pleaca de la conștiință”. 

Eugen Wigner, un alt fizician renumit, sustine aceeasi idee: “Nu este posibil sa 
formulezi legile mecanicii cuantice fara sa te raportezi si referi la conștiință”. 

Conștiința este cea care ne ajuta sa percepem si sa observam lumea, este cea 
care ne determina sa gandim intr-un anumit fel, să simțim anumite lucruri si sa avem 
anumite intenții. Intrebarea este insa: conștiința este un produs al creierului sau 
creierul este cel administrat de constiinta? 

Teoriile stiintifice mai moderne pornesc, in general, de la premisa potrivit careia 
materia este singura realitate. Aceasta noțiune poarta denumirea de materialism 
stiințific. Din fericire însa, fizica cuantica ne dovedește ca ceea ce percepem noi ca 
fiind lumea fizica nu este fizica deloc. 

Niels Bohr, si el fizician rasplatit cu un Premiu Nobel, la fel ca cei amintiți mai 
sus, susține: “Daca mecanica cuantica nu te-a șocat profund, atunci înseamna ca nu ai 
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înțeles-o înca. Tot ceea ce noi consideram ca fiind real este alcatuit din lucruri care 
nu pot fi considerate reale”. 

 In secolul al XIX-lea, fizicienii au început să cerceteze legatura dintre energie și 
structura materiei. Astfel, s-a ajuns la concluzia ca universul fizic, cunoscut si sub 
denumirea de univers static sau newtonian, nu exista si ca materia este, mai degraba, 
o iluzie. Oamenii de stiinta au inceput atunci sa inteleaga faptul ca universul este 
alcatuit din energie, fapt pe care fizica cuantica il sustine. 

La final de secol XIX, fizicienii au descoperit fenomene empirice care nu 
puteau fi explicate de fizica clasica. Aceasta descoperire a determinat aparitia noii 
ramuri a fizicii, denumita mecanica cuantica. Mecanica cuantica pune la indoiala 
fundamentul material al lumii, demonstrand faptul ca atomii si particulele subatomice 
nu sunt, de fapt, obiecte solide, ceea ce inseamna ca nu exista cu o locatie spatiala 
precisa si intr-un timp definit concret.  

Conştiinţa poate fi profund modificată de o varietate de procese patologice — 
traume cerebrale, intoxicaţii cu substanţe otrăvitoare, infecţii sau procese 
degenerative şi circulatorii din creier. Acestea pot să determine schimbări mintale 
profunde, care le vor conduce în categoria „stărilor modificate de conştiinţă". Totuşi, 
asemenea afecţiuni produc „trivial deliria" sau „psihoze organice", stări foarte 
importante din punct de vedere clinic, dar irelevante pentru discuţia noastră. 
Persoanele care prezintă asemenea stări sînt de obicei dezorientate; nu ştiu cine şi 
unde sînt sau ce dată este. În plus, funcţiile lor intelectuale sînt serios afectate şi 
suferă, de obicei, de amnezie. 

În stările holotropice, conştiinţa suferă o modificare calitativă profundă, 
fundamentală, fără să fie însă semnificativ redusă ca în cazul tulburărilor cu 
cauzalitate organică. Rămînem de obicei perfect orientaţi spaţio-temporal şi nu 
pierdem complet contactul cu realitatea cotidiană, în acelaşi timp, cîmpul conştiinţei 
noastre este invadat de conţinuturi din alte dimensiuni ale existenţei într-un mod 
foarte intens şi chiar copleşitor. Astfel, trăim simultan două realităţi foarte diferite, 
„avem cîte un picior într-o altă lume". 

Stările holotropice sunt caracterizate de schimbări perceptuale dramatice în toate 
ariile senzoriale. Cînd închidem ochii, cîmpul nostru vizual poate fi inundat de 
imagini din istoria personală şi din inconştientul individual şi colectiv. Putem avea 
viziuni şi experienţe care descriu diferite aspecte ale regnului animal şi vegetal, 
naturii în general sau ale Cosmosului. Experienţele ne pot transporta în domeniul 
fiinţelor arhetipale şi regiunilor mitologice. Cînd deschidem ochii, percepţia noastră 
asupra mediului înconjurător poate fi iluzoriu transformată de proiecţii vii ale acestui 
material inconştient. Acestea pot fi însoţite de o gamă largă de experienţe care 
implică şi celelalte simţuri — diferite sunete, senzaţii fizice, mirosuri şi gusturi. 

Emoţiile asociate cu stările holotropice acoperă un spectru foarte larg, care 
depăşeşte de obicei cadrul experienţei cotidiene, atît prin natura, cît şi prin 
intensitatea lor. Ele merg de la trăiri extatice, de beatitudine şi „pace care depăşeşte 
orice înţelegere", la episoade de teroare intensă, furie ucigaşă, disperare profundă, 
vinovăţie chinuitoare şi alte forme de suferinţă emoţională inimaginabilă. Formele 
extreme ale acestor stări seamănă cu descrierile lumilor paradisiace ori celeste şi ale 
iadurilor din scripturile marilor religii ale lumii. 
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Un aspect deosebit de interesant al stărilor holotropice este efectul lor asupra 
gîndirii. Intelectul nu este afectat, dar funcţionează într-un mod semnificativ diferit de 
modul său zilnic de operare. Este posibil să nu ne putem baza pe judecata noastră în 
probleme practice obişnuite, putem fi efectiv invadaţi de informaţii exacte şi 
remarcabile pe o varietate de teme. Putem ajunge la o înţelegere psihologică profundă 
a istoriei noastre de viaţă, a dinamicilor inconştiente, dificultăţilor emoţionale şi 
problemelor interpersonale. Putem avea, de asemenea, revelaţii extraordinare în 
legătură cu diferite aspecte ale naturii şi Cosmosului care depăşesc cu mult nivelul 
nostru educaţional şi intelectual. Totuşi, cele mai interesante viziuni disponibile în 
stările holotropice sînt cele legate de probleme filozofice, metafizice şi spirituale. 

Putem trăi succesiuni de morţi şi renaşteri psihologice şi un spectru larg de 
fenomene transpersonale, precum sentimentul de identificare cu alte persoane, natura, 
Universul şi Dumnezeu. Putem descoperi chiar ceea ce par a fi amintiri din alte 
încarnări, putem întîlni importante figuri arhetipale, putem comunica cu fiinţe 
imateriale şi vizita numeroase peisaje mitologice. Experienţele holotropice de acest 
gen sunt principala sursă a cosmologiilor, mitologilor, filozofiilor şi sistemelor 
religioase care descriu natura spirituală a Cosmosului şi existenţei. Ele sînt cheia 
înţelegerii vieţii rituale şi spirituale a umanităţii, de la şamanism şi ceremoniile sacre 
ale triburilor aborigene pînă la marile religii ale lumii.  

Cînd analizăm rolul pe care l-au jucat stările holotropice de conştiinţă în istoria 
omenirii, cea mai surprinzătoare descoperire este diferenţa uimitoare dintre atitudinea 
faţă de aceste stări ce caracterizează societatea industrială occidentală şi atitudinile 
tuturor culturilor antice şi pre- industriale. În contrast flagrant cu umanitatea 
modernă, toate culturile primitive au un mare respect pentru stările holotropice şi au 
investit mult timp şi efort pentru a dezvolta moduri sigure şi eficiente de inducere a 
lor. Acestea au fost folosite ca principal vehicul în viaţa rituală şi spirituală şi în 
diferite alte scopuri importante. 

În contextul ceremoniilor sacre, stările modificate de conştiinţă mediau pentru 
populaţia tribului contactul experienţial direct cu dimensiunile arhetipale ale realităţii 
— zeităţi, tărîmuri mitologice şi forţe luminoase ale naturii. O altă arie în care aceste 
stări au jucat un rol crucial a fost diagnosticarea şi vindecarea diferitelor tulburări. 
Deşi culturile aborigene posedau deseori cunoştinţe impresionante despre remediile 
naturiste, ele puneau, în principal, accentul pe vindecarea metafizică. Acest lucru 
implica de obicei inducerea stărilor holotropice de conştiinţă — la client, la 
vindecător sau la amîndoi în acelaşi timp. De multe ori, un grup mare sau chiar un 
trib întreg intra în transa vindecătoare împreună, cum se întîmplă, de exemplu, pînă în 
zilele noastre cu aborigenii Kung din deşertul african Kalahari. 

Stările holotropice au fost folosite, de asemenea, pentru cultivarea intuiţiei şi a 
percepţiei extrasenzoriale într-o varietate de scopuri practice, precum găsirea 
persoanelor şi obiectelor pierdute, obţinerea de informaţii despre persoane aflate în 
locuri îndepărtate şi pentru a urmări vînatul. În plus, ele serveau şi ca sursă de 
inspiraţie artistică, oferind idei pentru ritualuri, picturi, sculpturi şi cîntece. Impactul 
pe care experienţele trăite în aceste stări 1-a avut asupra vieţii culturale a societăţilor 
preindustriale şi a istoriei spirituale a omenirii a fost enorm. 
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Importanţa stărilor holotropice pentru culturile vechi aborigene este reflectată în 
cantitatea de timp şi energie dedicată dezvoltării „tehnologiilor sacrului", diferite 
proceduri de modificare a stării mintale, capabile să inducă stările holotropice în 
scopuri rituale şi spirituale. Aceste metode combină în diferite feluri tobele şi alte 
forme de percuţie, muzică, incantaţii, dansuri ritmice, schimbări ale ritmului 
respirator şi cultivarea unor forme speciale de observaţie. Izolarea socială şi 
senzorială profundă, cum ar fi retragerea într-o peşteră, deşert, pe calota arctică sau 
culmile munţilor joacă, de asemenea, un rol important ca mijloc de inducere a stărilor 
holotropice. Intervenţiile fiziologice extreme folosite în acest scop includ postul, 
privarea de somn, deshidratarea şi chiar sîngerarea masivă, folosirea unor laxative şi 
purgative puternice şi inducerea unei dureri intense. 

O tehnologie deosebit de eficientă pentru inducerea stărilor holotropice a fost 
folosirea rituală a plantelor şi substanţelor psihedelice. Poţiunea divină legendară 
numită haoma în Zend Avesta din Persia antică şi soma în India era folosită de 
triburile indo-iraniene cu mai multe milenii în urmă şi a fost, probabil, cea mai 
importantă sursă a religiei şi filozofiei vedice. Preparate din diferite tipuri de cînepă 
au fost fumate şi ingerate sub diferite nume (haşiş, charas, bhang, ganja, kif, 
marijuana). 

Alte tehnici des întâlnite sunt lucrul cu respiraţia, direct sau indirect (pranayama, 
bastrikayoghinică, „respiraţia de foc" budistă, respiraţia sufi, ketjak balinez, muzica 
guturală a eschimoşilor inuiţi etc.); tehnologii ale sunetului (bătut de tobe, zornăit, 
folosirea betelor, clopotelor şi gongurilor, muzică, incantaţii, mantre, didjeridoo — 
instrument care imită mugetul de taur); dansul şi alte forme de mişcare (rotirile 
dervişilor, dansurile lama, dansul transei al boşimanilor din Kalahari, hatha yoga, tai 
chi, chigong etc.); izolare socială şi privare senzorială (retragere în deşert, în peşteri, 
pe vîrfurile munţilor, în cîmpiile înzăpezite, căutare de viziuni etc.); supraîncărcarea 
senzorială (o combinaţie de stimuli acustici, vizuali, şi proprioceptivi în timpul unor 
ritualuri aborigene, durere extremă etc.); mijloace fiziologice (post, privare de somn, 
purgative, laxative, vasectomie [mayaşi], proceduri fizice dureroase (dansul soarelui 
al indienilor sioux lakota, subincizie, pilirea dinţilor); meditaţie, rugăciune şi alte 
practici spirituale (diferite tehnici yoga, tantra, soto şi practica rinzai zen, dzogchen 
tibetan, isihasm creştin (rugăciunea lui Isus), exerciţiile lui Ignatius de Loyola etc.); 
substanţe psihedelice de provenienţă animală sau vegetală (haşiş, cactus mexican, 
teonanacatl, ololiuqui, ayahuasca, eboga, lemn de trandafir hawaian, rută siriană, 
secreţie din pielea broaştei rîioase Bufo alvarius, peşte pacific Kyphosus fuscus etc.) 

Folosirea rituală a diferitelor materiale psihedelice are şi ea o istorie lungă în 
America Centrală. Plante extrem de eficiente în modificarea stării mintale erau bine 
cunoscute în mai multe culturi indiene pre hispanice — azteci, mayaşi şi tolteci. Cele 
mai renumite sînt cactusul mexican peyote (Lofofora williamsii), ciuperca sacră 
teonanacatl (Psilocybe mexicana) şi ololiuqui, seminţele diferitelor varietăţi de 
rochiţa rîndunicii (Ipomoea violacea şi Turbina corymbosa). Acestea au fost folosite 
ca sacramente pînă în prezent de Huichol, Mazatec, Chichimeca, Cora şi alte triburi 
mexicane indiene, ca şi de amerindieni.Faimoasa yaje sau ayahuasca sud-americană 
este un decoct obţinut dintr-o liană din junglă (Banisteriopsis caapi) combinat cu alte 
aditive din plante.  
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20. Rolul energetic al omului 
 

Hrana este o cerinţă absolută pentru oricare vieţuitoare, manifestările legate de 
asigurarea echilibrului material şi energetic fiind de la cele automate, simple 
(asimilare directă, fagocitare etc.) până la cele mai elaborate şi complexe, implicând 
vânătoarea cu caracter social şi strategii de grup, respectiv amplasare a diferitelor 
dispozitive. 

Fiecare specie are un regim preferenţial de hrană; nici un animal nu mănâncă 
absolut orice. Atât între specii simpatrice strâns înrudite există deosebiri de dietă, cât 
şi în interiorul aceleiaşi populaţii apar frecvent rase fiziologice care pot exploata în 
mod diferenţiat baza trofică, având ca urmare o limitare a competiţiei intraspecifice. 

Varietatea hranei noastre şi tendinţa de a descoperi sau introduce în dietă noi şi 
noi feluri de mâncare este un alt aspect care ne leagă de viaţa tipică de primată. 
Carnivorele mănâncă mai rar şi alimente mult mai bogate în nutrienţi, dar 
semnificativ mai puţin diverse decât o maimuţă. Un babuin se hrăneşte cu 
aproximativ 200 de specii de plante, iar macacii japonezi ingurgitează circa 119 
specii, sub formă de muguri, lăstari, fructe, rădăcini dar şi păianjeni, fluturi, etc. 
(Morris, 1991). 

Este evident faptul că trecerea (şi) la o dietă carnivoră, în pofida tuturor 
avantajelor legate de aceasta, nu a determinat renunţarea la o serie de trăsături ale 
dietei şi obiceiurilor aferente omnivorelor sau ale speciilor predominant vegetariene. 
Din câte ştim, chiar după ce omenirea şi-a modificat stilul de viaţă din vânător-
culegător în sedentari agricultori, aceasta a practicat o agricultură mixtă, în care 
cultivarea plantelor nutritive şi creşterea animalelor domestice au mers în paralel. Şi 
astăzi, vegetarienii îşi asigură un regim echilibrat pe baza unei largi varietăţi de 
substanţe din plante, ca şi primatele tipice, cei mai mulţi însă recurgând, cel puţin 
ocazional, şi la proteine animale, dar prezente sub o altă formă decât carnea (cum ar 
fi ouăle, laptele sau mierea). 

Reducerea sau eliminarea cărnii din unele zone ale globului, sunt mai degrabă 
corelate cu suprapopularea şi limitarea resurselor, respectiv cu sărăcia, şi nicidecum 
cu o alegere pe baza liberului arbitru. În multe arii sărace trăiesc populaţii numeroase, 
malnutrite din cauza dependenţei acestora de numai câteva cereale de bază. Aceste 
populaţii se înmulţesc în continuare, dar creşterea numerică se face pe seama 
costurilor unor specimene din ce în ce mai slabe, precum şi a mortalităţii excesive. 
Aceşti oameni supravieţuiesc şi atât. Rezolvarea stă prea puţin în creşterea eficienţei 
agriculturii, a alimentelor modificate genetic, sau adoptarea unor politici de asistenţă 
şi trimitere de ajutoare, ci mai degrabă în trecerea la un program conştient de 
menţinere sub control a înmulţirii, în spiritul corelării efectivelor cu capacitatea de 
suport a mediului. 

Creşterea populaţiei corelată cu sporirea necesarului de hrană se reflectă şi în 
alte efecte: supraexploatarea solului, defrişarea pădurilor, mărirea excesivă a 
irigaţiilor, fapt care afectează calitatea şi cantitatea apelor continentale, dar care este 
adesea corelată şi cu sărăturarea solurilor etc. Suprafeţele globale de teren agricol au 
scăzut considerabil în ultimele decenii, în special după 1980, ca urmare a extinderii 
accelerate a centrelor urbane, a abandonării terenurilor nefertile sau erodate (Dordea 
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şi Coman, 2005). În 1990 circa 38% din terenul agricol global (1,5 miliarde ha) era 
degradat din diferite cauze, proces care continuă cu pierderea anuală a încă 5-6 
milioane de hectare. Acest proces este excesiv în unele arii ale Asiei (de exemplu în 
China din cauza eroziunii solului, terenul arabil a scăzut în a doua jumătate a 
secolului XX cu o suprafaţă în care ar încăpea Danemarca, Franţa, Germania şi 
Olanda la un loc), şi îndeosebi în Africa. În ultimul continent menţionat problema 
este deosebit de acută, deoarece agricultura contribuie cu peste 40% la PIB şi ocupă 
peste 70% din forţa de muncă. 

Un adult de talie medie, care duce o viaţă sedentară într-o ţară cu climat cald-
moderat, are nevoie de cel puţin 2000 cal/zi pentru acoperirea cheltuielilor energetice. 
Un adult care duce o viaţă solicitantă (servici care implică consum energetic sporit), 
sau care trăieşte într-un climat rece, necesită o dietă de 6 - 7000 calorii pe zi. Dacă 
aportul este mai scăzut cu 10% decât necesarul mediu, indivizii sunt consideraţi 
subnutriţi, iar la o reducere de 20% se consideră că subnutriţia este accentuată 
(Dordea şi Coman, 2005). Astăzi, aportul mediu global este de circa 2600 calorii/zi, 
dar cel puţin 1 miliard de oameni au mult mai puţin. Numărul cel mai mare de 
subnutriţi se află în sudul şi sud-estul Asiei şi în Africa. În ultimul continent numărul 
celor subnutriţi a fost dublu în 1999 (20 milioane oameni) faţă de 1960 (10 milioane), 
iar prognozele arată că în anul 2025 numai 40% din populaţia continentului va putea 
fi hrănită de ceea ce poate creşte în regiune. Pe Glob, circa 40 000 de oameni mor 
zilnic din cauze legate de subnutriţie. 

Prin contrast, îndeosebi în Europa şi America de Nord, există din ce în ce mai 
multe persoane supranutrite. În aceste arii media aportului este de 3500 calorii pe zi. 
Peste 1 miliard de adulţi de pe Glob sunt supraponderali. 

Ţările avansate, cu standard ridicat de viaţă, menţin şi se menţin printr-o dietă 
echilibrată bazată atât pe vegetale (moştenire din trecutul nostru de primată) dar şi de 
carne (moştenire a trecutului de vânător), iar menţinerea populaţiei stabile şi controlul 
natalităţii este realizat prin mecanisme interioare care nu necesită nici un fel de 
măsuri drastice. Viaţa fiind mult mai sigură şi decentă, adulţii preferă să investească 
mult într-un număr redus de urmaşi şi nu invers; astfel efectivul se menţine la cote 
stagnante în mod implicit. Aceste mecanisme sunt produse prin educaţie, cultură, şi 
nivel social. Ele sunt populaţii cu strategie de tip k. 

Comportamentul de hrănire al maimuţei goale pare la prima vedere a fi una 
dintre cele mai schimbătoare, oportuniste şi cultural influenţabile activităţi, dar chiar 
şi aici operează o serie de principii biologice de bază. Am privit deja îndeaproape 
modul în care şabloanele sale ancestrale de culegere a fructelor au trebuit să se 
transforme în altele de ucidere a prăzii în comun. 

Am văzut cum aceasta a condus la o serie de modificări fundamentale în 
obiceiurile sale de hrănire. Căutarea hranei a trebuit să devină mai elaborată şi mai 
atent organizată. Impulsul de ucidere a prăzii a trebuit să devină parţial independent 
de impulsul de a mânca. Hrana era dusă la un cămin stabil pentru a fi consumată. 
Prepararea hranei a trebuit să devină mai laborioasă. Mesele au devenit mai 
consistente şi mai distanţate în timp. Cantitatea de carne din dietă a crescut 
spectaculos. S-a practicat depozitarea şi împărţirea hranei. Ea trebuia să fie asigurată 
de masculi pentru familiile lor. Defecaţia a trebuit controlată şi modificată. Toate 
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aceste modificări s-au produs într-o perioadă de timp foarte îndelungată şi este 
semnificativ că, în ciuda marilor progrese tehnologice din ultimii ani, încă le suntem 
credincioşi. S-ar părea că ele sunt ceva mai mult decât simple mijloace culturale care 
să fie împinse când încoace, când încolo de capriciile modei. Judecând după 
comportamentul nostru de astăzi, ele trebuie să fi devenit, măcar într-o oarecare 
măsură, caracteristici biologice adânc înrădăcinate ale speciei noastre. 

Aşa cum am observat deja, tehnicile perfecţionate de strângere a hranei de care 
dispune agricultura modernă i-au lăsat pe majoritatea masculilor adulţi din societatea 
noastră fără rolul de vânător. Ei îşi compensează acest gol ducându-se la „lucru". 
Munca a înlocuit vânătoarea, dar a păstrat multe din trăsăturile de bază ale acesteia. 
Ea implică o deplasare regulată de acasă la „terenurile de vânătoare". Este o activitate 
predominant masculină şi dă posibilitatea interacţiunii dintre masculi şi posibilitatea 
activităţii în grup. Implică asumarea de riscuri şi strategii planificate. 
Pseudovânătorul vorbeşte despre „o lovitură mortală în oraş". El devine nemilos în 
afacerile sale. Despre el se spune că „aduce acasă potul cel mare". 

Când pseudovânătorul se relaxează, el se duce în „cluburi" masculine, din care 
femelele sunt categoric excluse. Masculii tineri tind să se grupeze în găşti exclusiv 
masculine, adesea de natură „prădătoare". Pe întregul domeniu al acestor organizări, 
de la societăţi cultivate până la cluburi sociale, fraternităţi, sindicate, cluburi sportive, 
grupări masonice, societăţi secrete şi terminând cu găştile adolescenţilor, există o 
puternică trăire emoţională de „solidaritate" între masculi. Sunt implicate puternice 
loialităţi de grup. Se poartă insigne, uniforme şi alte însemne de identificare. 
Invariabil au loc ceremonii de iniţiere cu noii membri. Unisexualitatea acestor 
grupuri nu trebuie confundată cu homosexualitatea. In esenţă, ele nu au nimic de-a 
face cu sexul. Sunt toate preocupate, în primul rând, de legătura dintre masculi a 
străvechiului grup de vânători cu spirit de cooperare. Rolul important pe care îl joacă 
în viaţa masculilor adulţi dezvăluie persistenţa impulsurilor ancestrale fundamentale. 

Dacă lucrurile nu ar sta aşa, activităţile pe care le promovează ar putea fi tot atât 
de bine efectuate fără o segregaţie şi un rimai elaborate şi multe din ele s-ar putea 
desfăşura în cadrul unităţilor familiale. Femelele, adesea, au un resentiment faţă de 
plecarea masculilor lor pentru a se „întâlni cu băieţii", reacţionând la ea ca şi cum ar 
semnifica un fel de neloialitate familială. Dar greşesc făcând acest lucru. Ele nu sunt 
decât puse în faţa exprimării moderne a tendinţei milenare a masculilor speciei de a 
forma grupuri de vânătoare. Această tendinţă este la fel de fundamentală ca şi relaţia 
dintre mascul şi femelă la maimuţa goală şi, într-adevăr, a evoluat în strânsă legătură 
cu aceasta! Ea ne va însoţi permanent, cel puţin până când va apărea o nouă 
modificare genetică fundamentală în alcătuirea noastră. Deşi munca a înlocuit în bună 
parte vânătoarea în zilele noastre, ea nu a eliminat complet formele mai primitive de 
exprimare ale acestui impuls milenar. Chiar şi acolo unde nu există o scuză 
economică pentru participarea la urmărirea unui animal drept pradă, această activitate 
încă mai persistă într-o varietate de forme. Vânarea animalelor mari, vânătoarea de 
cerbi, vânătoarea de vulpi, vânătoarea cu gonaci, braconajul, vânătoarea de păsări 
sălbatice, joaca de-a vânătoarea şi pescuitul copiilor sunt toate manifestări ale 
străvechiului impuls de a vâna. S-a vehiculat ideea că adevărata motivaţie din spatele 
acestor activităţi din ziua de azi se leagă mai mult de înfrângerea rivalilor decât de 
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doborârea prăzii; că fiinţa disperată care este încolţită reprezintă acel membru al 
speciei noastre către care se îndreaptă cel mai mult ura noastră, cel pe care am dori 
atât de mult să-l vedem în aceeaşi situaţie. 

Fără îndoială că este un sâmbure de adevăr aici, cel puţin în ceea ce-i priveşte pe 
unii indivizi, dar când aceste şabloane de activitate sunt privite în ansamblu, e clar că 
explicaţia nu este decât parţială. Esenţa „vânătorii sportive" este că prăzii i se acordă 
o şansă cinstită de a scăpa. (Dacă prada ar fi un simplu înlocuitor al unui rival pe care 
îl urâm, atunci de ce i-am mai acorda o cât de mică şansă?) întreaga procedură a 
vânătorii sportive implică o ineficientă asumată în mod deliberat, un handicap 
autoimpus din partea vânătorilor. Ei ar putea foarte uşor să folosească mitraliere sau 
arme şi mai ucigătoare, dar asta ar însemna să nu mai „joci jocul" — jocul de-a 
vânătoarea. Totul e solicitarea, complexităţile urmăririi şi manevrele subtile care 
asigură recompensele. Una din trăsăturile esenţiale ale vânătorii, în general, este că 
reprezintă un uriaş joc de noroc şi nu e surprinzător că jocurile de noroc, în multiplele 
forme stilizate pe care le cunosc astăzi, au un impact atât de puternic asupra noastră. 
Ca şi vânătoarea primitivă şi vânătoarea sportivă, jocul de noroc este o îndeletnicire 
predominant masculină şi, ca şi ele, este guvernat de reguli sociale şi ritualuri 
respectate cu stricteţe. 

La o examinare a structurării noastre pe clase sociale se constată că atât 
vânătoarea sportivă, cât şi jocurile de noroc sunt practicate mai mult de clasele din 
vârful şi de la baza piramidei decât de clasele mijlocii şi există un motiv foarte 
raţional pentru acest lucru dacă le acceptăm ca expresii ale impulsului fundamental 
de a vâna. Am subliniat mai înainte că munca a devenit principalul înlocuitor al 
vânătorii primitive, dar în această calitate ea a deservit mai mult clasele mijlocii. 
Pentru masculul obişnuit, exponent al clasei inferioare, natura muncii care i se cere 
este în prea mică măsură adecvată cerinţelor impulsului de a vâna. Ea se repetă prea 
mult, este prea previzibilă, îi lipsesc elementele de provocare, de noroc şi risc, atât de 
esenţiale pentru masculul vânător. Din această cauză, masculii claselor de jos au ca şi 
masculii claselor superioare (care nu muncesc) o mai mare nevoie de a da expresie 
impulsului de a vâna decât au cei din clasele mijlocii, a căror muncă este de o natură 
mult mai potrivită rolului de înlocuitor al vânătorii. 

Lăsând acum vânătoarea şi revenind la următorul act în cadrul şablonului 
general al hrănirii, ajungem la momentul uciderii. Acest element îşi poate găsi un 
anumit grad de exprimare în activităţile înlocuitoare ale muncii, vânătorii sportive şi 
jocului de noroc. La vânătoarea sportivă acţiunea de a ucide se mai petrece încă în 
forma sa iniţială, dar în contextele muncii şi jocului de noroc ea este transformată în 
momente de triumf simbolic căruia îi lipseşte violenţa actului fizic. Impulsul de a 
ucide prada este, prin urmare, considerabil modificat în modul nostru de viaţă actual. 
El reapare mereu cu regularitate uimitoare în activităţile de joacă (şi nu chiar atât de 
joacă) ale băieţilor, dar în lumea adultă este supus unei puternice suprimări culturale. 

Două excepţii pot fi aici (într-o oarecare măsură) trecute cu vederea. Una este 
vânătoarea sportivă deja menţionată, iar cealaltă este spectacolul luptei cu tauri. Deşi 
zilnic este măcelărit un număr uriaş de animale domestice, uciderea lor este, în mod 
normal, ascunsă ochilor publicului. In cazul luptelor cu tauri, lucrurile se petrec 
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invers, mulţimi uriaşe adunându-se pentru a urmări şi a trăi prin reprezentanţi actele 
de ucidere violentă a prăzii. 

în cadrul limitelor formale ale sporturilor sângeroase aceste activităţi au 
permisiunea de a continua, dar nu fără proteste, în afara acestor sfere, toate formele 
de cruzime faţă de animale sunt interzise şi pedepsite. Dar lucrurile nu au stat 
întotdeauna aşa. Acum câteva sute de ani torturarea şi uciderea „prăzii" erau cu 
regularitate puse în scenă ca o formă de distracţie publică în Marea Britanie şi în 
multe alte ţări. Intre timp, s-a recunoscut că participarea la violenţe de acest gen poate 
toci sensibilitatea indivizilor implicaţi faţă de orice formă de vărsare de sânge. Ea 
constituie, prin urmare, o sursă potenţială de pericol în societăţile noastre complexe şi 
aglomerate, unde restricţiile teritoriale şi de dominaţie pot ajunge la o amploare 
aproape de nesportat, uneori găsindu-şi calea de răbufnire într-un torent de 
agresivitate până atunci reţinută, de o sălbăticie anormală. Până acum ne-am ocupat 
de primele etape ale secvenţei de hrănire şi de ramificaţiile lor. După vânare şi 
ucidere, ajungem la masa propriu-zisă. Ca primate tipice ar trebui să mestecăm tot 
timpul, servind gustări nonstop. Dar noi nu suntem primate tipice. Evoluţia noastră 
carnivoră a modificat întregul sistem. O carnivoră tipică îşi oferă plăcerea unor mese 
copioase, bine distanţate în timp şi este clar că acestui şablon îi corespundem şi noi. 
Tendinţa persistă chiar şi la mult timp după dispariţia presiunilor vânătorii iniţiale 
care o impuneau. Astăzi ne- ar fi foarte uşor să revenim la vechile noastre obiceiuri 
de primate dacă am fi tentaţi s-o facem. Cu toate acestea, rămânem fideli orelor de 
masă bine stabilite, ca şi cum am fi încă angajaţi în mod curent în vânarea prăzii. Prea 
puţine din milioanele de maimuţe goale din zilele noastre, dacă nu cumva nici una, se 
complac în obiceiul tipic al celorlalte primate de a-şi fragmenta mesele şi a le extinde 
pe toată durata zilei. S-ar putea obiecta că este un simplu caz de convenienţă 
culturală, dar prea puţine dovezi vin în sprijinul acestei afirmaţii. Ar fi perfect posibil, 
dată fiind organizarea complexă a rezervelor de hrană de care ne bucurăm acum, să 
adoptăm un sistem eficient prin care toată hrana să fie luată în gustări mici, întinse pe 
toată durata zilei. Distribuirea hranei în timp în felul acesta s-ar putea realiza fără o 
pierdere exagerată a eficienţei imediat ce modelul cultural s-ar adapta şi ar elimina 
necesitatea unor întreruperi majore ale altor activităţi datorită actualului sistem cu 
„masa principală". Dar, datorită trecutului nostru îndepărtat de animale de pradă, 
sistemul respectiv nu ne-ar putea satisface nevoile biologice fundamentale. 

Este, de asemenea, interesant să vedem de ce ne încălzim hrana şi o mâncăm cât 
încă este caldă. Sunt trei explicaţii posibile. Una este că prin aceasta se poate simula 
„temperatura prăzii". Deşi nu mai consumăm carne proaspăt ucisă, o devorăm, totuşi, 
cam la aceeaşi temperatură ca şi alte specii de carnivore. 

Hrana lor este caldă pentru că n-a apucat încă să se răcească; a noastră este caldă 
pentru că am reîncălzit-o. O altă interpretare este că avem clinti atât de slabi, încât 
suntem nevoiţi să „înmuiem" carnea gătind-o. Dar asta nu explică de ce dorim să 
omâncăm cât încă este caldă sau de ce încălzim multe feluri de hrană care n-au 
nevoie să fie „înmuiate". A treia explicaţie este că, prin creşterea temperaturii 
mâncării, îi îmbunătăţim aroma. Adăugând o gamă complicată de ingrediente 
gustoase la constituenţii principali ai hranei, putem duce procesul chiar mai departe. 
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Aceasta se leagă în timp nu de statutul nostru adoptat, de carnivore, ci de mai 
îndepărtatul nostru trecut, de primate. 

Felurile de mâncare ale primatelor tipice au o gamă mult mai variată de arome 
decât cele ale carnivorelor. Când o carnivoră şi-a parcurs secvenţa complexă a 
vânătorii, deci şi-a ucis prada şi a pregătit-o, ea se comportă mult mai simplu şi mai 
primitiv atunci când trece la mestecatul propriu-zis. Ea înfulecă; îşi înghite hrana pe 
nerăsuflate. Maimuţele cu şi fără coadă, pe de altă parte, sunt foarte sensibile la 
nuanţele aromelor din bucăţile lor de hrană. Ele le savurează şi trec mereu de la o 
aromă la alta. Probabil că atunci când ne încălzim şi condimentăm bucatele ascultăm 
de glasul acestor capricii ale vechilor primate. Probabil că acesta este unul din 
modurile prin care am rezistat transformării noastre în carnivore sângeroase. 

Originea noastră din maimuţe îşi spune cuvântul, în ciuda puternicei tendinţe de 
a ne hrăni cu carne, făcându-ne să căutăm substanţe special îndulcite. Acordăm 
acestui gust de bază mai multă atenţie decât celorlalte. Avem „magazine de dulciuri", 
dar nu şi „magazine de acrituri", în mod obişnuit, când servim o masă completă, 
încheiem succesiunea adesea complexă a aromelor cu ceva dulce, astfel ca el să fie 
gustul care să persiste după aceea. Mai semnificativ chiar, când luăm ocazional mici 
gustări între mese (şi astfel revenim, într-o mică măsură, la străvechiul şablon al 
hrănirii primatelor — pe întreaga durată a zilei), alegem aproape întotdeauna, 
după obiceiul primatelor, preparate dulci cum ar fi bomboanele, ciocolata, îngheţata 
sau băuturile cu zahăr. Tendinţa este atât de puternică, încât ne poate crea probleme. 
Vreau să spun că într-un preparat culinar sunt două elemente care ni-l fac atractiv: 
valoarea nutritivă şi măsura în care ne plac aromele sale. In natură, cei doi factori 
merg mână în mână, dar la produsele alimentare artificiale ei pot fi preparaţi şi acest 
lucru poate fi periculos. Alimente aproape nule ca valoare nutritivă pot fi făcute 
foarte atractive prin adăugarea în mari cantităţi a unui ingredient de îndulcire 
artificială. Dacă au ecou la vechea noastră slăbiciune de primate prin gustul 
„superdulce", le înghiţim unul după altul şi ne umplem cu ele, astfel că ne mai 
rămâne prea puţin loc pentru altceva: în felul acesta echilibrul dietei noastre se poate 
da peste cap. Faptul se aplică, în special, în cazul copiilor în creştere. Intr-un capitol 
anterior am menţionat unele cercetări recente care au demonstrat că preferinţa pentru 
parfumuri dulcege şi arome de fructe scade spectaculos la pubertate când se petrece o 
modificare în favoarea parfumurilor florale, uleioase şi de mosc. Slăbiciunea vârstei 
fragede faţă de dulciuri poate fi uşor exploatată, aşa cum se şi întâmplă de multe ori. 

Pe adulţi îi pândeşte alt pericol. Deoarece hrana lor este, în general, atât de 
gustoasă — cu mult mai gustoasă decât s-ar găsi în natură —, plăcerea de a o 
consuma creşte vertiginos, iar reacţia de a mânca este hiperstimulată. Urmarea în 
multe cazuri este o stare supraponderală nesănătoasă. Iar pentru a o combate se 
inventează tot felul de regimuri „de slăbire" bizare. 

Acei indivizi care sunt vegetarieni de bunăvoie îşi asigură o dietă echilibrată 
prin folosirea unei largi varietăţi de substanţe din plante, ca şi primatele tipice. Dar 
pentru unele comunităţi o dietă predominant fără carne a devenit mai curând o 
necesitate practică severă decât preferinţa etică a unei minorităţi. Datorită tehnicilor 
avansate de cultivare a recoltelor şi a concentrării pe numai câteva cereale de larg 
consum, în anumite culturi a proliferat un fel de eficientă redusă. 



142 
 
 
 
 

Operaţiile agricole pe scară largă au permis creşterea unor populaţii numeroase, 
dar dependenţa acestora de numai câteva cereale de bază a condus la o serioasă 
malnutriţie.  

Astfel de populaţii se pot înmulţi mult, dar ele produc specimene slab dezvoltate 
din punct de vedere fizic. Ele supravieţuiesc, dar atât şi nimic mai mult. în acelaşi 
mod în care abuzul de arme create pe cale culturală poate duce la dezastru prin 
proliferarea agresivităţii, abuzul de tehnici de hrănire dezvoltate pe cale culturală 
poate duce la un dezastru de nutriţie.  

Societăţile care şi-au pierdut echilibrul fundamental al hrănirii în acest fel pot 
reuşi să supravieţuiască, dar ele vor trebui să depăşească efectele negative de 
amploare ale deficitului de proteine, minerale şi vitamine, dacă vor să progreseze şi 
să se dezvolte calitativ. în toate societăţile care sunt în ziua de astăzi cele mai 
sănătoase şi cele mai avansate, echilibrul dintre carne şi plante în cadrul dietei este 
bine menţinut, şi în ciuda schimbărilor spectaculoase ce au avut loc la nivelul 
metodelor de obţinere a resurselor nutritive, maimuţa goală avansată din ziua de azi 
se hrăneşte încă în mare parte pe baza aceleiaşi diete ca şi îndepărtaţii săi strămoşi 
vânători, încă o dată, transformarea este mai mult aparentă decât reală. 

Revenind la titlul acestui capitol, Rolul energetic al omului, constatăm 
dimensiunea ”mașinistă”, necesitatea de a utiliza un biocombustibil – hrana pentru 
funcționarea mașinilor de supraviețuire.  

Energia la nivel celular se produce la nivelul mitocondriei, nivel la care glucoza 
este trnsformată în moleculele de ATP, combustibilul specific al ființelor biologice. 
Metabolismul energetic cuprinde cele două componente majore, catabolismul și 
anabolismul. Prin catabilism, mașina biologică de supraviețuire ”turează motoarele 
existențiale, generând moleculele de ATP, absolut necesare deplasării, mișcării și 
tuturor celorlalte funcții biologice, nu puține la număr, cum ar fi secreție de proteine, 
transmitere de semnale nervoase, contracție musculară, secreție hormonală, pentru a 
numi doar câteva din toate aceste procese ce ne definesc drept vii. 

Pe de altă parte, să nu uităm că sensul existenței pornește în traiectoria sa de la o 
singură celulă ou sau zigot. Ajungem la miliarde și miliarde de celule. În termeni de 
greutate, ajungem să cântărim, de la mai puțin de 1 mg in stadiul de ou, la 70 kg, o 
greutate medie a adultului. Pentru un calcul simplu, consideram ca introducem in 
organism sub forma de hrana 1 kg pe zi, 360 kg pe an. Intr-o viață de om, sa zicem 
medie, de 70 de ani, consumam peste 25 de tone de alimente, fara a pune la socoteală 
apa, deși și ea foarte importantă (să nu utăm că organismul conține peste 70% apa). 
Așadar preluma în cursul vieții 25 de tone de mancare.  

O parte o utilizam pentru a dispune de energia funcționării, așa cum un motor de 
automobil consuma combustibil pentru a se deplasa. Restul este utilizat de procesele 
anabolice pentru a ne construi și reconstrui de nenumărate ori în cursul existenței. 
Așadar, eu cel de azi nu sunt 100% același cu cel de maine, și de fiecare dată mult 
mai puțin decât cel de peste un an. Un an în care am consumat, în calculul relativ, 
360 kg de hrana. 
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21. ROLUL INFORMAŢIONAL AL INDIVIDULUI UMAN 
 
Tipuri de informaţie generată de individul uman. 
Spaţiul social contemporan se caracterizează printr-o serie de coordonate 

specifice, sincronizate cu evoluţia tehnologică şi informatică. Comunicarea este una 
dintre aceste coordonate, alături de care amintim: egalitatea de gen, principiile 
economiei de piaţă, protecţia socială etc. 

Sistemul biologic uman generează informaţie, ca orice altă fiinţă vie, clipă de 
clipă din momentul conceperii sa le sub formă de celulă ou sau zigot şi până la 
completa lui dezintegrare şi reintegrare chimică în circuitul materiei planetare. 

Principalele tipuri de informaţie generată de individul uman se clasifică în 
funcţie de nivelul informaţional căruia aceasta se adresează: nivelul atomic, nivelul 
molecular, nivelul celular şi nivelul abstract mental. 

Informaţia atomică este cea care se transmite între sisteme atomice sursă ale 
individului uman şi sisteme atomice destinaţie din mediul intern sau extern. Emisiile 
fotonice, protonice sau electronice datorate diverselor procese fiziologice din 
organism vor reprezenta semnale care vor modifica starea altor atomi din mediu. 

Câmpul de forţe bioelectrice creat de organismul nostru influenţează miliarde de 
sisteme atomice care ne înconjoară.  

Caracterul nedirijat al informaţiei, hazardul interacţiunilor informaţionale dintre 
atomii organismului şi cei ai mediului este principala caracteristică a acestor procese. 
Nu putem alege atomii cu care să interacţionăm; numai întâmplarea face ca unii 
dintre ei să se găsească pe traiectoria informaţiilor atomice emise de noi. 

La nivel molecular, milioane de molecule sunt secretate de celulele noastre, 
molecule prin care celulele noastre comunică, având codul lor chimic specific de 
comunicare. 

Dar aceste molecule pot fi eliminate şi în mediul extern spre exemplu. 
Feromonii organismului marchează astfel spaţiul în care ne deplasăm, dând informaţii 
celorlalţi indivizi, care dispun de mijloace de recepţie specifice, privind, spre 
exemplu, localizarea noastră. Devine evident caracterul de informaţie internă, 
transmisă unor sisteme destinaţie ce aparţin tot organismului nostru şi informaţie 
externă, transmisă unor sisteme destinaţie din mediul extern. 

La nivel celular, informaţia ereditară transmisă prin celulele gametice crează 
posibilitatea de perpetuare a speciei. Comunicarea prin celule gametice este una 
multipolară cu două sisteme sursă, sistemul matern şi cel patern şi un sistem 
destinaţie, produsul conceptual, descendentul. 

Informaţiile genitorilor se contopesc pentru a crea o nouă informaţie, diferită de 
a fiecărui genitor în parte.Acum hazardul este înlocuit de selecţia sexuală. Mama şi 
tatăl copilului trebuie să se aleagă unul pe altul şi nu doar să se găsească unul în 
preajma celuilalt. Selecţia sexuală este un fel de contract între sursele informaţionale 
prin care ele consimt să pună împreună informaţie pentru a genera un nou produs 
informaţional, diferit de fiecare dintre ei, poate ceva mai bun, care să beneficieze de 
potenţialul ambilor genitori. 

Informaţia mental - abstractă este baza comunicării interindividuale, care 
modifică paradigma perpetuării speciei într-o evoluţie a informaţiei. Gena egoistă se 
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vrea replicată la nesfârşit. Unitatea informaţională mentală, numită de Dawkins 
memă, doreşte să-şi găsească numeroase alte copii în universuri mentale paralele. 

Sensul existenţei individului uman devine elocvent nu numai prin perpetuarea 
genetică a speciei ci şi în perpetuarea ei memetică. 

A avea doar copii (in sensul de copii xerox ...) nu este de ajuns, trebuie să deţii 
şi câteva originale. Astfel, mutaţii genetice crează gene noi, care se pot dovedi 
benefice, sau nu, pentru adaptarea mai întâi a individului şi apoi a speciei la condiţiile 
schimbătoare ale mediului. 

Creaţia memetică are acelaşi obiectiv: să ajute individul să-şi supună mediul 
înconjurător, să-l avantajeze în lupta sa de supravieţuire. Astfel la îndemâna 
individului sunt lăsate capacităţile de creaţie: o creaţie genetică, prin urmaşii, la 
naşterea cărora a contribuit, şi printr-o creaţie mentală, 100% personală, dacă nu s-a 
inspirat de la nimeni altcineva, prin care el îşi prelungeşte existenţa dincolo de 
limitele fireşti ale viului. 

 
Evoluţia capacităţii de generare informaţională. 
Arheologii şi istoricii ne-au zugrăvit experienţa timpurie a speciei umane pe 

planeta Pamânt din punctul de vedere al diferitelor epoci în care piatra, bronzul sau 
fierul au fost pe rând la mare rang. Strămoşii noştri îşi petreceau mai tot timpul 
confecţionând unelte, dezvoltând şi testând tot felul de tehnologii care să îi ajute sa-şi 
rezolve problemele legate de producerea hranei şi confecţionarea armelor de 
vânatoare.  

 Numai că fară o oarecare abilitate de a schimba, înregistra, descifra, recupera şi 
disemina informaţii legate de viaţa lor de zi cu zi, formele hominide care s-au 
succedat de-a lungul erelor de evoluţie nu ar fi avut nici o şansă să acumuleze şi să 
transmită urmaşilor lor soluţiile optime pentru rezolvarea problemelor de viaţă, să 
gândească progresiv şi mereu să mai inventeze câte ceva care să le schimbe modul de 
viaţă. Progresele în toate direcţiile facute de homo sapiens trebuie să fi depins nu 
numai de materialele din care îşi construiau uneltele şi armele, ci şi de sistemele de 
comunicare pe care le-au dezvoltat şi perfecţionat.  

 Putem spune că “abilitatea din ce în mai mare de a comunica complet si precis 
a fost cea care a condus la dezvoltarea progresivă a tehnologiei complexe, la crearea 
miturilor, legendelor, explicaţiilor, obiceiurilor si regulilor complexe de 
comportament care fac posibilă civilizaţia.”  

 Abilitatea de comunicare este direct legată de evoluţia culturală pe care omul a 
cunoscut-o în existenţa sa. Evoluţia culturală a omului presupune capacitatea de a 
crea diverse meme, de a fi capabil să preia meme deja existente într-o populaţie 
precum şi de a găsi o modalitate comportamentală prin care să le exprime. 

 Aşa cum le vede Dawkins, exemple de meme sunt melodii, ideii, fraze , o linie 
de îmbrăcăminte, căi de a constru bărci, emoţii etc. Aşa cum genele se propagă în 
fondul genetic prin transmitere de la un corp la altul via ovul şi spermatozoid, la fel 
memele se propagă într-un fond memetic de la un creier la altul, pe calea unor 
procese care, într-o accepţine generală, pot fi numite imitaţie. 

 Capacitatea noastră de creaţie memetică, adică diferite gânduri şi patternuri 
comportamentale depinde de inteligenţa noastră, de fapt de capacitatea noastră de a 
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gândi într-o formă abstractă şi de a corela diferite comportamente cu controlul unui 
simbol abstract. 

 Capacitatea de gândire abstractă devine astfel însăşi definiţia limbajului, care 
este de fapt un sistem de simboluri fonetice asociate unor simboluri mentale cu care 
se poate opera, stabilindu-se astfel caracteristicile sintaxei acestora. 

 Capacitatea culturală umană a evoluat pe o cale genetică, dar ca ceva secundar 
altor potenţialităţi umane caracteristice: inteligenţă, limbaj, gândire abstractă. 

 Intrarea în posesia altor meme necesită capacitatea de a asimila noi informaţii 
şi mai ales de a le înţelege. Inteligenţa intervine şi de această dată. Experienţa 
acumulată, nivelul informaţional deja stocat are o deosebită importanţă. 

 O istorie completă a existenţei umane trebuie să facă referire şi la etapele 
distinctive în dezvoltarea comunicării umane, iar fiecare din acestea a avut un cuvânt 
de spus în evoluţia vieţii sociale individuale şi colective. Se pot distinge 6 epoci:  

 1. Epoca semnelor şi semnalelor. La început, fiinţele umane comunicau cu 
ajutorul sunetelor pe care reuşeau să le producă din punct de vedere fizic (mârâituri, 
mormăieli, ţipete), precum şi prin mişcările şi poziţiile corpului. Acest prim sistem de 
comunicare era deosebit de limitat, astfel că mesajele transmise nu puteau fi decât 
foarte simple. Chiar şi în cazul unui sistem deosebit de sofisticat de semne şi 
semnale, eficienţa comunicării scade datorită ritmului scăzut de generare, transmitere 
şi recepţionare a mesajelor. Acest sistem nu permitea transmiterea şi receptionarea 
unor seturi de semnificaţii lungi şi complicate. Această limitare a avut implicaţii 
majore asupra naturii vieţii sociale şi mai ales asupra proceselor de gândire. 

 2. Epoca vorbirii şi a limbajului. Această nouă epocă este plasată în timp 
acum circa 40 de mii de ani când oamenii de Cro Magnon aveau structura craniană, 
limba si laringele aşa cum le avem noi astăzi. Aceste detalii anatomice le-au facilitat 
crearea vorbirii şi limbajului, oferindu-le astfel un avantaj semnificativ faţă de 
oamenii de Neanderthal. Limba i-a ajutat să-şi concretizeze gândurile şi să transmită 
mesaje din ce în ce mai complexe, astfel că oamenii de Cro Magnon îşi puteau 
planifica şi coordona vânatoarea mult mai eficient şi se puteau apăra mult mai bine.  

 Mai mult limba i-a ajutat să transmită urmaşilor noile invenţii şi modalităţi de 
preparare şi conservare a hranei şi tot ce era legat de supravieţuirea într-un mediu 
ostil, astfel că oamenii de Cro Magnon au avut mult mai multe şanse de supravieţuire 
în Era Glaciară decât oamenii de Neanderthal. Pe masură ce oamenii s-au raspândit în 
alte regiuni unde au avut de înfruntat noi probleme, modalităţile de vorbire s-au 
dezvoltat şi diversificat. Lingviştii au identificat însa un numar mare de cuvinte în 
vocabularele unor limbaje preistorice din numeroase limbi moderne, cuvinte 
aparţinând unui fond comun. 

 3. Epoca scrisului. Istoria scrisului este cea a evoluţiei de la sisteme fonetice 
la reprezentări pictografice, de la reprezentarea ideilor complexe prin imagini sau 
desene stilizate, la folosirea literelor pentru a sugera anumite sunete. 

  Primul pas spre scriere a fost făcut prin standardizarea semnificaţiilor 
imaginilor. Istoricii plasează apariţia primelor inscripţii (pictograme 
convenţionalizate) cărora li se pot asocia anumite semnificaţii în Mesopotamia şi 
Egipt, în jurul anului 4000 B.C. Principalul stimul în dezvoltarea sistemelor de scriere 
a fost practicarea agriculturii, care a atras dupa sine o serie de probleme ce trebuiau 
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rezolvate: înregistrarea hotarelor şi proprietăţilor, a vânzarilor şi cumpărărilor, 
creşterea şi scăderea cotelor râurilor, mişcarea corpurilor cereşti etc.  

 Scrierea aparţine clasei notaţiilor grafice. Această clasă reuneşte sisteme de 
semne cu caracter durativ, având un suport vizual şi spaţial. Ceea ce o distinge de alte 
tipuri de notaţii grafice este faptul că scrierea denotă unităţi lingvistice. În acest sens, 
scrierea se diferenţiază de mitografie, prin care înţelegem un sistem semiotic în care 
notaţia grafică nu se referă la limbaj, ci denotă repezentări mentale complexe, obiecte 
sau evenimente reale.  

 Cele mai importante forme ale mitografiei sunt notaţia simbolică (figurativă şi 
abstractă) şi pictografia. Notaţia simbolică figurativă “nu denota obiectele pe care le 
prezintă efectiv (sau pe care le reprezintă analogic), ci se serveşte de ele (sau de 
reprezentarea lor analogică) în calitate de tropi pentru ceea ce semnifica aceste 
obiecte.” Acest tip de notaţie se regăseşte în societatea modernă, siglele fiind deseori 
asociate cu aceste tipuri de notaţii. Spre exemplu, pentru localizarea cabinetelor 
medicale se foloseşte adesea bastonul în jurul căruia se încolaceşte un şarpe. Notaţia 
simbolică abstractă are un caracter pur convenţional, iar descifrarea ei presupune 
cunoaşterea codului.  Acest tip de notaţie a jucat un rol important în stabilirea 
sistemului numeric şi dezvoltarea calculului. Pictografia foloseste “desene figurative 
ca unităţi de comunicare funcţionând la nivelul denotaţiei lor analogice.” 
Amerindienii, spre exemplu, foloseau semne mnemotehnice care să îi ajute la 
memorarea cântecelor tradiţionale; astfel, un copac cu picioare omeneşti însemnă 
“dansez pâna în zori”. Principiile de bază care au stat la dezvoltarea scrierii au fost 
principiul morfemografic (semnele grafice denotă unitaţi lingvistice semnificante) şi 
cel fonografic (semnele grafice denotă unitaţi fonetice). Principiul fonologic a dat 
naştere la trei tipuri de scriere: scrierea segmentală, scrierea silabică şi scrierea 
alfabetică.  

 Scrierea segmentală ţine cont doar de anumite segmente ale structurii fonetice. 
Spre exemplu, scrierea hieroglifică egipteană nu ia în calcul decât structura 
consonantică a cuvintelor. Scrierile arameene sau feniciene se supun aceluiaşi 
principiu, deşi valorile vocalice erau uneori indicate prin semne diacritice.  

 Principiul silabic se găeşte în componenţa fonografică a scrierii sumeriene. 
Alte exemple de scrieri silabice sunt scrierea hitită şi caracterele kana din japoneză, 
care nu sunt utilizate decât în combinaţie cu morfemograme preluate din limba 
chineză. 

 Scrierea alfabetică se bazează pe un sistem de semne (litere) într-o ordine 
convenţionala, care redau sunetele de bază ale unei limbi. Primele mărturii ale unei 
scrieri integral alfabetice se află în insula Creta: semnele au fost preluate din alfabetul 
consonantic fenician, iar grecii au avut iniţiativa folosirii unei serii de semne 
feniciene cu valoare consonantica pentru a transcrie vocale. În ciuda contactelor 
strânse dintre greci şi romani, se admite în prezent că alfabetul latin nu se inspiră din 
prototipul grecesc ci din cel etrusc, el însuşi adaptat după modelul alfabetului 
grecesc, aşa cum se va întâmpla mai târziu şi cu alfabetul chirilic. Alfabetul corean 
(hangul) este un exemplu de sistem dezvoltat complet independent de celelalte scrieri 
fonografice, combinând principiul alfabetic cu cel silabic. Marele progres al epocii 
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scrisului a fost eliberarea minţii umane de corvoada memorarii valorilor culturale ale 
popoarelor si reproducerii lor în conştiinţa generaţiilor care s-au succedat. 

 4. Epoca tiparului. Prima carte din lume (Diamond Sutra) a fost tipărită de 
chinezi în anul 868 A.D., deşi se pare că tehnica tipăriturii le era cunoscută chinezilor 
înca din secolul al V-lea A.D.  

 În Europa, spectaculoasa invenţie aparţine unui obscur aurar din Mainz, Johann 
Gutenberg, iar primele cărţi tipărite încep să apară odată cu secolul al XV-lea. Tiparul 
a permis reproducerea mult mai rapidă a cărţilor şi eliminarea treptata a erorilor de 
transcriere. În scurt timp, monopulul deţinut de preoţi şi nobilime asupra cititului şi 
scrisului a început să se clatine deoarece accesibilitatea cărţilor – în primul rând 
traducerile Scripturilor în limba vorbită de fiecare popor – a determinat un interes 
crescut pentru învăţarea cititului şi în general pentru cunoaştere. Sistemul de scriere 
cel mai compozit în uz astăzi este scrierea japoneză care combină doua silabare - 
hiragana şi katakana- şi un sistem morfematic kanji, preluat din chineză. Kanji este 
folosit pentru notarea rădacinilor semantice ale cuvintelor, hiragana pentru sufixele 
cu funcţie gramaticală, iar katakana pentru transcierea împrumuturilor din alte limbi 
decât chineza. 

 5. Epoca mijloacelor comunicarii de masă. Odată cu secolul al XIII-lea, 
influenţată şi stimulată de Marile Descoperiri şi de spiritul Renaşterii, începe să se 
dezvolte “o informaţie cu adevărat universală” capabilă să susţină apetitul tot mai 
crescut al oamenilor pentru ştiri şi cunoaştere. Încă din timpul civilizaţiilor antice, 
oamenii se adunau în “locuri privilegiate” – agora, târgurile, piaţa, forumul sau 
templul - pentru a afla lucruri noi. Noutăţile zilei se afişau pe zidurile din pieţele 
publice sau a forumurilor din Grecia si Roma – “Acta Publica, Acta Diurna”, “Acta 
Senatus” - spre informarea cetăţenilor. Reţeaua de circulaţie a informaţiilor s-a 
diversificat odată cu apariţia mijloacelor de comunicare premergătoare ziarului. În 
secolul al XVI-lea, guvernul veneţian tipărea o mică foaie de ştiri cu caracter 
ocazional numită gazzette, cuvânt derivat din gazzetta care însemna “moneda mică”. 
În Franţa, prima foaie cu caracter popular datează din 1529, iar termenul folosit 
pentru aceste publicaţii cu un profund caracter popular era canards. În Anglia, de-
abia prin 1621, ştirile externe începeau să fie publicate în aşa-numitele corantos cu 
apariţie neregulată. Actul de naştere al presei periodice se semnează la începutul 
secolului al XVII-lea cu aportul a doua împrejurări benefice: perfecţionarea tiparului 
şi organizarea poştei ca serviciu regulat. Tipărirea ziarelor a marcat nu numai o 
cotitură în istoria comunicării de masă, dar a fost percepută şi ca o inovaţie de factură 
socio-culturală ce va influenţa întreaga societate umană. Odată cu începutul secolului 
al XIX-lea, ziarul va fi secondat de telegraf şi telefon, iar la începutul secolului al 
XX-lea, de radio şi televiziune. Datele de referinţă ale şirului copleşitor de invenţii şi 
descoperiri ar fi urmatoarele: 
▫ 1864, scoţianul James Clark Maxwell pune bazele teoriei generale a undelor 

electromagnetice şi a celor luminoase; 
▫ 1876, Graham Bell depune brevetul la Washington pentru telefon; 
▫ 1887, germanul Heinrich Hertz descoperă şi produce undele care îi poarta numele; 
▫ 1890, francezul Édouard Branly pune la punct primul radioconductor, un tub 

umplut cu pilitură de fier, legat în circuit cu un galvanometru şi o pila; 
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▫ 1894, italianul Guglielmo Marconi realizează la Bologna primele experienţe de 
comunicare la distanţă, în alfabet morse, prin undele hertziene, transmiţând la 400 
si 2000 de metri distanţă; 

▫ 1899, Marconi realizează prima transmisie peste Canalul Mânecii şi transmite 
urmatorul mesaj: “Domnul Marconi trimite domnului Branly respectuoasele sale 
complimente prin telegrafia fară fir, peste Canalul Mânecii, acest frumos rezultat 
fiind datorat în parte remarcabilelor studii ale domnului Branly.” 

▫ 1907, americanul Lee DeForest inventează lampa trioda, un amplificator care 
permite reconstituirea, la “sosire”, a vocii umane; 

▫ 1907-1911 inventarea tubului catodic;  
▫ 1908, DeForest realizeaza prima legătura pentru voce umană între Turnul Eiffel 

(Paris) si Villejuif; 
▫ 1910, Lee DeForest transmite pe o rază de 20 de km recitalul lui Caruso de la 

Metropolitan Opera din New York; 
▫ 1912, naufragiul Titanicului va impulsiona dezvoltarea TFF-ului şi a principiului 

radio; 
▫ 1917, radiodifuziunea intră în istorie când emiţătorul de pe Aurora transmite 

trupelor din Petrograd instrucţiunile Comitetului revoluţionar; 
▫ 1921, prima emisiune de radiodifuziune din Franţa a Companiei generale de 

telegrafie fără fir (C.S.F); 
▫ 1925, înfiinţarea Uniunii Internaţionale de Radiodifuziune pentru Distribuirea 

Frecvenţelor; 
▫ 1926, British Broadcasting Company devine British Broadcasting Corporation, 

statul preluând acţiunile fondatorilor; 
▫ 1927, în USA, Vladimir Zworykin (considerat părintele televiziunii) pune la punct 

“iconoscopul”, un procedeu de analiză electronică a imaginii; 
▫ 1929, în Franţa, Renée Barthélémy şi Henry de France pun la punct câteva 

procedee de reproducere şi transmitere a imaginii, la scurt timp aparând şi 
prototipurile televizoarelor; 

▫ 1935, prima emisiune oficiala TV în Franţa; 
▫ 1938 (31 oct), dramatizarea radiofonică pentru CBS a cărţii lui Orson Wells 

Războiul lumilor, care imagineaza invazia marţienilor în USA, creează panică în 
New York; 

▫ 1940-1944 apariţia radiotelefonului; 
▫ 1948, inventarea tranzistorului în USA va permite dezvoltarea radioului mobil si 

individual. 
6. Epoca mijloacelor de comunicare computerizată. Ceea ce s-a schimbat de-

a lungul secolelor si mai ales în ultimele decenii “sunt modalităţile şi amploarea cu 
care informaţia este produsă, colectată, prelucrată, păstrată şi difuzată”. Daca 
adaugăm la toate acestea “mariajul” dintre calculator şi telecomunicaţie, comunicarea 
este acaparată de o societate informaţională.  Sistemele informaţionale sunt supuse 
astăzi unor importante schimbări tehnologice. Microelectronica este cea care pune la 
punct modalităţi tentante şi cantitativ incredibile de prelucrare şi păstrare a datelor, în 
timp ce telecomunicaţiile se îndreaptă spre anularea distanţelor în comunicare. Triada 
automatizare, informatizare, digitizare este nelipsită din perimetrul inovaţiilor 
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tehnologice. Automatizarea este înţeleasă ca utilizare la scară tot mai largă a 
calculatoarelor, astfel ca în literatura de specialitate se vorbeşte despre cinci tipuri de 
utilizare a calculatoarelor : 
· Utilizarea de tip funcţionaresc (e.g. prelucrarea datelor în serviciile de salarizare) 
· Procesarea informaţiei (e.g. rezervarea biletelor de avion) 
· Controlul informaţional al producţiei 
· Design (e.g. realizarea unor prototipuri de avioane sau pagini de ziare) 
· Luarea deciziilor (e.g. utilizarea de modele econometrice în luarea deciziilor) 

 Computerele şi tehnologiile aferente continuă să ofere oamenilor noi şi noi 
modalităţi de comunicare. În ultima vreme toată lumea navighează pe Internet, trimite 
scrisori prin poşta electronică sau are o întâlnire pe Chat. Internetul este un sistem 
mondial de reţele de calculatoare interconectate, care înlesneşte serviciile de 
comunicare a datelor cum ar fi deschiderea unei sesiuni de lucru la distanţa, transferul 
de fişiere, poşta electronică şi grupurile de discuţii. Reţeaua Internet a apărut la 
sfârşitul anilor ‘60 printr-un efort de conectare a reţelei Departamentului Apararii 
Statelor Unite (cunoscută sub numele de ARPAnet – Advanced Research Projects 
Agency) cu alte reţele conectate prin dispozitive radio sau satelit. ARPAnet a fost o 
reţea experimentală proiectată să asigure suportul pentru cercetarea militară - în 
particular cercetări privind construirea unor reţele care puteau rezista cu succes unor 
întreruperi parţiale. Accesul Internet înseamnă, în ultimă instanţă, posibilitatea 
accesarii a milioane de servere situate pe tot cuprinsul globului.  Astfel, utilizatorul 
poate găsi raspuns la orice întrebare pe care şi-o pune, poate trimite mesaje oriunde în 
lume aproape instantaneu, poate transfera documente cu informaţii din orice domeniu 
de activitate, efectua rezervări de locuri pentru hotel, avion, poate efectua 
cumpăraturi, asculta ultimele noutăţi în materie de muzică, vizita galerii de artă, citi 
cărţi "publicate" electronic, conversa on-line cu orice alt utilizator conectat, afla 
ultimele ştiri ale agenţiilor de presă sau poate aduce programe soft de pe arhivele 
publice. Reţeaua Internet este adesea numită "Autostrada informaţională". Acest 
concept de infrastructură informaţională globală sau “Information Superhighway” 
introdus de vice-preşedintele american Al Gore şi preluat de Bill Gates (preşedintele 
companiei Microsoft) are o structură similară. Reţeaua Internet este cea mai apropiată 
de un astfel de prototip. Are posibilităţi enorme pentru comunicarea globală, rapidă şi 
ieftină şi poate domina în scurt timp aria educaţională. Dar canalele de comunicaţie 
existente (în primul rând accesul pe liniile telefonice) impun restricţii. 

 Înlocuirea acestora cu canale cu fibră optică şi tehnologie digitală ar permite 
facilităţi superioare, ca de exemplu transferul informaţiei video la cerere. Totul în 
lumea de astăzi se derulează în spiritul unei mari provocări. Va veni şi vremea când, 
branşaţi la reţelele de debit mare, vom fi copleşiţi pâna şi de numarul de canale TV 
recepţionate, astfel că de la o televiziune a ofertei vom trece la o televiziune a cererii. 
Nu ne ramâne decât să ne alăturăm ciberspaţiului, să interacţionăm cu ţesătura 
nelimitată de relaţii virtuale şi să o cunoaştem navigând. Pentru prima dată vom avea 
prilejul să comunicăm universal şi altfel decât prin intermediul religiei sau ideologiei. 
Creat in anul 1989 de catre Centrul European de Cercetari Nucleare din Elveţia, 
WWW marchează nu atât triumful mesajului cât cel al mijlocului de comunicare. 
Interesul se concentrază asupra disponibilităţii contactului, punerii în relaţie şi 
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menţinerii ei în parametri optimi; conţinutul mesajului ramâne undeva în umbră. 
Astfel, Daniel Bougnoux apreciaza ca “web-ul este raţional prin forma sa ori prin 
operaţiile necesare conectării, după care utilizatorul are libertatea totală de a naviga 
dupa bunul plac, trimiţând sau primind chiar şi mesajele cele mai nebuneşti.”  

Cu legaturi de mare viteză ce trec graniţele naţionale, poşta electronică (e-mail) 
este un serviciu Internet care permite alcătuirea unor mesaje şi transmiterea lor către 
unul sau mai mulţi destinatari. Pornit iniţial ca un serviciu simplu, capabil să mute un 
mesaj text (şir de caractere) de pe un calculator pe altul şi să-l adauge la un fişier 
numit căsuţă poştala, e-mail-ul a cunoscut o dezvoltare concomitentă cu dezvoltarea 
reţelelor de comunicaţie. Pe Internet, adresa e-mail constă din numele unei cutii 
poştale (de exemplu, ramona) urmat de caracterul @ şi de numele domeniului 
calculatorului (ca în ramona@eed.usv.ro). 

 Forumul de discuţii (chat forum) funcţioneaza într-un sistem de buletine 
informative (BBS) şi este un forum special sau o conferinţă care permite mai multor 
participanţi on-line să se angajeze în acelaşi timp într-o conversaţie prin tastarea pe 
rând de întrebări şi răspunsuri. Această nouă formă de comunicare între 
coexistenţialii lumii virtuale reprezintă practic liantul dintre aceştia, Chat-ul fiind 
similar modului în care cetăţenii Greciei Antice îşi partajau opiniile în Agora. Este 
indubitabil că pentru moment această formă de comunicare în noua lume virtuală este 
rapidă şi eficientă. Limbajul folosit, care abundă în forme abreviate, aparţine totuşi 
lumii reale şi se modifică continuu, ceea ce îl face mai inaccesibil pentru cei din 
afară. În această lume invizibilă pentru cei neconectaţi la reţea se ajunge printr-o 
simplă comandă şi dintr-o dată ne putem trezi în mijlocul unei civillzaţii aflate la 
celalalt capăt al lumii. Chat-ul este locul de întâlnire al culturilor şi civilizaţiilor care 
tind să se contopeasca într-o unitate multiculturală. UseNet-ul este cel mai mare 
sistem distribuit de aviziere electronice care oferă în jur de 50.000 de grupuri de 
discuţii (news groups) şi este folosit zilnic de peste 15 milioane de persoane din peste 
100 de ţări. Dacă e să ne referim numai la comunităţile virtuale româneşti, între news 
group-urile care se vânzolesc pe Web, SCR (soc.culture.romanian) este din punct de 
vedere cronologic primul grup compact de comunicare românesc. În cazul listelor de 
discuţii primul loc îl deţine Romanians, probabil şi una dintre cele mai vechi, ajunsă 
acum la o impresionantă cifra de 900 de membri. De aici pornesc în timp alte câteva 
liste de discuţii derivate şi care, în bună măsură, joacă rol de grupuri profesionale, 
tinzând spre statutul de instituţii sociale pe care poate, cândva, îl vor atinge. 

Ajungand la finalul capitolului despre Rolul informațional al ființei umane 
adaug și informația spirituală generată de individul uman. Conștiința analizată în 
capitolul precedent ne ajută să înțelegem și posibilitatea ca omul să devină evolutiv 
Homo sapiens deus, avînd capacitatea de a crește nivelul de conștiință umană și de a 
transmite informație spirituala la Conștiința Absolută.  

Homo sapiens deus este omul evoluat care a apărut în ultimul secol. 
Istrumentele tehnologice pe care le are acum la dispoziție îi vor sta la îndemână 
pentru a influența conștiința a tot mai mulți semeni. Totodată, prin nodul pe care îl 
reprezintă în rețeaua sociala poate influența în mod direct viața celorlați. Azi un șef, 
un lider, un patron, un președinte decide în mod nemijlocit binele și răul pentru cei pe 
care îi pot influența din cadrul rețelei sociale cu care reverberează. 



151 
 
 
 
 

22. Perpetuarea speciei – Legenda umanităţii 
Sisteme informaţionale socioumane 
Sistemele informaţionale socioumane sunt sistemele cibernetice prin care fluxuri 

informaţionale specifice servesc anumitor dimensiuni ale societăţii, cum ar fi cea 
economică, educaţională, ştiinţifică, medicală, financiară şi aşa mai departe. 

În ansamblul ştiinţelor sistemice, deci a acelora care îşi fundamentează metodele 
pe gândirea sistemică, cibernetica ocupă un loc central. Există un mare număr de 
definiţii date conceptului de "cibernetică", toate acestea converg, însă, la aceea că 
cibernetica este ştiinţa care studiază legităţile fundamentale ale sistemelor de 
conducere complexe şi desfăşurării în cadrul acestora a proceselor de decizie. Şi 
deoarece orice proces de conducere presupune adoptarea de decizii pe baza 
informaţiei obţinute, atunci cibernetica a mai fost definită şi ca ştiinţă despre legile 
generale ale culegerii, stocării, prelucrării şi transformării informaţiei în sistemele de 
conducere complexe. 

Cibernetica socială este ştiinţa conducerii formaţiunilor sociale, începând de la 
un grup mic, un colectiv de muncă şi până la o întreagă societate. Ierarhia socială 
capătă astfel o nouă imagine în lumina ciberneticii, observându-se locul ocupat de 
informaţie în stabilirea ierarhiei sociale. Individul care are un mare rol decizional 
deţine şi informaţii suficiente, fiind prin urmare o ţintă a mai multor fluxuri 
informaţionale existente în organizarea societăţii respective. 

Trebuie arătat, de asemenea, că utilizarea conceptelor şi metodelor ciberneticii 
într-un şir de ştiinţe a dus la apariţia unor discipline cum ar fi psihologia cibernetică, 
pedagogia cibernetică etc., fapt care demonstrează viabilitatea generală a principiilor 
şi metodelor acestei ştiinţe. 

Cibernetica economică analizează economia, precum şi structura şi funcţionarea 
părţilor sale componente ca sisteme în care se desfăşoară procese de conducere, se 
realizează mişcarea şi transformarea informaţiei. Încă din 1962, Nemeinov arată că 
"obiectul acestei discipline este conducerea sistemelor economice", că "problemele 
principale ale sale sunt printre altele: 

- noţiunea de sistem economic, 
- principiile sistemelor economice optimale, 
- principiile organizării mecanismului de producţie şi ale conducerii acestuia. 
Cibernetica economică îşi concentrează atenţia asupra conexiunilor 

informaţionale şi reglării în sistemele de conducere economică. Operând cu 
rezultatele teoriei economice, cibernetica studiază formele structural - funcţionale 
concrete de organizare a acestor procese şi de conducere a lor. Reprezentanţi ai şcoli 
relaţiilor umane (E. Mayo, Mc. Gregor) au sesizat o diminuare a intensităţii 
activităţilor economice şi sociale în ce priveşte energia şi materiile prime în favoarea 
unei intensificări a resurselor intelectuale. 

Caracteristic managementului (conducerii) este situarea, în cadrul investigaţiilor 
sale, a omului în toată complexitatea sa, ca subiect şi ca obiect al managementului 
prin prisma obiectivelor ce-i revin, în strânsă interdependenţă cu obiectele, resursele 
şi mijloacele sistemelor în care este integrat. Fluxul de date privind salariaţii unei 
companii, privind situaţia unor conturi bancare, privind activitatea de producţie, 
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privind vânzările şi percepţia clienţilor sunt numai câteva detalii ale unui sistem 
cibernetic economic. 

Societatea cunoaşte de asemenea rezultatul circulaţiei informaţiei la nivelul 
politicii. Influenţa asupra electoratului a mesajelor politice transmise de diverşi 
candidaţi la funcţii publice, urmăreşte de asemenea o cibernetică a relaţiilor 
socioumane din prezent. 

Educaţional, fluxul de informaţii dintre cadrele didactice şi elevii se stabileşte 
prin aceleaşi norme de bază care vizează sistemele sursă şi destinaţie. Feedback-ul va 
fi important pentru luarea deciziilor privind procesul de predare de către profesori. 
Ignorarea lui scade eficienţa transmiterii informaţionale. Orice domeniu de activitate 
implică automat relaţii interumane, care presupun în mod obligatoriu comunicare. 
Aceasta din urmă presupune un transfer de informaţii. Luând în considerare faptul că 
activităţile umane presupun un grup de persoane se poate vorbi de o reţea de 
comunicare, deci de o reţea informaţională. Coordonarea activităţii va imprima apoi 
un caracter cibernetic reţelei, având astfel viziunea complexă a sistemelor 
informaţionale în care omul devine unitate structurală şi funcţională, primind, 
stocând, prelucrând şi emiţând informaţii. 

Dar dincolo de fluxurile de date, evoluția omului conoaște acum etapa de Homo 
sapiens deus, ceea ce conduce întreaga abordare spre o nouă scrară valorică de 
interpretare a conștiinței. 

Evoluţia conştiinţei şi supravieţuirea speciei umane: perspectiva 
transpersonala asupra crizei globale 

Cercetarea stărilor holotropice de conştiinţă are implicaţii importante nu numai 
pentru fiecare om în parte, ci şi pentru viitorul omenirii şi continuitatea vieţii pe 
Pămînt.  

Violenta si lăcomia în istoria omenirii 
Numărul şi amploarea atrocităţilor comise de-a lungul timpului în diferite ţări 

ale lumii, multe dintre ele în numele Domnului, sînt cu adevărat inimaginabile şi 
indescriptibile. Milioane de soldaţi şi civili au fost omorîţi în războaie şi revoluţii de-
a lungul timpului, sau în alte împrejurări asemănătoare. În Roma antică, nenumăraţi 
creştini au fost sacrificaţi în arene pentru a oferi maselor un spectacol foarte căutat. 
Sute de mii de victime inocente au fost torturate, omorîte sau arse de vii în 
autodafeuri de către Inchiziţia medievală. În America Centrală, luptătorii triburilor 
învinse de azteci, şi care nu apucaseră să moară în bătălii, erau măcelăriţi pe altare de 
sacrificiu. 

Cruzimea aztecă şi-a găsit perechea în sîngeroasele acţiuni ale conchistadorilor 
spanioli. Hoardele mongole ale lui Gingis-Han au măturat Asia omorînd, prădînd şi 
arzînd oraşe şi sate. În timpul măreţelor sale campanii militare, Alexandru cel Mare a 
cucerit, în acelaşi mod, toate ţările dintre Macedonia şi India. Ambiţii seculare şi 
religioase, începînd cu expansiunea Imperiului Roman pînă la răspîndirea Islamului şi 
a cruciadelor creştine, şi-au găsit modul de expresie în folosirea focului şi a săbiei. 
Colonialismul Marii Britanii şi al altor ţări europene şi războaiele napoleoniene sînt 
exemple suplimentare de violenţă şi lăcomie nemiloasă. 

Această tendinţă a continuat nestînjenită în secolul XX. Pierderea de vieţi 
omeneşti în primul război mondial a fost estimată la zece milioane de soldaţi şi 
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douăzeci de milioane de civili. Alte milioane au murit din pricina epidemiilor 
provocate de război şi de foame. În al doilea război mondial s-au pierdut aproximativ 
de două ori mai multe vieţi. Acest secol a văzut expansionismul Germaniei naziste şi 
ororile holocaustului, dominaţia stalinista asupra Europei de Est, gulagul şi teroarea 
civilă din zona comunistă. Putem adăuga aici victimele dictaturilor din America de 
Sud, atrocităţile şi genocidurile comise de chinezi în Tibet şi cruzimile apartheidului 
din Africa de Sud. Războaiele din Coreea şi Vietnam, din Orientul Mijlociu şi 
măcelurile din Iugoslavia şi Rwanda sînt alte cîteva exemple de inutile vărsări de 
sînge la care am fost martori în ultima sută de ani. 

Lăcomia umană şi-a găsit şi forme noi, mai puţin violente, de exprimare în 
filozofia şi strategia economiei capitaliste, care pun accentul pe creşterea produsului 
intern brut, „creştere nelimitată", exploatarea nechibzuită a resurselor naturale 
epuizabile, consumul ostentativ şi „îmbătrînirea planificată". Mai mult, o mare parte a 
acestei politici economice a irosirii, care are consecinţe ecologice dezastruoase, a fost 
orientată către producţia de arme cu o putere distructivă din ce în ce mai mare. 

Scenarii prevestitoare ale sfârşitului lumii ce ameninţă viaţa pe planetă 
În trecut, violenţa şi lăcomia au avut consecinţe tragice pentru cei implicaţi în 

conflicte nimicitoare şi pentru familiile lor. Totuşi, ele nu au ameninţat însăşi evoluţia 
întregii specii umane şi nu au reprezentat un pericol pentru ecosistem şi biosfera 
planetei. Chiar şi după cele mai violente războaie, natura a fost capabilă să 
„recicleze" toate consecinţele acestora şi să-şi revină complet în cîteva decenii. 
Situaţia s-a schimbat însă radical în secolul XX.  

Progresele tehnologice rapide, creşterea exponenţială a producţiei industriale, 
explozia demografică şi mai ales descoperirea energiei atomice au schimbat pentru 
totdeauna datele ecuaţiei. În decursul acestui secol, am fost martori într-un deceniu, 
sau chiar într-un singur an, la mai multe descoperiri tehnologice şi ştiinţifice majore 
decît cei din perioadele istorice anterioare într-un secol întreg. Însă, aceste uimitoare 
succese intelectuale au adus omenirea modernă în pragul catastrofei globale, deoarece 
nu au fost însoţite de o dezvoltare emoţională şi o maturizare morală comparabile. 
Avem îndoielnicul privilegiu de a fi prima specie din istoria naturală care a dobîndit 
capacitatea de a se eradica pe sine şi de a distruge şi viaţa de pe planetă în acelaşi 
timp. 

Istoria intelectuală a omenirii este una de incredibile triumfuri. Am reuşit să 
descoperim secretele energiei nucleare, să trimitem nave spaţiale spre Lună şi spre 
toate planetele din Sistemul Solar, să transmitem imagini color şi sunete pe tot globul 
şi prin spaţiul cosmic, să descifrăm codul ADN, să experimentăm donarea şi ingineria 
genetică.  

În acelaşi timp însă, tehnologiile de vîrf sunt puse în slujba unor emoţii primitive 
şi a unor impulsuri instinctuale, nu foarte diferite de cele ce caracterizau 
comportamentul oamenilor din Epoca de Piatră. Sume inimaginabile de bani au fost 
irosite în nebunia cursei înarmării, şi folosirea chiar şi numai a unei fracţiuni 
minuscule a arsenalului de arme atomice existent ar distruge toată viaţa de pe Pămînt. 
Zeci de milioane de oameni au fost ucişi în cele două războaie mondiale şi în 
nenumăratele confruntări violente produse din motive ideologice, rasiale, religioase 
sau economice. Sute de mii de oameni au fost torturaţi cu bestialitate de poliţia 
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secretă a diferitelor sisteme totalitare. Lăcomia insaţiabilă împinge oamenii la 
urmărirea înfrigurată a profitului şi la achiziţia de proprietăţi personale, dincolo de 
orice limite rezonabile. S-a ajuns la o situaţie în care, în afara spectrului unui război 
nuclear, omenirea este ameninţată de mai multe alte scenarii apocaliptice mai puţin 
spectaculoase poate, dar mai insidioase şi mai vizibile. 

Printre ele se numără poluarea industrială, ameninţarea acumulărilor de deşeuri 
şi accidentele nucleare, distrugerea stratului de ozon, efectul de seră, posibila pierdere 
a oxigenului planetar prin despăduriri nechibzuite şi otrăvirea planctonului oceanic, 
precum şi pericolul aditivilor toxici din hrană şi băuturi. Putem adăuga la acestea un 
număr de evenimente de natură mai puţin apocaliptică, dar la fel de tulburătoare, 
precum eradicarea speciilor într-un ritm astronomic, vagabondajul şi înfometarea 
unui procent semnificativ din populaţia lumii, deteriorarea familiei şi criza parentală, 
dispariţia valorilor spirituale, absenţa speranţei şi a perspectivei pozitive, pierderea 
conexiunilor semnificative cu natura şi alienarea generală. Ca urmare a tuturor celor 
de mai sus, omenirea trăieşte acum într-o teamă cronică pe marginea catastrofei 
nucleare şi ecologice, deşi, pe de altă parte, se află în posesia unor tehnologii 
fabuloase, aproape ştiinţifico-fantastice. 

Ştiinţa modernă a descoperit mijloace eficiente care ar putea rezolva majoritatea 
problemelor urgente ale lumii de azi - combaterea majorităţii bolilor, eliminarea 
foametei şi a sărăciei, reducerea cantităţii de deşeuri industriale şi înlocuirea 
combustibililor fosili epuizabili cu surse regenerabile de energie curată. Problemele 
care stau în calea acestor schimbări nu sînt de natură economică sau tehnologică; 
cauzele lor profunde se află în personalitatea umană. Din pricina lor, inimaginabile 
resurse au fost irosite în absurditatea cursei înarmărilor, a luptei pentru putere şi a 
urmăririi „creşterii nelimitate". Ele împiedică, în plus, şi o distribuire mai adecvată a 
bogăţiei între oameni şi naţiuni, şi o reorientare de la preocupările pur economice şi 
politice la priorităţile ecologice, care au ajuns de importanţă critică pentru 
supravieţuire. 

Rădăcinile psihospirituale ale crizei globale 
Negocierile diplomatice, măsurile administrative şi legale, sancţiunile 

economice şi sociale, intervenţiile militare şi alte eforturi similare au avut foarte puţin 
succes; de fapt, au produs mai multe probleme decît au rezolvat. Devine din ce în ce 
mai clar de ce nu aveau cum să nu eşueze. Strategiile folosite pentru a uşura criza îşi 
au rădăcinile în aceeaşi ideologie care a creat-o. În ultimă instanţă, criza globală 
actuală este o criză psihospirituală; ea reflectă însuşi nivelul conştiinţei speciei 
umane. Este deci greu de imaginat că ar putea fi rezolvată fără o radicală 
transformare interioară a omenirii la scară mare, şi ridicarea acesteia la un nivel 
superior de maturitate emoţională şi conştiinţă spirituală. 

Sarcina de a imprima omenirii un set complet diferit de valori şi obiective ar 
putea părea nerealistă şi utopică pentru a fi o speranţă reală. Ţinînd cont de rolul 
extrem de important al violenţei şi lăcomiei în istorie, posibilitatea transformării 
omenirii moderne într-o specie de indivizi capabili să coexiste în mod paşnic, 
indiferent de rasă, culoare şi convingeri religioase sau politice, fără să mai vorbim 
despre celelalte specii, nu pare foarte plauzibilă. Ne confruntăm cu necesitatea de a 
promova valori etice profunde, sensibilitate faţă de nevoile altora, acceptarea 
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voluntară a simplităţii şi a conştiinţei acute a imperativelor ecologice. La prima 
vedere, o asemenea sarcină pare prea mult chiar şi pentru un film SF. Oricît de gravă 
şi de critică ar fi, situaţia nu poate fi atît de disperată pe cît pare. Abordările practice 
şi conceptele teoretice dezvoltate de psihologia transpersonală, o disciplină care 
încearcă să integreze spiritualitatea în noua paradigmă a ştiinţei occidentale, poate 
ajuta la reducerea crizei globale. Aceste observaţii sugerează că o transformare 
psihospirituală radicală nu este numai posibilă, ci şi pe cale să se producă. Întrebarea 
este dacă se va produce suficient de repede şi la o scară suficient de mare pentru a 
inversa tendinţa autodistructivă actuală. 

Maeştrii spirituali din toate timpurile par a fi de acord că numai urmărirea 
obiectivelor materiale nu poate să aducă împlinire, fericire şi pace interioară. Criza 
globală care se amplifică rapid, deteriorarea morală şi nemulţumirea crescîndă care 
însoţesc creşterea bogăţiei materiale în societăţile industriale sînt martori ai acestui 
vechi adevăr. În literatura mistică pare să existe un acord general că remediul pentru 
răul existenţial de care suferă omenirea este întoarcerea către interior, căutarea 
răspunsurilor în propriul nostru psihic şi parcurgerea unei profunde transformări 
psihospirituale. 

Nu este greu de înţeles că inteligenţa este o cerinţă importantă a unei vieţi de 
succes — capacitatea de a învăţa şi a-ţi aminti, de a gîndi şi construi raţionamente şi a 
reacţiona adecvat la mediul material. Cercetări mai recente au evidenţiat importanţa 
inteligenţei emoţionale, capacitatea de a reacţiona adecvat la mediul uman şi de a 
gestiona cu abilitate relaţiile interpersonale (Goleman, 1996). Observaţiile rezultate 
din studiul stărilor holotropice confirmă principiul de bază al filozofiei perene, 
conform căruia calitatea vieţii depinde, în ultimă instanţă, de ceea ce poate fi numit 
„inteligenţă spirituală". 

Inteligenţa spirituală este capacitatea de a conduce viaţa astfel încît aceasta să 
reflecte o înţelegere filozofică şi metafizică profundă a noastră şi a realităţii. Se pun 
desigur întrebări legate de natura transformării psihospirituale necesare pentru a 
ajunge la această formă de inteligenţă, de schimbările prin care trebuie să trecem şi 
mijloacele care pot facilita o asemenea dezvoltare. Un răspuns foarte clar şi concret 
poate fi găsit în diferitele şcoli de budism mahayana. 

Putem folosi ca punct de plecare pentru discuţia noastră o celebră pictură murală 
tibetană (thangkă) care arată cercul vieţii, moartea şi reîncarnarea. Se vede Roata 
Vieţii prinsă în strînsoarea cumplitului Zeu al Morţii. Roata e împărţită în şase 
segmente reprezentînd diferitele lokas sau lumi în care ne putem naşte din nou. 
Lumea celestă a zeilor (devas) este atacată dinspre segmentul alăturat de zeităţi 
războinice geloase sau asuras. Regiunea fantomelor înfometate este locuită de pretas, 
creaturi demne de milă reprezentînd lăcomia insaţiabilă. Ele au burţi gigantice, 
apetituri enorme şi guri de mărimea unei urechi de ac. Celelalte sectoare ale roţii 
descriu lumea fiinţelor umane, iadul şi lumea animalelor sălbatice. în interiorul roţii 
se află două cercuri concentrice. Cel extern arată două drumuri, unul ascendent şi 
unul descendent, de-a lungul cărora călătoresc sufletele. Cercul interior conţine trei 
animale - un porc, un şarpe şi un cocoş. 

Animalele din centrul roţii reprezintă „trei otrăvuri" sau forţe care, conform 
învăţăturilor budiste, perpetuează ciclul naşterii şi morţii şi sînt responsabile de toată 
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suferinţa noastră. Porcul simbolizează ignorarea naturii realităţii şi a propriei naturi, 
şarpele reprezintă furia şi agresivi- tatea, iar cocoşul, dorinţa şi pofta care duc la 
dependenţă de lucruri. Calitatea vieţii şi capacitatea de a face faţă provocărilor ei 
depind în mod primejdios de măsura în care sîntem capabili să eliminăm sau să 
transformăm forţele care conduc lumea fiinţelor vii. Să examinăm din această 
perspectivă tot procesul autoexplorării sistematice prin inter- mediul stărilor 
holotropice de conştiinţă. 

Cel mai evident beneficiu pe care îl putem obţine din lucrul experienţial profund 
este accesul la informaţii extraordinare despre noi înşine, alte persoane, natură şi 
Cosmos. În stările holotropice, putem ajunge la o înţelegere profundă a dinamicii 
inconştiente a psihicului nostru. Putem descoperi cum ne este influenţată percepţia 
despre noi şi despre lume de către amintirile reprimate din copilărie, de la naştere şi 
din viaţa prenatală, în plus, în experienţele transpersonale ne putem identifica cu alte 
persoane, cu diferite animale, plante şi elemente ale lumii anorganice.  

Astfel de experienţe reprezintă o sursă extrem de bogată de intuiţii unice despre 
lumea în care trăim şi ne pot transforma radical perspectiva asupra ei. în ultimii ani, 
mulţi autori au arătat că un factor semnificativ în evoluţia crizei globale a fost 
paradigma newtoniano-carteziană şi mate- rialismul monist care au dominat ştiinţa 
occidentală în ultimele trei se- cole. Aceste moduri de a gînd implică o dihotomie 
acută între minte şi natură şi prezintă Universul ca pe o gigantică supermaşină, 
perfect deterministă, guvernată de legi mecaniciste. Imaginea Cosmosului ca sistem 
mecanic a dus la credinţa eronată că el poate fi înţeles adecvat prin secţionare şi 
studiere separată a fiecăreia dintre părţile lui. Această idee a fost un obstacol serios în 
abordarea problemelor din punctul de vedere al complexelor interacţiuni existente, de 
fapt, în Univers, şi al unei perspective holiste. 

În plus, ridicînd materia la rangul de principiu suprem al Cosmosului, ştiinţa 
occidentală consideră viaţa, conştiinţa şi inteligenţa produse secundare accidentale. În 
acest context, oamenii par a nu fi altceva decît nişte animale foarte evoluate. Ceea ce 
duce la acceptarea antagonismelor, a competiţiei şi a ideii darwiniste de 
„supravieţuire a celui mai adaptat" ca principii de conducere a societăţii umane. În 
plus, descrierea naturii ca inconştientă a oferit o justificare pentru exploatarea ei de 
către om, conform programului foarte elocvent formulat de Francis Bacon (Bacon, 
1870). 

Psihanaliza a descris un tablou pesimist al omului ca fiinţă ale cărei principale 
motivaţii sînt instinctele animalice. În opinia lui Freud, dacă nu ne-am teme de 
repercusiunile sociale şi nu am fi controlaţi de supraeu (interdicţiile şi injoncţiunile 
parentale interiorizate), am omorî şi fura fără reţineri, am comite incesturi şi am trăi 
într-o promiscuitate sexuală fără limite (Freud, 1961). Această imagine a naturii 
umane împinge concepte de tipul complementarităţii, sinergiei, respectului mutual şi 
cooperării paşnice în domeniul strategiilor temporare oportuniste sau al fanteziilor 
utopice naive. Nu este greu de înţeles cum au contribuit aceste concepte şi sistemul 
de valori asociat lor la crearea crizei cu care ne confruntăm. 

Intuiţiile din stările holotropice oferă un suport convingător pentru o înţelegere 
radical diferită a Cosmosului, naturii şi fiinţelor umane. Ele au adus confirmarea 
experienţială a conceptelor formulate de pionierii teoriei informaţiei şi sistemelor, 
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care au arătat că planeta noastră şi întregul Cosmos reprezintă o reţea unificată şi 
interconectată în care fiecare dintre noi este parte integrantă (Bateson, 1979; Capra, 
1996).  

În stările holotropice, putem obţine o cantitate considerabilă de informaţii ce pot 
fi folositoare în viaţa de fiecare zi. Cu toate acestea, ignoranţa simbolizată de porc în 
thangkaurile tibetane nu este absenţa sau lipsa de cunoştinţe în sens obişnuit. Nu 
înseamnă pur şi simplu informaţii inadecvate despre diferite aspecte ale lumii 
materiale, ci ignoranţă la un nivel mai profund. 

Forma de ignoranţă descrisă aici (avidyă) este o fundamentală neînţelegere şi 
confuzie legată de natura realităţii şi de propria noastră natură. Singurul remediu 
pentru acest tip de ignoranţă este înţelepciunea transcendentală (prajna paramita). Din 
acest punct de vedere, este esenţial ca lucrul interior cu stările holotropice să ofere 
mai mult decît o creştere, aprofundare şi corectare a informaţiilor pe care le deţinem 
despre universul material. Ea e şi un mod unic de a dobîndi informaţii şi o înţelegere 
intuitivă a problemelor de importanţă transcendentală. 

În lumina acestor dovezi, conştiinţa nu este un produs al proceselor fiziologice 
din creier, ci un atribut primar al existenţei. Natura profundă a omenirii nu este 
animalică, ci divină. Universul este saturat de inteligenţă creatoare şi conştiinţa este 
inextricabil inclusă în această ţesătură. Identificarea noastră cu eul-corp separat este o 
iluzie iar adevărata noastră identitate este totalitatea existenţei. O astfel de înţelegere 
oferă o bază naturală respectului pentru viaţă, cooperare şi sinergie, preocupărilor 
pentru soarta omenirii şi planetei ca întreg şi o profundă conştiinţă ecologică. 

Anatomia distructivitătii umane 
Să examinăm acum, din aceeaşi perspectivă, a doua „otravă", înclinaţia omului 

spre agresivitate. Cercetările moderne asupra comportamentului agresiv au început cu 
descoperirile epocale ale lui Charles Darwin, de la mijlocul secolului trecut, 
referitoare la evoluţie (Darwin, 1952). încercările de a explica agresivitatea umană 
plecînd de la originea noastră animală au generat concepte teoretice, precum cele 
prezentate de Desmond Morris în imaginea „maimuţei goale" (Morris, 1967), ideea 
lui Robert Ardrey despre „imperativele teritoriale" (Ardrey, 1961), „creierul tripartit" 
al lui Paul MacLean (MacLean, 1973) şi explicaţiile sociobiologice ale lui Richard 
Dawkins care interpreta agresivitatea în termenii strategiilor „genelor egoiste" 
(Dawkins, 1976). Modele mai complexe de comportament dezvoltate de pionierii 
etologiei — Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen şi alţii - au completat accentul 
mecanic pus pe instincte prin studiul elementelor rituale şi motivaţionale (Lorenz, 
1963; Tinbergen, 1965). 

Orice teorie ce sugerează că înclinaţia umană către violenţă reflectă pur şi 
simplu originea noastră animală este inadecvată şi neconvingătoare. Cu rare excepţii, 
precum raidurile ocazionale de violenţă în grup ale cimpanzeilor împotriva propriei 
specii (Wrangham şi Peterson, 1996), animalele devin agresive doar cînd le este 
foame, îşi apără teritoriul sau se luptă pentru femele. Natura şi sfera violenţei umane - 
„agresivitatea malignă", cum o numea Erich Fromm - nu are paralelă în regnul animal 
(Fromm, 1973).  

Înţelegerea faptului că agresivitatea nu poate fi adecvat explicată ca rezultat al 
evoluţiei filogenetice a dus la formularea teoriilor psihodinamice şi psihosociale care 
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consideră că o parte semnificativă a agresivităţii umane o reprezintă fenomenele 
învăţate. Tendinţa a debutat la sfîrşitul anilor '30 şi a fost iniţiată de lucrările lui 
Dollard şi Miller (Dollard şi al., 1939). 

Surse biografice ale agresivităţii 
Teoriile psihodinamice încearcă să explice agresivitatea specific umană ca 

reacţie la frustrarea, abuzul şi lipsa de iubire în copilărie. Totuşi, explicaţiile de acest 
gen eşuează lamentabil în cazul formelor extreme de violenţă individuală, precum 
crimele în serie ale strangulatorului din Boston şi ale lui Geoffrey Dahmer sau 
crimele arbitrare de tipul „amocului". Teoriile psihodinamice şi psihosociale actuale 
sînt chiar mai puţin convingătoare cînd vine vorba despre acte de violenţă extremă 
comise de grupuri întregi de oameni, precum uciderea lui Sharon Tate, sau atrocităţi 
care au loc în timpul revoltelor din închisori. Ele eşuează complet cînd e vorba despre 
fenomene sociale de masă precum nazismul, comunismul, războaiele sîngeroase, 
revoluţiile, genocidul şi lagărele de concentrare. În ultimele decenii, cercetările 
psihedelice şi psihoterapiile experienţiale profunde au reuşit să arunce mai multă 
lumină asupra problemei agresivităţii umane. Aceste lucrări au arătat că rădăcinile 
acestui aspect problematic şi periculos sînt mult mai adînci şi mai înspăimîntătoare 
decît şi-ar fi imaginat vreodată psihologia tradiţională. Totuşi, cercetările au dus şi la 
descoperirea unor abordări extrem de eficiente, care au potenţialul de a neutraliza şi 
transforma elementele violente din personalitatea umană. În plus, aceste observaţii 
indică faptul că agresivitatea malignă nu reflectă adevărata natură umană. Ea e legată 
de un domeniu al dinamicii inconştiente care ne separă de identitatea noastră 
profundă. Cînd cercetăm lumile transpersonale din spatele acestui ecran, ne dăm 
seama că adevărata noastră natură este divină, şi nu animalică. 

Rădăcinile perinatale ale violenţei 
Nu există nici o îndoială că „agresivitatea malignă" este conectată cu traume şi 

frustrări din copilărie şi pruncie. Totuşi, cercetarea modernă a conştiinţei a scos la 
lumină şi rădăcini suplimentare importante ale violenţei din străfundurile psihicului, 
care se află dincolo de sfera bio- grafiei postnatale şi sînt legate de trauma naşterii 
biologice. Pericolul vital, durerea şi sufocarea trăite mai multe ore în timpul naşterii 
biologice generează cantităţi enorme de anxietate şi agresivitate criminală care rămîn 
stocate în organism.  

Aşa cum am văzut mai devreme, retrăirea naşterii în diferite forme de 
psihoterapie experienţială implică nu numai reluarea concretă a emoţiilor şi 
senzaţiilor iniţiale, ci este de obicei asociată cu o varietate de experienţe din 
inconştientul colectiv care descriu scene de violenţă inimaginabilă. Printre acestea se 
numără adesea secvenţe care descriu războaie, revoluţii, conflicte rasiale, lagăre de 
concentrare, totalitarism şi genocid. Apariţia spontană a acestei imagerii în timpul 
retrăirii naşterii este deseori asociată cu intuiţii convingătoare referitoare la originile 
peri- natale ale unor asemenea forme extreme de violenţă. Desigur, războaiele şi 
revoluţiile sînt fenomene extrem de complexe, care au dimensiuni istorice, 
economice, politice, religioase etc. Intenţia noastră nu este de a oferi o explicaţie 
reducţionistă care să le înlocuiască pe toate celelalte, ci una care să adauge noi 
informaţii despre dimensiunile psihologice şi spirituale ale acestor forme de 
psihopatologie socială neglijate sau tratate superficial de către teoriile mai vechi. 
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Imaginile evenimentelor sociopolitice violente care însoţesc retrăirea naşterii 
biologice tind să apară în strînsă legătură cu stadiile succesive ale naşterii şi dinamica 
matricelor perinatale fundamentale (MPF). în timpul retrăirii episoadelor existenţei 
intrauterine neperturbate (MPF I), întîlnim de obicei imagini ale unor societăţi umane 
cu o structură socială ideală, ale unor culturi care trăiesc în completă armonie cu 
natura sau ale unor societăţi utopice în care toate conflictele importante au fost 
rezolvate. Amintirile intrauterine chinuitoare - de exemplu, sarcina toxică, pericolul 
de avort sau tentativa de avort - sînt însoţite de imagini ale unor grupuri umane care 
trăiesc în zone industriale unde natura e poluată şi murdărită sau ale unor societăţi cu 
o ordine socială deficitară şi o paranoia generalizată. 

Experienţele regresive legate de primul stadiu clinic al naşterii (MPF II), în 
timpul căruia uterul se contractă periodic, dar cervixul nu este încă deschis, prezintă 
un tablou diametral diferit. Ele descriu societăţi totalitare opresive şi abuzive, cu 
graniţe închise, care îşi victimizează populaţiile şi „sufocă" libertatea personală, 
precum Rusia ţaristă sau comunistă, Al Treilea Reich hitlerist, dictaturile sud-
americane şi apartheidul african, ori aduc imagini concrete ale prizonierilor din 
lagărele de concentrare naziste şi gulagul stalinist. În timp ce trăim aceste scene de 
iad, ne identificăm exclusiv cu victimele şi simţim o compasiune profundă pentru cei 
călcaţi în picioare şi oprimaţi. 

Experienţele care însoţesc retrăirea celei de-a doua etape clinice a naşterii (MPF 
III), cînd cervixul este dilatat şi contracţiile continue împing fătul prin deschiderea 
îngustă a canalului naşterii, prezintă o panoplie bogată de scene violente - războaie şi 
revoluţii sîngeroase, măceluri umane sau animale, mutilări, abuzuri sexuale şi crime. 
Scenele conţin deseori elemente demonice şi motive scatologice respingătoare. 
Printre elementele suplimentare care însoţesc frecvent MPF III se numără şi viziunile 
unor oraşe în flăcări, lansări de rachete şi explozii ale bombelor nucleare. Aici nu mai 
sîntem limitaţi la rolul de victimă, ci putem avea toate cele trei roluri - victimă, 
agresor şi observator implicat emoţional. 

Evenimentele ce caracterizează al treilea stadiu al naşterii (MPF IV), momentul 
venirii pe lume şi al separării de mamă, sînt tipic asociate cu imagini ale victoriei în 
războaie şi revoluţii, eliberări de prizonieri şi succese ale eforturilor colective, 
precum mişcările patriotice sau naţionaliste, în acest punct, putem trăi şi viziuni ale 
sărbătoririlor triumfale sau parade ale reconstrucţiei entuziaste de după războaie. 

Psihoistoricii studiază probleme precum relaţia dintre copilăria liderilor politici 
şi sistemul lor de valori şi procesul de decizie sau influenţa practicilor de creştere a 
copiilor asupra naturii revoluţiilor din perioada istorică respectivă. Psihoistoricii au 
corelat trauma naşterii şi posibilele ei implicaţii sociopolitice. Pe lîngă analiza 
surselor istorice tradiţionale, pot fi extrase astfel date de mare importanţă psihologică 
din caricaturi, bancuri, vise şi imageria personală, erori verbale accidentale, 
comentarii ale vorbitorilor şi chiar desene şi mîzgălituri pe marginea schiţelor de 
documente politice (de Mause, 1975). Liderii militari şi politicienii din toate 
timpurile care descriau o situaţie critică sau declarau război foloseau de obicei 
termeni care exprimau şi suferinţa perinatală. Ei acuzau duşmanul de „sufocarea" sau 
„strangularea" poporului lor, de „stoarcerea ultimei suflări" sau „constrîngere", 
nelăsînd suficient spaţiu pentru a trăi („Lebensraum - spaţiul vital" la Hitler). La fel 



160 
 
 
 
 

de frecvente erau aluziile la peşteri întunecate, tuneluri şi labirinturi încîlcite, abisuri 
periculoase şi ameninţarea înghiţirii de nisipurile mişcătoare înşelătoare sau de un 
vîrtej ameninţător. Similar, oferta de rezolvare a crizei apare tot sub forma imaginilor 
perinatale. Liderul promite să îşi salveze naţiunea „dintr-un labirint periculos", să o 
conducă către „lumina de la celălalt capăt al tunelului" şi să creeze o situaţie în care 
agresorul periculos, opresorul, să fie învins şi toată lumea să poată „respira din nou 
liberă". 

Exemplele istorice ale lui Lloyd de Mause includeau personaje celebre, ca 
Alexandru cel Mare, Napoleon, Samuel Adams, împăratul Wilhelm al II-lea, Hitler, 
Hrusciov şi Kennedy. Vorbind despre Revoluţia Americană, Samuel Adams s-a 
referit la „copilul independenţei care luptă să se nască". În 1914, împăratul Wilhelm a 
afirmat că „monarhia a fost strînsă de gît şi forţată să aleagă între a se lăsa strangulată 
şi a săpa un ultim tranşeu de apărare". 

În timpul crizei cubaneze, Hrusciov i-a scris lui Kennedy, stăruind ca cele două 
naţiuni să nu „ajungă să se confrunte, asemenea unor cîrtiţe oarbe care se luptă pe 
viaţă şi pe moarte într-un tunel". Şi mai explicit a fost mesajul codificat folosit de 
ambasadorul japonez Kurusu cînd a sunat la Tokio pentru a anunţa că negocierile cu 
Roosevelt eşuaseră şi că se putea începe bombardarea la Pearl Harbor. El a anunţat că 
„naşterea copilului era iminentă" şi a întrebat care era situaţia în Japonia: „Copilul dă 
semne că se va naşte?" Răspunsul a fost: „Da, naşterea copilului pare iminentă." 
Interesant este că sistemul de spionaj american care intercepta convorbirile a 
recunoscut codul: „naştere" înseamnă „război". 

Deosebit de înspăimîntătoare a fost folosirea limbajului perinatal în legătură cu 
explozia bombei atomice de la Hiroshima. Avionul a primit numele mamei pilotului, 
Enola Gay, bomba atomică transportată de avion avea scrisă pe ea porecla „Băieţelul" 
şi mesajul care urma să fie trimis de la Washington pentru a semnala detonarea cu 
succes era „Copilul s-a născut". Nu ar fi exagerat să vedem tot imaginea unui copil şi 
în spatele poreclei bombei de la Nagasaki, „Grăsanul".  

Problemele legate de războiul nuclear au o importanţă atît de mare, încît aş dori 
să vorbesc mai mult despre ele folosind material dintr-o lucrare fascinantă scrisă de 
Carol Cohn, Sex and Death in the Raţional World of the Defense Intellectuals (Cohn, 
1987). Intelectualii de la Apărare, despre care e vorba în titlul lucrării, sînt civili care 
intră şi ies din guvern, lucrează uneori ca oficialităţi administrative ori simpli 
consultanţi, iar alteori fac parte din staff-ul unor universităţi, centre de învăţămînt sau 
de cercetare. Ei sînt cei care creează teoria ce informează şi legitimizează practica 
nucleară strategică americană - cum să se abordeze cursa înarmărilor, cum să se 
întârzie folosirea armelor nucleare, cum să se ducă la nevoie un război nuclear şi cum 
să se explice de ce nu suntem în siguranţă fără arme nucleare. 

Carol Cohn a participat la un seminar de vară de două săptămîni despre armele 
nucleare, doctrina nucleară strategică şi controlul armat. A fost atît de fascinată de 
informaţiile pe care le-a aflat acolo, încît a petrecut anul următor cufundată în lumea 
masculină a „intelectualilor de la Apărare" (cu excepţia secretarelor). A adunat atunci 
fapte extrem de interesante care confirmau dimensiunea perinatală a războiului 
nuclear. Conform terminologiei ei, materialul confirmă importanţa motivului 
„naşterii masculine" şi a „creaţiei masculine" ca forţe psihologice de seamă ce stau la 



161 
 
 
 
 

baza războiului nuclear. Ea foloseşte următoarele exemple istorice pentru a-şi ilustra 
punctul de vedere: în 1942, Ernest Lawrence a trimis o telegramă la Chicago unui 
grup de fizicieni care creau bomba nucleară: „Felicitări proaspeţilor părinţi. Abia 
aşteptăm să-1 vedem pe nou-născut." La Los Alamos, bomba atomică a fost numită 
„bebeluşul lui Oppenheimer". Richard Feynman scria în articolul său „Los Alamos 
from Below" că, în timp ce se afla într-o permisie după moartea soţiei sale, a primit o 
telegramă care spunea: „Copilul este aşteptat în ziua de..." 

La laboratoarele Lawrence Livermore, bomba cu hidrogen era numită 
„bebeluşul lui Teller", deşi cei care au vrut să denigreze contribuţia lui Edward Teller 
au pretins că el nu era tatăl bombei, ci mama. Ei au pretins că Stanislav Ulam era 
adevăratul tată, avusese toate ideile importante şi o „concepuse"; Teller doar o 
„ajutase să se dezvolte". Termenii legaţi de maternitate, precum „îngrijire" şi alţii, au 
fost folosiţi şi pentru întreţinerea rachetelor. 

Generalul Grove a trimis o telegramă codificată triumfătoare secretarului de 
război Henry Stimson la conferinţa de la Potsdam, declarînd succesul primului test 
atomic: „Doctorul a revenit foarte entuziast şi încrezător că băieţelul este la fel de 
zdravăn ca şi fratele său mai mare. Lumina din ochii lui se poate vedea de aici pînă la 
Highhold şi ţipetele lui s-ar fi putut auzi pînă la ferma mea." Stimson, la rîndul lui, 1-
a informat pe Churchill scriindu-i o notă care spunea: „Bebeluşul a văzut lumina zilei 
într-o stare satisfăcătoare." 

William L. Laurence a fost martorul testării primei bombe atomice şi a scris: 
„Sunetul exploziei a venit cam la 100 de secunde de la apariţia luminii orbitoare - 
primul ţipăt al unei lumi noi." Telegrama trimisă de Edward Teller la Los Alamos, 
care anunţa testarea cu succes a bombei cu hidrogen „Mike" în atolul Eniwetok din 
Insulele Marshall suna astfel: „E băiat." Enola Gay, „Băieţelul" şi „Bebeluşul nou-
născut", simboluri ale bombei de la Hiroshima, şi „Grăsanul", simbolizînd bomba de 
la Nagasaki, au fost deja menţionate. După Carol Cohn, „cercetătorii de sex masculin 
au dat naştere unei progenituri cu putere supremă de dominare asupra naturii 
feminine". 

Carol Cohn menţionează în lucrarea ei şi abundenţa simbolismului sexual făţiş 
în limbajul intelectualilor de la Apărare. Natura acestui material, care asociază 
sexualitatea cu agresivitatea, dominaţia şi scatologia arată o asemănare profundă cu 
imageria care apare în timpul experienţei naşterii (MPF III). Cohn a folosit 
următoarele exemple: dependenţa americană de arme nucleare a fost explicată ca 
irezistibilă, deoarece „arde mai tare la aceiaşi bani". Explicaţia unui profesor pentru 
ţinerea rachetelor MX în silozurile cele mai noi: „Doar n-o să luaţi cea mai frumoasă 
rachetă pe care o aveţi şi o s-o băgaţi într-o gaură băloasă". La un moment dat, a 
apărut o preocupare serioasă: „Trebuie să ne întărim rachetele, pentru că ruşii sînt 
puţin mai tari ca noi." Un consultant militar al consiliului naţional de securitate s-a 
referit la „slobozirea" a 70-80% din megatonaj într-o singură scuipătură orgasmică". 

Prelegerile erau pline de termeni ca „lansatoare cu erecţie verticală", „raportul 
frecare/greutate", „punere la orizontală", „penetrare profundă" şi avantajele 
comparative ale „atacurilor prelungite" faţă de „atacurile spasmodice". Un alt 
exemplu era obiceiul popular şi foarte răspîndit de a mîngîia rachetele, practicat de 
vizitatorii submarinelor nucleare, în care Carol Cohn a văzut expresia supremaţiei 
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falice şi tendinţe homoerotice. Din această perspectivă, criticii feminişti ai politicilor 
nucleare sînt îndreptăţiţi să vorbească despre „invidierea rachetei" şi „adoraţia falică". 

Dovezi suplimentare privind rolul central al domeniului perinatal al 
inconştientului în psihologia războiului pot fi găsite în excelenta carte a lui Sam 
Keen, The Faces ofthe Enemy (Keen, 1988). Keen a reunit o colecţie considerabilă de 
afişe părtinitoare şi denaturate despre război, desene propagandistice şi caricaturi din 
multe ţări şi perioade istorice. El a demonstrat că felul în care este descris şi 
reprezentat inamicul în timpul unui război sau al unei revoluţii este un stereotip, că 
prezintă numai diferenţe minime şi că are foarte puţine în comun cu caracteristicile 
reale ale ţării şi culturii respective. 

A împărţit aceste imagini în mai multe categorii arhetipale, în funcţie de 
caracteristicile dominante (Străinul, Agresorul, Adversarul capabil, Duşmanul fără 
chip, Duşmanul lui Dumnezeu, Barbarul, Lacomul, Criminalul, Torţionarul, 
Violatorul, Moartea). După Keen, imaginile aşa-zisului duşman sînt, în esenţă, 
proiecţii ale aspectelor umbrei reprimate şi nerecunoscute din propriul inconştient. 
Deşi găsim în istoria omenirii şi cazuri de războaie juste, cei care iniţiază activităţi de 
război înlocuiesc, de obicei, ţinte externe cu elemente din psihicul propriu care ar 
trebui confruntate corespunzător prin autoexplorare personală. 

Cadrul teoretic al lui Sam Keen nu menţionează direct domeniul perinatal al 
inconştientului. Totuşi, analiza materialului său imagistic scoate la lumină 
preponderenţa imaginilor simbolice caracteristice MPF II şi MPF III. Inamicul este 
de obicei descris ca o caracatiţă periculoasă, un dragon diabolic, o hidră cu mai multe 
capete, un păianjen veninos gigantic sau un leviatan hrăpăreţ. Alte simboluri frecvent 
folosite includ feline sau păsări de pradă feroce, rechini monstruoşi şi şerpi 
ameninţători, vipere şi boa constrictori. Scene care descriu strangularea sau zdrobirea, 
vîrtejurile ameninţătoare şi nisipuri mişcătoare înşelătoare abundă şi ele în timpul 
războaielor, revoluţiilor şi crizelor politice. Juxtapunerea imaginilor din stările 
holotropice ale conştiinţei care descriu experienţe perinatale cu documentaţia ilustrată 
strînsă de Lloyd de Mause şi Sam Keen reprezintă o dovadă certă a rădăcinilor 
perinatale ale violenţei umane. 

Conform noilor informaţii oferite de cercetarea conştiinţei şi descoperirile 
psihoistoriei, purtăm în inconştientul nostru energii şi emoţii profunde asociate cu 
trauma naşterii pe care nu le-am stăpînit şi nu le-am asimilat încă adecvat. Pentru unii 
dintre noi, acest aspect al psihicului poate fi complet inconştient, pînă cînd ne vom 
îmbarca într-o autoexplorare profundă folosind psihedelicele sau alte tehnici 
experienţiale de psihoterapie, precum respiraţia holotropica sau rebirth. Alţii pot avea 
diferite grade de cunoaştere a emoţiilor şi senzaţiilor fizice stocate la nivelul perinatal 
al inconştientului. 

Liderul este o persoană aflată sub o influenţă mai puternică a energiilor 
perinatale decît un om obişnuit. El are şi capacitatea de a-şi repudia propriile 
sentimente inacceptabile (umbra, în terminologia lui Jung) şi de a le proiecta într-o 
situaţie externă. Disconfortul colectiv devine astfel vina duşmanului, iar soluţia 
oferită este o intervenţie militară. 

Războiul oferă o ocazie de a depăşi proiecţiile psihologice care ţin de obicei sub 
control tendinţele perinatale. Supraeul lui Freud, forţă psihologică ce impune un 
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comportament reţinut şi civilizat, este înlocuit de „supraeul războinic". Primim laude 
şi medalii pentru crime, distrugeri şi jafuri fără discriminare, comportamente care, în 
timp de pace, ar fi inacceptabile şi ne-ar duce la închisoare. Similar, violenţa sexuală 
a fost o practică frecventă în timpul războaielor şi a fost în general tolerată. De fapt, 
conducătorii militari au promis adesea soldaţilor acces nelimitat la femeile din 
teritoriile cucerite pentru a-i motiva să lupte. 

După ce izbucneşte războiul, impulsurile perinatale distructive şi autodistructive 
sînt transpuse în fapt fără constrîngeri. Temele pe care le întîlnim în mod normal într-
o anumită etapă a procesului explorării şi transformării interioare (MPFII şi III) devin 
acum părţi din însăşi viaţa noastră de fiecare zi, fie direct, fie sub forma ştirilor 
televizate. Diferite situaţii fără ieşire, orgii sadomasochiste, violenţe sexuale, 
comportamente bestiale şi demonice, care dezlănţuie enorme energii explozive şi 
scatologice ce ţin de imageria perinatală standard, sînt transpuse în fapt în războaie şi 
revoluţii cu o putere şi o claritate extraordinare. 

Simplul fapt de a fi martori la scene de distrugere şi aplicare a unor impulsuri 
violente inconştiente, indiferent dacă se produce la scară individuală sau colectivă, nu 
conduce la vindecare şi transformare cum s-ar întîmpla în cazul unei confruntări 
interioare cu aceste elemente într-un context terapeutic.  

Experienţa nu este generată de inconştientul nostru, e lipsită de elementul 
introspecţiei profunde şi nu duce la înţelegeri intuitive. Situaţia este total exteriorizată 
şi conexiunea cu dinamicile profunde ale psihicului lipseşte. Şi, firesc, nu există nici 
vreo intenţie terapeutică de schimbare şi transformare. Astfel, obiectivul aflat la baza 
fanteziei naşterii, care reprezintă forţa profund motivatoare a unor evenimente atît de 
violente nu este atins, chiar dacă războiul sau revoluţia s-a încheiat cu succes. 
Victoria externă cea mai triumfătoare nu aduce ceea ce s-a aşteptat şi sperat - un 
sentiment interior de eliberare emoţională şi renaştere psihospirituală. 

După sentimentele iniţiale îmbătătoare de triumf urmează, mai întîi, o trezire la 
realitate şi ulterior o dezamăgire profundă. De obicei, nu durează mult şi începe să 
apară o copie a fostului sistem represiv pe ruinele vechiului vis, deoarece aceleaşi 
forţe inconştiente continuă să opereze în inconştientul profund al tuturor persoanelor 
implicate. Aceasta pare să se repete la infinit în istoria omenirii, indiferent dacă 
evenimentul este revoluţia franceză, revoluţia bolşevică din Rusia, revoluţia 
comunistă din China sau orice altă revoluţie violentă asociată cu mari speranţe şi 
aşteptări. 

Viziunea comunistă conţine un element de adevăr psihologic care o face 
atrăgătoare pentru mase mari de oameni. Ideea fundamentală că o experienţă violentă 
de natură revoluţionară este necesară pentru a pune capăt suferinţei şi opresiunii şi 
pentru a institui o stare de armonie e corectă atunci cînd e înţeleasă doar ca un proces 
de transformare interioară. Totuşi, este periculos de falsă cînd e proiectată asupra 
lumii exterioare, ca ideologie politică a revoluţiilor violente. Eroarea rezidă în faptul 
că ceea ce la un nivel mai profund este un desen arhetipal al morţii spirituale şi al 
renaşterii ia acum forma unui program ateist şi antispiritual. 

Revoluţiile comuniste au avut un succes imens în faza lor distructivă, dar, în 
locul armoniei şi fraternităţii promise, au dus la regimuri în care oprimarea, cruzimea 
şi nedreptatea aveau supremaţia. Astăzi, cînd Uniunea Sovietică ruinată economic şi 
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coruptă politic s-a prăbuşit, iar lumea comunistă s-a destrămat, este evident pentru 
toţi cei cu o judecată sănătoasă că giganticul experiment istoric realizat cu preţul a 
milioane de vieţi şi inimaginabile suferinţe a fost un colosal eşec. Dacă observaţiile 
de mai sus sînt corecte, nici o intervenţie externă nu are vreo şansă de a crea o lume 
mai bună, decît dacă este asociată cu o profundă transformare a conştiinţei umane. 

Observaţiile din cercetarea modernă a conştiinţei fac lumină în psihologia 
lagărelor de concentrare. De mai mulţi ani, profesorul Bastians din Leiden, Olanda, 
face terapie LSD cu persoanele care suferă de „sindromul lagărului de concentrare", o 
tulburare ce se dezvoltă la foştii prizonieri ai lagărelor după mulţi ani de la 
încarcerare. Bastians a lucrat şi cu foşti directori de lagăre în problema culpabilităţii 
lor profunde. O descriere artistică a acestor eforturi poate fi găsită în cartea Shivitti 
scrisă de un fost prizonier, Ka-Tzetnik 135633, care a făcut o serie de şedinţe 
terapeutice cu Bastians (Ka-Tzetnik 135633, 1989). 

Bastians a scris şi el o lucrare în care îşi descrie practica, Man in the 
Concentration Câmp and Concentration Câmp in Man. Aici subliniază, fără să intre 
în detalii, că lagărele de concentrare sînt o proiecţie a unui anumit domeniu din 
inconştientul omenesc: „înainte să fi fost un om într-un lagăr de concentrare, a fost un 
lagăr de concentrare în om" (Bastians, 1955). Cercetarea stărilor holotropice de 
conştiinţă face posibilă identificarea acelui domeniu al psihicului despre care vorbea 
Bastians. Analiza atentă a condiţiilor generale şi specifice din lagărele de concentrare 
naziste arată că acestea sînt de fapt transpuneri diabolice şi realiste ale atmosferei de 
coşmar caracteristică retrăirii naşterii biologice. 

Barierele cu sîrmă ghimpată, gardurile cu înaltă tensiune, turnurile de gardă cu 
mitraliere, cîmpurile minate şi haitele de cîini dresaţi au creat categoric o imagine 
diabolică şi aproape arhetipală a completei lipse de speranţă şi a opresivei situaţii fără 
de ieşire atît de caracteristică primului stadiu al naşterii (MPFII). În acelaşi timp, 
elementele de violenţă, bestialitate, scatologie şi abuz sexual faţă de femei şi bărbaţi, 
inclusiv violurile şi practicile sadice, toate aparţin fenomenologiei celui de-al doilea 
stadiu al naşterii (MPF III), familiare persoanelor care şi-au retrăit naşterea. În 
lagărele de concentrare, abuzul sexual a existat la un nivel aleatoriu individual, ca şi 
în contextul „caselor de păpuşi", instituţii ce ofereau „distracţii" pentru ofiţeri. 
Singura scăpare din acest iad era moartea - de glonţ, foame, boli sau prin sufocare, în 
camerele de gazare. Cărţile scrise de Ka-Tzetnik 135633, House of Dolls şi Sunrise 
Over Hell (Ka-Tzetnik, 1955 şi 1977), oferă o zguduitoare descriere a vieţii în 
lagărele de concentrare. 

Bestialitatea SS-ului părea să se concentreze mai ales asupra femeilor 
însărcinate şi copiilor, ceea ce reprezintă o dovadă în plus în favoarea ipotezei 
perinatale. Cel mai intens pasaj din cartea lui Terence des Preş, The Survivor, este, 
fără îndoială, o scenă în care femeile însărcinate sînt bătute cu bîte şi bice, sfîşiate de 
cîini, trase de păr, lovite în stomac şi apoi aruncate de vii în crematorii (des Preş, 
1976). 

Natura perinatală a impulsurilor iraţionale care s-au manifestat în lagăre este 
evidentă şi în comportamentul scatologic al conducătorilor de lagăr. Aruncarea 
castroanelor pentru mîncare în latrine şi forţarea deţinuţilor să le recupereze sau să 
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urineze unul în gura altuia erau practici care, în afara bestialităţii lor, aduceau şi 
pericolul epidemiilor.  

Dacă lagărele de concentrare ar fi fost pur şi simplu instituţii ce ofereau izolarea 
duşmanilor politici şi o forţă de muncă ieftină, menţinerea regulilor de igienă ar fi 
fost o preocupare principală pentru organizatori, cum se întîmplă în orice instituţie 
care găzduieşte mase mari de oameni. Numai la Buchenwald însă, în urma acestor 
practici perverse, douăzeci şi şapte de deţinuţi s-au înecat în latrine într-o singură 
lună. 

Intensitatea, profunzimea şi natura convingătoare a tuturor experienţelor de 
violenţă colectivă asociate cu procesul perinatal sugerează că ele nu sînt construcţii 
individuale din surse precum cărţile de aventuri, filme şi emisiuni TV, ci îşi au 
originea în inconştientul colectiv. Cînd autoexplorarea experienţială ajunge la 
amintirea traumei naşterii, ne conectăm cu o uriaşă masă de amintiri dureroase ale 
speciei umane şi dobîndim acces la experienţele altora care s-au aflat cîndva într-o 
situaţie similară. Nu e greu de imaginat că nivelul perinatal al inconştientului, care 
„cunoaşte" atît de intim istoria violenţei umane este, în realitate, parţial responsabil 
de războaie, revoluţii şi atrocităţi similare. 

Intensitatea şi cantitatea experienţelor perinatale care descriu diferite brutalităţi 
din istorie este într-adevăr uimitoare. După ce a analizat cu grijă diferite aspecte ale 
acestui fenomen, Christopher Bache a ajuns la o concluzie interesantă. El a sugerat că 
amintirile violenţelor din istoria omenirii au contaminat inconştientul colectiv în 
acelaşi fel în care traumele din copilărie au poluat inconştientul individual. După 
Bache, este posibil ca atunci cînd începem să trăim amintirile colective, procesul 
nostru interior să depăşească graniţele terapiei personale şi să participăm la 
vindecarea cîmpului conştiinţei speciei (Bache, 1999). 

Rolul traumei naşterii ca sursă de violenţă şi tendinţe autodistructive a fost 
confirmat de cercetările clinice. De exemplu, pare să existe o importantă corelaţie 
între naşterea dificilă şi criminalitate. În mod similar, agresivitatea îndreptată spre 
interior, mai ales sinuciderea, pare să fie legată psihogenetic de o naştere dificilă.  

Conform unui articol publicat în ziarul britanic Lancet, resuscitarea la naştere 
duce la un risc mai mare de sinucidere după pubertate. Cercetătorul scandinav Bertil 
Jacobson a descoperit o strînsă corelaţie între această formă de comportament 
autodistructiv şi natura naşterii. Sinuciderea prin asfixiere era asociată cu sufocarea la 
naştere, sinuciderile violente, cu trauma mecanică la naştere, şi dependenţa de droguri 
ce duce la sinucidere, cu anestezierea din timpul travaliului (Jacobsen şi al., 1987). 

Circumstanţele naşteri joacă un rol important în crearea unei predispoziţii spre 
violenţă şi tendinţe autodistructive ori, dimpotrivă, la un comportament iubitor şi 
relaţii interpersonale sănătoase.  

Obstetricianul francez Michel Odent a arătat cum hormonii implicaţi în procesul 
naşterii şi alăptării şi comportamentul matern participă la imprimarea acestei tendinţe.  

Catecolaminele (adrenalina şi noradrenalina) au jucat un important rol în 
evoluţie ca mediatori ai instinctului agresiv / protector al mamei pe vremea cînd 
naşterea se producea în medii naturale neprotejate.  

Ocitocina, prolactina şi endorfinele sînt cunoscute pentru inducerea instinctului 
matern la animale şi susţinerea dependenţei şi ataşamentului. Mediul agitat, zgomotos 
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şi haotic din multe spitale induce anxietate, angajarea inutilă a sistemului adrenergic 
şi imprimă în memorie imaginea unei lumi potenţial periculoase care necesită reacţii 
agresive. Aceasta interferează cu hormonii ce mediază amprentarea interpersonală 
pozi tivă. De aceea, este esenţial să oferim pentru naştere un mediu liniştit, intim şi 
sigur (Odent, 1995). 

Originile transpersonale ale violenţei 
Cercetarea conştiinţei a indicat importante surse suplimentare ale agresivităţii 

din domeniul transpersonal, precum figurile arhetipale de demoni şi zeităţi 
înfiorătoare, complexe teme mitologice distructive şi amintiri din vieţile anterioare 
despre abuzuri fizice şi emoţionale. 

C.G. Jung credea că arhetipurile inconştientului colectiv au o puternică influenţă 
nu numai asupra comportamentului individului, ci şi asupra evenimentelor din istoria 
umană. Din acest punct de vedere, întregi naţiuni şi grupuri culturale pot transpune în 
act, prin comportamentul lor, importante teme mitologice. În deceniul care a precedat 
izbucnirii celui de-al doilea război mondial, Jung a descoperit în visele pacienţilor săi 
germani multe elemente din mitul nordic al lui Ragnarok sau amurgul zeilor. Pe baza 
acestor observaţii, el a tras concluzia că arhetipul apărea în psihicul colectiv al 
naţiunii germane şi că avea să ducă la o catastrofă majoră, care s-a dovedit în ultimă 
instanţă autodistructivă. 

În multe cazuri, liderii unor naţiuni folosesc în mod expres nu numai imagini 
perinatale, ci şi imagini arhetipale şi simbolism spiritual pentru a-şi atinge scopurile 
politice. Cruciaţilor medievali li se cerea să-şi sacrifice viaţa pentru Isus într-un 
război ce avea să recupereze pămîntul sfînt de la mahomedani. Adolf Hitler a 
exploatat motivele mitologice ale supremaţiei rasei nordice şi ale imperiului ei 
milenar, ca şi vechile simboluri vedice - svastica şi vulturul solar. Aiatolahul 
Khomeini şi Saddam Hussein au aţîţat imaginaţia adepţilor lor musulmani făcînd 
referire la jihad, războiul sfînt împotriva necredincioşilor. 

Carol Cohn a discutat în articolul ei nu numai simbolismul perinatal, ci şi 
simbolismul spiritual asociat cu limbajul armelor şi doctrinei nucleare. Autorii 
doctrinei strategice se referă la membrii comunităţii lor ca la o „preoţime nucleară". 
Primul test atomic a fost numit Treimea - unitatea Tatălui, Fiului şi Sfîntului Duh, 
forţele masculine ale creaţiei. Din perspectiva ei feminină, Cohn a considerat acest 
lucru ca fiind un efort al cercetătorilor de sex masculin de a-şi apropria şi revendica 
cea mai importantă putere creatoare (Cohn, 1987). Oamenii de ştiinţă care au lucrat la 
bomba atomică şi au fost martorii testului l-au descris astfel: „Era ca şi cum am fi fost 
prezenţi în prima zi a creaţiei." Iar Robert Oppenheimer şi-a amintit cuvintele 
adresate de Krishna lui Arjuna în Bhagavad Gita: „Eu sunt şi devin Moartea, 
Distrugătorul Lumilor." 

Determinanţii biografici ai lăcomiei insaţiabile 
Ajungem astfel la cea de-a treia otravă din budismul tibetan, o puternică forţă 

psihospirituală care combină pofta, dorinţa şi lăcomia insaţiabilă, împreună cu 
„agresivitatea malignă", aceste vicii sînt categoric responsabile de unele dintre cele 
mai întunecate capitole din istoria omenirii. Psihologii occidentali leagă diferite 
aspecte ale acestei forţe de pulsiunile libidinale descrise de Sigmund Freud. 
Interpretarea psihanalitică a nevoii insaţiabile a fiinţei omeneşti de a realiza, poseda şi 
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deveni mai mult decît ceea ce este, atribuie această forţă psihologică sublimării 
instinctelor inferioare. 

După Freud, „ceea ce pare... un impuls neobosit către o viitoare perfecţiune 
poate fi uşor înţeles ca rezultat al reprimării instinctuale pe care se bazează tot ce este 
mai preţios în civilizaţia umană.  

Instinctul reprimat nu încetează să se zbată pentru completa sa satisfacere, care 
ar consta în repetarea experienţei primare a satisfacerii.  

Nici o formaţiune substitutivă sau reacţională şi nici o sublimare nu va fi de 
ajuns pentru a reduce persistenta tensiune a instinctului reprimat" (Freud, 1955). 

Mai concret, Freud a văzut lăcomia ca pe un fenomen legat de probleme din 
perioada de alăptare. După părerea lui, frustrarea ori prelungirea excesivă a fazei 
orale a dezvoltării libidinale poate întări nevoia primitivă infantilă de a încorpora 
obiecte într-o asemenea măsură, încît la maturitate ea e transferată într-o formă 
sublimată unei varietăţi de alte obiecte şi situaţii.  

Cînd pulsiunea de achiziţie se concentrează pe bani, psihanaliştii o atribuie 
fixării pe stadiul anal al dezvoltării libidinale. Apetitul sexual insaţiabil este atunci 
considerat a fi rezultatul fixaţiei falice. Multe alte căutări omeneşti perpetue sînt 
interpretate în termenii sublimării unor asemenea pulsiuni falice instinctuale. 
Cercetarea modernă a conştiinţei a găsit că aceste interpretări sînt superficiale şi 
inadecvate. Ea a descoperit semnificative surse suplimentare pentru lăcomie şi 
achiziţie la nivelurile perinatal şi transpersonal ale inconştientului. 

Surse perinatale ale lăcomiei insaţiabile 
În cursul psihoterapiei de orientare biografică, mulţi descoperă că viaţa lor a fost 

inautentică în anumite domenii ale relaţiilor interpersonale. De exemplu, problemele 
cu autoritatea parentală pot determina tipare specifice de dificultăţi cu reprezentanţii 
autorităţii, tipare disfuncţionale repetate în relaţiile sexuale pot fi legate de părinţi ca 
modele de comportament sexual, problemele cu fraţii pot colora şi distorsiona 
viitoarele relaţii cu colegii ş.a.m.d. 

Cînd procesul autoexplorării experienţiale ajunge la nivelul perinatal, 
descoperim de obicei că viaţa noastră pînă în acel moment a fost în mare măsură 
inautentică în totalitatea ei, nu numai pe segmente parţiale. Descoperim spre 
surprinderea şi uimirea noastră că întreaga strategie de viaţă a fost orientată într-o 
direcţie greşită şi deci a fost incapabilă să ne ofere o satisfacţie autentică. Motivul 
este faptul că aceasta a fost în primul rînd motivată de frica de moarte şi de forţele 
inconştiente asociate cu naşterea biologică, ce nu au fost adecvat procesate şi 
integrate. Cu alte cuvinte, în timpul naşterii biologice, am încheiat procesul anatomic, 
dar nu şi pe cel emoţional. 

Cînd cîmpul nostru de conştiinţă este puternic influenţat de amintirea luptei din 
canalul naşterii, se ajunge la un sentiment de disconfort şi nemulţumire faţă de 
prezent. Nemulţumirea se poate concentra asupra unui spectru larg de probleme - 
aspect fizic nesatisfăcător, resurse şi posesiuni materiale inadecvate, poziţie şi 
influenţă socială reduse, putere şi faimă insuficiente şi multe altele. Asemenea 
copilului blocat în canalul naşterii, simţim o puternică nevoie de a ajunge la o situaţie 
mai bună cîndva, în viitor. 
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Oricare ar fi realitatea prezentă, nu o găsim satisfăcătoare. Fantezia continuă să 
creeze imagini despre situaţii viitoare care par mai mulţumitoare decît cea prezentă. 
Se pare că, pînă cînd ajungem la momentul dorit, viaţa nu este decît o continuă 
pregătire pentru un viitor mai bun, nu e încă viaţă „autentică". Aceasta duce la un 
tipar de viaţă care a fost descris ca existenţă de tip „covor rulant" sau „competiţie". 
Existenţialiştii vorbesc despre „autoproiectare" în viitor. Strategia este o eroare 
fundamentală a vieţii omeneşti. Este, în esenţă, o strategie sortită eşecului, deoarece 
nu aduce satisfacţia aşteptată. Din această perspectivă, este irelevant dacă are sau nu 
rezultate în plan material. 

Cînd obiectivul nu este atins, nemulţumirea continuă este atribuită faptului că nu 
am reuşit să realizăm măsurile corective corespunzătoare. Iar cînd reuşim să atingem 
obiectivul aspiraţiilor noastre, aceasta nu mai are, de obicei, o influenţă prea mare 
asupra sentimentelor noastre funda mentale. Neplăcerea continuă este atunci 
atribuită fie alegerii incorecte a obiectivului, fie importanţei lui reduse. Rezultatul 
este fie înlocuirea vechiului obiectiv cu altul, fie amplificarea aceluiaşi tip de ambiţii. 

În orice caz, eşecul nu este corect diagnosticat drept un inevitabil rezultat al 
strategiei fundamental greşite, care e, în principiu, incapabilă să ne ofere satisfacţie. 
Acest tipar eronat aplicat la scară largă este responsabil de neîncetata urmărire 
iraţională a diferitelor obiective grandioase ce duc la multă suferinţă şi nenumărate 
probleme în lume. El poate fi aplicat la orice nivel de importanţă şi bogăţie, deoarece 
nu aduce niciodată o satisfacţie reală. Singura strategie care poate reduce semnificativ 
pulsiunea iraţională este retrăirea deplin conştientă şi integrarea traumei naşterii 
printr-o sistematică autoexplorare interioară. 

Cauze transpersonale ale lăcomiei insaţiabile 
Cercetarea modernă a conştiinţei şi psihoterapia experienţială au descoperit că 

sursa cea mai profundă a insatisfacţiei noastre şi a efortului de a atinge perfecţiunea 
se află chiar în afara domeniului perinatal. Dorinţa insaţiabilă ce conduce viaţa umană 
este, în ultimă instanţă, de natură transpersonală. În cuvintele lui Dante Alighieri, 
„Dorinţa de perfecţiune este dorinţa care face mereu fiecare plăcere să pară 
incompletă, deoarece nu există bucurie sau plăcere suficient de mare în această viaţă, 
încît să stingă setea din sufletul nostru". 

În sens general, cele mai profunde rădăcini transpersonale ale lăcomiei 
insaţiabile pot fi cel mai bine înţelese în termenii conceptului lui Ken Wilber - 
Proiectul Atman (Wilber, 1980).  

Adevărata noastră natură este divină - Dumnezeu, Cristosul Cosmic, Allah, 
Buddha, Brahma, Tao - şi deşi procesul creaţiei ne separă şi ne îndepărtează din ce în 
ce mai mult de sursa noastră, conştiinţa acestui fapt nu este niciodată complet 
pierdută.  

Cea mai profundă forţă motivatoare din psihicul nostru la toate nivelurile de 
evoluţie a conştiinţei este întoarcerea la experienţa divinităţii din noi. Totuşi, 
condiţiile constrîngătoare ale stadiilor consecutive ale dezvoltării împiedică trăirea 
totală a libertăţii depline în şi ca Dumnezeu. 

Transcendenţa reală necesită moartea eului izolat, moartea subiectului exclusiv. 
Din cauza fricii de anihilare şi a agăţării de eu, persoana trebuie să se mulţumească cu 
substitute sau surogate ale lui Atman, care sînt specifice fiecărui stadiu particular. 
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Pentru fetus şi nou-născut, aceasta înseamnă satisfacţia trăită în „uterul bun" sau la 
„sînul bun". Pentru un prunc, satisfacerea nevoilor fiziologice ale vîrstei. Pentru 
adult, gama de proiecte Atman posibile este largă; ea include, în afara hranei şi 
sexului, banii, faima, puterea, aspectul fizic, cunoştinţele ş.a.m.d. 

Din cauza sentimentului profund că adevărata noastră identitate este totalitatea 
creaţiei cosmice şi principiul creator însuşi, substitutele de orice grad şi fel - 
proiectele Atman - vor rămîne totdeauna nesatisfăcătoare. Numai experienţa 
divinităţii adevărate într-o stare holotropică de conştiinţă ne poate împlini nevoile 
cele mai profunde. Astfel, soluţia supremă pentru lăcomia insaţiabilă se află în lumea 
interioară, nu în preocupările seculare de orice fel. Poetul şi misticul persan Rumi a 
afirmat-o foarte clar: Toate speranţele, dorinţele, iubirile şi emoţiile pe care oamenii 
le au pentru diferite lucruri - taţi, mame, prieteni, raiuri, pămînt, palate, ştiinţe, 
lucrări, hrană, băutură - sfîntul ştie că sînt, de fapt, nevoia de Dumnezeu şi că toate 
aceste lucruri sînt văluri. Cînd oamenii vor părăsi această lume şi îl vor vedea pe 
Rege fără aceste văluri, atunci vor afla că totul era văl şi mască şi că obiectul dorinţei 
lor era, în realitate, acel Unu (Hines, 1996). 

Tehnologii ale sacrului şi supravieţuirea omului 
Descoperirea faptului că rădăcinile umane ale violenţei şi ale lăcomiei 

insaţiabile ajung mult mai departe decît a bănuit vreodată psihiatria academică şi că 
resursele lor din psihic sînt într-adevăr enorme poate fi foarte descurajantă. Totuşi ea 
este echilibrată de incitanta descoperire a noi mecanisme terapeutice şi potenţial 
transformative care devin disponibile în stările holotropice la nivelurile perinatal şi 
transpersonal. Au existat de-a lungul anilor vindecări emoţionale şi psihosomatice 
profunde şi transformări radicale de personalitate la multe persoane care erau 
implicate într-o căutare interioară serioasă şi sistematică. Unele meditau şi aveau o 
practică spirituală regulată, altele supervizaseră şedinţe psihedelice sau participaseră 
la diferite forme de psihoterapie experienţială şi autoexplorare.  

Pe măsură ce conţinutul nivelului perinatal apare în conştiinţă, şi este integrat, 
oamenii suferă schimbări radicale de personalitate. Nivelul de agresivitate se reduce 
considerabil şi oamenii devin mai paşnici, se simt mai bine cu ei şi sunt mai toleranţi 
cu alţii. Experienţa morţii şi renaşterii psihospirituale şi conexiunea conştientă cu 
amintirile pozitive post sau prenatale reduc pulsiunile şi ambiţiile iraţionale. Asistam 
la o mutare a centrului de interes de la trecut şi viitor la clipa prezentă şi la mărirea 
capacităţii de a te bucura de împlinirile simple ale vieţii, precum activităţile zilnice, 
hrana, actul de iubire, natura şi muzica. Un alt important rezultat al procesului este 
ieşirea la suprafaţă a spiritualităţii de natură universală şi mistică extrem de autentică 
şi convingătoare, deoarece se bazează pe o experienţă personală profundă. 

Unele din intuiţiile persoanelor care trec prin stări holotropice de conştiinţă sînt 
direct legate de criza globală actuală şi de relaţia ei cu evoluţia conştiinţei. Ele arată 
că am exteriorizat în lumea modernă multe dintre temele esenţiale ale procesului 
perinatal cu care se confruntă şi se împacă apoi un om implicat într-o transformare 
profundă personală. Aceleaşi elemente pe care le-am putea întîlni în procesul morţii 
şi renaşterii psihologice în trăirile noastre vizionare le întîlnim şi în viaţa de zi cu zi. 
Este valabil mai ales în privinţa fenomenelor ce caracterizează MPF III. 
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Vedem cu siguranţă enorma dezlănţuire de impulsuri agresive în numeroasele 
războaie şi revoluţii din lume, în criminalitatea crescîndă, în terorism şi luptele 
rasiale. La fel de dramatică şi de izbitoare este urmarea ridicării interdicţiei asupra 
manifestării sexualităţii şi eliberarea impulsurilor acesteia în împrejurări atît 
sănătoase, cît şi problematice.  

Experienţele şi comportamentele de acest fel iau forme nemaiîntîlnite, precum 
modul de manifestare sexuală a tinerilor, mişcarea de eliberare a homosexualilor, 
promiscuitatea generală, căsătoriile libere, rata ridicată a divorţurilor, cărţi, filme şi 
piese cu conţinut erotic, experienţa sadomasochistă şi multe altele. 

Elementul demonic se întîlneşte şi el tot mai des în lumea modernă. Renaşterea 
culturilor satanice şi a vrăjitoriei, popularitatea cărţilor şi a filmelor de groază cu 
teme oculte şi crimele cu motivaţie satanică o atestă. Dimensiunea scatologică este 
evidentă în poluarea industrială progresivă, în acumularea deşeurilor la scară globală 
şi deteriorarea rapidă a igienei din oraşele mari. O formă mai abstractă a aceleiaşi 
tendinţe este corupţia şi degradarea tot mai mare din cercurile politice şi economice. 

Mulţi consideră că omenirea se află la o răscruce critică — confruntîndu-se fie 
cu anihilarea colectivă, fie cu un salt evolutiv al conştiinţei de proporţii 
nemaiîntîlnite. Terence McKenna a spus-o foarte succint: „Istoria maimuţei prostuţe e 
încheiată, într-un fel sau altul" (McKenna, 1992).  

Se pare că sîntem colectiv implicaţi într-un proces identic cu moartea 
psihologică şi renaşterea pe care atîtea persoane le-au trăit individual în stările 
holotropice de conştiinţă. Dacă vom continua să transpunem în practică tendinţele 
problematice distructive şi autodistructive care-şi au originea în abisurile 
inconştientului, ne vom distruge, fără îndoială, şi pe noi, şi viaţa de pe planetă. Dar 
dacă reuşim să interiorizăm procesul la o scară suficient de mare, am putea ajunge la 
un progres evolutiv care să ne poarte tot atît de departe de prezent, pe cît sîntem noi 
acum faţă de primate. Oricît de utopică ar părea posibilitatea unei asemenea 
dezvoltări, ea poate fi, totuşi, singura noastră şansă. 

Să privim în viitor şi să vedem cum ar putea fi transpuse în realitate conceptele 
rezultate din cercetarea conştiinţei, din domeniul transpersonal şi din noua 
paradigmă. Deşi realizările trecute sînt impresionante, noile idei mai formează încă 
un mozaic nearticulat, şi nu o perspectivă com pletă şi inteligibilă despre lume. încă 
mai trebuie făcute mari eforturi de acumulare a unor date noi, de formulare a noi 
teorii şi de realizare a unei sinteze creatoare. în plus, informaţiile existente trebuie să 
ajungă la un public mult mai larg înainte de a ne putea aştepta la un impact 
semnificativ asupra situaţiei globale. 

Însă chiar şi o transformare intelectuală radicală, în vederea adoptării noii 
paradigme pe scară largă, nu ar fi suficientă pentru a uşura criza globală şi a inversa 
drumul distructiv pe care ne aflăm.  

Pentru aceasta e nevoie de o profundă transformare emoţională şi spirituală a 
omenirii. Folosind dovezile existente, putem sugera anumite strategii care ar facilita 
şi susţine un astfel de proces. Eforturile de a schimba omenirea ar trebui să înceapă 
cu profilaxia psihologică de la o vîrstă foarte fragedă. Datele din psihologia pre şi 
perinatală arată că se pot realiza multe prin schimbarea condiţiilor din timpul sarcinii, 
naşterii şi îngrijirii postnatale. Aceasta ar include îmbunătăţirea pregătirii emoţionale 
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a mamei în timpul sarcinii, practicarea naşterii naturale, crearea unui mediu informat 
psihospiritual pentru naştere şi cultivarea unui contact emoţional intim între mamă şi 
copil în perioada post-partum. 

S-a scris foarte mult despre importanţa creşterii copilului, ca şi despre 
consecinţele emoţionale dezastruoase ale condiţiilor traumatice din copilărie. 
Categoric acesta e un domeniu în care este nevoie de educaţie şi îndrumare continuă. 
Dar pentru a aplica principiile teoretice cunoscute, părinţii trebuie să ajungă ei înşişi 
la stabilitate emoţională şi suficientă maturitate. Se ştie că tulburările emoţionale sînt 
transmise ca un blestem de la o generaţie la alta. Ne confruntăm cu problema foarte 
complexă a oului şi găinii. 

Psihologia umanistă şi cea transpersonală au dezvoltat metode experienţiale 
eficiente de autoexplorare, vindecare şi transformare a personalităţii. Unele provin 
din tradiţii terapeutice, altele reprezintă adaptări moderne ale vechilor practici 
spirituale. Există abordări bazate pe legătura dintre profesionist şi subiect şi abordări 
care pot fi practicate în contextul grupurilor de sprijin. Lucrul sistematic poate duce 
la o deschidere spirituală, mişcare de care avem foarte multă nevoie la scară colectivă 
pentru supravieţuirea speciei. Este esenţial ca aceste posibilităţi să fie bine cunoscute 
şi suficienţi oameni să fie personal interesaţi de practicarea lor. 

Se pare că sîntem implicaţi într-o dramatică cursă contra cronometru fără 
precedent în istoria omenirii. În joc este însuşi viitorul acestei planete. Dacă vom 
continua cu vechile strategii autodistructive, e puţin probabil ca specia umană să 
supravieţuiască. Dar dacă un număr suficient de oameni trec printr-un proces de 
profundă transformare interioară, am putea atinge un nivel de evoluţie a conştiinţei în 
care să merităm mîndrul nume pe care l-am dat speciei noastre: homo sapiens. 

Astrologia este o artă şi o ştiinţă antică, care a apărut probabil în mileniul 3 î.Cr. 
în Mesopotamia şi de acolo s-a răspîndit în India şi Grecia. Ea se baza pe doctrina 
compasiunii universale. Principiul de bază, exprimat prin cuvintele „precum sus aşa 
şi jos", este presupunerea că microcosmosul psihicului uman reflectă macrocosmosul, 
şi că evenimentele terestre le reflectă pe cele celeste. în Grecia, în perioada elenistă, 
astrologii au perfecţionat calculele astronomice şi au atribuit o anumită zeitate mistică 
fiecărei planete, reflectînd asociaţiile mistice deja stabilite de babilonieni. Ei au 
folosit apoi acest sistem pentru prezicerea evenimentelor colective, ca şi pentru 
prezicerea celor din viaţa persoanelor individuale. 

Înţelegerea planetelor, a poziţiilor şi aspectelor lor geometrice şi a influenţelor 
lor specifice asupra vieţii omului au fost pentru prima dată reunite în astrologia lui 
Ptolemeu, care a fost şi cel mai mare sistematizator al astronomiei antice. În secolele 
care au urmat, generaţiile de astrologi au extins, revizuit şi perfecţionat sistemul lui. 
În forma ei greacă complet dezvoltată, astrologia a influenţat timp de aproape 2 000 
de ani religia, filozofia, ştiinţa păgînă, şi ulterior Europa creştină. Astrologii moderni, 
folosind progresele astronomice făcute posibile de inventarea telescopului, au 
adăugat apoi la sistemul antic cele trei planete externe, Uranus, Neptun şi Pluto, 
necunoscute în antichitate, le-au studiat şi descris sensul arhetipal. 

Ca multe alte sisteme ezoterice, astrologia s-a numărat printre victimele 
revoluţiei ştiinţifice raţionaliste şi materialiste. Ea a fost respinsă nu pe baza 
dovezilor ştiinţifice cum că premisele ei ar fi false, ci din pricina incompatibilităţii cu 
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ipotezele metafizice fundamentale ale ştiinţei occidentale, dominate de materialismul 
monist. Mai concret, se socoteşte că există mai multe motive importante pentru 
respingerea astrologiei de către savanţii materialişti. 

Ştiinţa occidentală reprezintă, de pildă, Universul ca un sistem mecanic 
impersonal şi în mare parte neviu, o supermaşină care s-a creat singură şi e guvernată 
de legi mecanice naturale. în acest context, viaţa, conştiinţa şi inteligenţa sînt privite 
ca produse mai mult sau mai puţin accidentale ale materiei. Prin contrast, ipoteza 
fundamentală a astrologiei consideră că Universul este creaţia unei inteligenţe 
superioare, se bazează pe o ordine inimaginabil de complexă şi de profundă, şi 
reflectă un scop superior. 

Perspectiva astrologică reflectă îndeaproape sensul iniţial al cuvîntului grecesc 
„kosmos", care descria lumea ca fiind un sistem inteligibil, ordonat, modelat şi 
coerent interconectat, avînd omenirea ca parte integrantă. Din această perspectivă, 
viaţa omenească nu mai este rezultatul unor forţe întîmplătoare conduse de 
capricioasa şansă, ci urmează o traiectorie inteligibilă, în armonie cu mişcările 
corpurilor cereşti şi poate fi astfel, cel puţin parţial, intuită. 

Gîndirea astrologică presupune existenţa arhetipurilor, principii primordiale 
atemporale care susţin, informează şi formează ţesătura lumii materiale. Tendinţa de 
a interpreta lumea în termenii principiilor arhetipale a apărut prima oară în Grecia 
antică şi a fost una dintre caracteristicile cele mai importante ale filozofiei şi culturii 
greceşti. Arhetipurile pot fi văzute din mai multe perspective. În operele epice 
homerice ele au luat forma figurilor mitologice personificate ca zei, precum Zeus, 
Poseidon, Hera, Afrodita sau Ares. În filozofia lui Platon, ele au fost descrise ca 
principii metafizice pure, Ideile sau Formele transcendente. Ele aveau o existenţă 
independentă într-o lume inaccesibilă simţurilor omeneşti obişnuite. în epoca 
modernă, C.G. Jung a adus conceptul de arhetipuri în psihologia modernă, 
descriindu-le în primul rînd ca principii psihologice (Jung, 1959). 

Existenţa dimensiunilor invizibile ale realităţii este o idee străină ştiinţei 
materialiste, întrucît numai cele de natură materială pot fi accesibile cu ajutorul 
aparatelor ce extind posibilităţile simţurilor noastre, ca microscoapele, telescoapele 
ori senzorii ce detectează diferite benzi de radiaţie electromagnetică. în plus, cum am 
discutat mai devreme, psihiatria academică şi clinică foloseşte un cadru conceptual 
foarte îngust, limitat la biografia postnatală şi la inconştientul individual freudian. 
Conform acestora, experienţa fiinţelor şi lumilor arhetipale este produsul patologic al 
creierului care necesită tratament prin medicaţie tranchilizantă. 

Un alt obstacol major care împiedică luarea în considerare a astrologiei este 
gîndirea deterministă a ştiinţei occidentale. Universul este văzut ca un lanţ de cauze şi 
efecte, iar principiul cauzalităţii este considerat obligatoriu pentru toate procesele din 
Univers. O excepţie majoră neliniştitoare de la această regulă, originea Universului şi 
problema „cauzei tuturor cauzelor", este rareori menţionată în discuţiile ştiinţifice. 
Cauzalitatea este astfel singurul tip de influenţă pe care criticii astrologiei o pot de 
obicei imagina şi lua în considerare. Iar ideea unui efect material direct al planetelor 
asupra psihicului şi lumii este, fireşte, implauzibilă şi absurdă. 

Aaccentul pus de astrologie pe momentul naşterii nu are nici un sens pentru 
psihologia şi psihiatria academică, deoarece acestea nu consideră naşterea biologică 
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un eveniment cu relevanţă psihologică şi nu recunosc nivelul perinatal al 
inconştientului. Aceasta se bazează pe ipoteza total discutabilă potrivit căreia creierul 
nou-născutului nu poate înregistra impactul traumatic al naşterii, deoarece procesul 
mielinizării (formarea plăcilor grase de mielină care acoperă neuronii) în creierul 
bebeluşului nu este complet încheiat în momentul naşterii. 

Mai multe decenii de cercetări sistematice ale stărilor holotropice au generat 
cantităţi mari de date ce subminează aceste ipoteze fundamentale ale ştiinţei 
materialiste şi aduc dovezi în sprijinul astrologiei. Aceste observaţii dovedesc: 

1. existenţa experienţelor transpersonale ce demonstrează existenţa unui Cosmos 
însufleţit, pătruns de conştiinţa şi inteligenţa cosmică creatoare; 

2. posibilitatea trăirii directe a realităţilor spirituale, inclusiv a figurilor, motivelor 
şi lumilor arhetipale, şi validarea empirică a autenticităţii acestor experienţe; 

3. existenţa sincronicităţilor care reprezintă o importantă şi viabilă alternativă la 
principiul cauzalităţii; 

4. importanţa psihodinamică crucială a experienţei naşterii pentru dezvoltarea 
psihologică şi viaţa individului; 

5. extraordinarul potenţial predictiv al tranzitelor astrologice pentru natura, 
organizarea temporală şi conţinutul stărilor holotropice de conştiinţă. 

1. Dovezi în sprijinul unui Cosmos însufleţit. Cercetarea stărilor holotropice de 
conştiinţă a adus importante dovezi că experienţele transpersonale nu pot fi respinse 
drept produse psihotice irelevante. Faptul că ele oferă acces la informaţii noi şi exacte 
despre diferitele aspecte ale existenţei nu lasă nici o îndoială asupra faptului că sînt 
fenomene sui generis ce contrazic cele mai importante ipoteze ale ştiinţei 
materialiste. Ele arată că Universul este o ţesătură unificată de evenimente de 
conştiinţă străbătute de o inteligenţă superioară şi reflectînd o ordine superioară. 

În plus, aceste experienţe aduc dovezi empirice că psihicul uman individual nu 
are limite şi este una cu întreaga existenţă. Ele confirmă astfel principiul de bază al 
multor sisteme ezoterice, inclusiv al astrologiei, că microcosmosul reflectă 
macrocosmosul. Noţiunea ce părea complet absurdă din perspectiva ştiinţei 
mecaniciste şi a logicii aristotelice s-a bucurat în ultimii ani de un sprijin neaşteptat 
dintr-un alt domeniu. Dezvoltarea laserului şi holografia optică au scos la iveală 
posibilităţi total noi referitoare la relaţia dintre parte şi întreg (Talbot, 1991). 

2. Dovezi empirice ale existenţei arhetipurilor. Stările holotropice oferă acces 
experienţial direct la dimensiunile spirituale (numinoase) ale existenţei, inclusiv la 
arhetipuri. Este important, deoarece conceptul de arhetipuri este esenţial pentru 
astrologie. în secolul XX, C.G. Jung a reînviat foarte vechea idee a arhetipurilor şi le-
a introdus în psihologia abisală modernă sub forma principiilor psihologice, scheme 
primordiale care organizează psihicul (Jung, 1959). 

El şi continuatorii săi au cercetat şi descris detaliat rolul important jucat de 
arhetipuri în viaţa oamenilor, naţiunilor şi naturii. Multe articole şi cărţi de 
specialitate, ca şi literatura de popularizare scrisă de autori de orientare jungiană, 
sugerează că propriul nostru comportament şi caracteristicile personale reflectă 
dinamica unor puternice principii arhetipale (Shinoda Bolen, 1984, 1989) şi că 
transpunem în viaţa de fiecare zi teme arhetipale (Campbell, 1972). 
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O caracteristică importantă a arhetipurilor este aceea că nu se limitează la 
creierul uman, ci operează din domenii transcendentale şi exercită o influenţă 
sincronă atît asupra psihicului individual, cît şi asupra evenimentelor din lumea 
fizică. Mariajul dintre astrologia ştiinţifică şi psihologia arhetipală bazat pe lucrările 
lui C.G. Jung reprezintă un progres extraordinar în ambele domenii. El aduce precizia 
matematică a astronomiei în lumea creatoare şi imaginativă a psihologiei abisale, 
îmbogăţind enorm posibilităţile speculaţiilor teoretice, ca şi predicţiile clinice.  

Psihologia şi psihiatria academică au considerat pînă acum ideea lui Jung despre 
arhetipuri nefondată şi speculativă şi au refuzat să o ia în serios. însă cercetarea 
modernă asupra conştiinţei a confirmat existenţa arhetipurilor dincolo de orice 
îndoială raţională, arătînd că în stările holotropice de conştiinţă ele pot fi trăite direct.  

3. Descoperirea sincronicităţii. Tendinţa de a gîndi în termeni cauzali este unul 
dintre motivele majore pentru care astrologia a fost respinsă atît de violent. Cari 
Sagan consideră: „Astrologia e o prostie; stînd aici, am o influenţă mai mare asupra ta 
decît Pluto." Gândesc la acest subiect în termeni de mase, distanţe şi forţe gravita 
ţionale şi alţi termeni fizici. Este o abordare ce nu are nici o legătură cu problema. 
Criticii astrologiei, precum Cari Sagan, nu înţeleg că astrologii folosesc un model 
complex ce presupune o relaţie sincronistică între planete, psihicul uman şi 
evenimentele externe. Pentru a înţelege astrologia, trebuie să gîndim în termenii 
sincronicităţii. 

Felul în care trebuie privite lucrurile cînd e vorba de astrologie poate fi ilustrat 
de un exemplu simplu. Cînd mă uit la ceasul meu de mînă care arată ora corect şi văd 
că este ora şapte, pot deduce că toate ceasurile din acelaşi fus orar care arată corect 
ora vor indica acelaşi lucru. Pot presupune mai departe cu o siguranţă rezonabilă că, 
dacă deschid televizorul, voi putea vedea ştirile de la ora şapte sau că sosirea mea 
este aşteptată la restaurantul unde am făcut o rezervare pentru ora şapte. 

Natural, acest lucru nu înseamnă că ceasul meu are o influenţă directă asupra 
altor ceasuri din mediul înconjurător, că provoacă apariţia ştirilor la televizor sau 
interacţionează cu personalul de la restaurant. Toate aceste evenimente sînt pur şi 
simplu sincronizate în relaţie cu timpul astronomic, o dimensiune ascunsă ce 
operează „în spatele scenei" şi nu poate fi percepută direct. 

În acelaşi mod, gîndirea ce stă la baza astrologiei sugerează că, în schema 
universală a lucrurilor, mişcările planetelor şi aspectele geometrice pe care le creează 
sînt corelate cu dinamica arhetipală ascunsă ce creează evenimentele din lumea 
fenomenală. Deoarece planetele sînt vizibile, ele pot fi folosite pentru a deduce ce se 
întîmplă în lumea arhetipurilor, sau folosind exemplul de mai sus, ce „oră" este în 
lumea arhetipală. Relaţia lor unghiulară cu poziţiile planetelor din harta noastră natală 
(tranzite) indică felul în care situaţia se poate manifesta în viaţa noastră personală. 

Principiul sincronicităţii ca alternativă importantă la cauzalitatea liniară a fost 
descris prima dată pe larg de Carl Gustav Jung. După părerea lui, sincronicitatea e un 
principiu acauzal de conectare ce se referă la coincidenţe semnificative sau 
evenimente separate în timp şi/sau spaţiu (Jung, 1960). Deşi Jung avea un interes 
general pentru coincidenţele ciudate din viaţă, el era interesat însă mai ales de cele în 
care diferite evenimente exterioare erau conectate semnificativ cu experienţe 
interioare, de exemplu, vise, fantezii şi viziuni. 
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Jung a numit acest tip de coincidenţe neobişnuite sincronicitate. El a definit 
sincronicitatea ca „apariţia simultană a unei stări psihice împreună cu unul sau mai 
multe evenimente externe ce par a fi paralele ca sens ale stării subiective momentane" 
(Jung, 1960). Sincronicitatea poate lua multe forme diferite; unele dintre ele 
conectează persoane şi evenimente cu locaţii spaţiale diferite, iar altele peste timp. 

Din pricina profund înrădăcinatei credinţe moderne în cauzalitate ca lege 
centrală a naturii, Jung a ezitat mulţi ani să-şi publice observaţiile asupra unor 
evenimente ce refuzau să se înscrie în tiparul cauzal. A amînat publicarea lucrărilor 
sale despre acest subiect, pînă cînd el şi alţii au adunat sute de exemple convingătoare 
de sincronicitate, făcîndu-1 să fie absolut sigur că are ceva valabil de raportat. A fost, 
de asemenea, extrem de important pentru el să primească susţinere pentru conceptul 
său de sincronicitate de la doi pionieri ai fizicii moderne, Albert Einstein şi Wolfgang 
Pauli. Este interesant că Jung, în cel mai important eseu inovator al său, 
Sincronicitatea: un principiu de conexiune acauzală (Jung, 1960), discută tocmai 
despre astrologie. 

În lucrul cu stările holotropice, apariţia unor sincronicităţi uimitoare este atît de 
frecventă, încît nu lasă nici o îndoială în privinţa faptului că reprezintă o alternativă 
importantă la cauzalitate ca principiu conector, în practica meditativă, terapia 
psihedelică, respiraţia holotropică şi crizele psihospirituale spontane, conţinuturile ce 
se ivesc din inconştient se angajează adesea într-un creativ joc complex cu diferite 
aspecte ale realităţii consensuale. Aceasta pune la îndoială ipotezele noastre 
fundamentale despre realitate şi dizolvă complet precisa distincţie pe care o facem 
adesea între lumea interioară şi cea exterioară. 

Un exemplu tipic este incidenţa sincronicităţilor extraordinare din vieţile 
oamenilor implicaţi în retrăirea şi integrarea conştientă a amintirii naşterii biologice. 
Cînd procesul explorării interioare îi apropie de experienţa morţii eului, dar nu ajunge 
la final, ei au de-a face adesea în viaţa cotidiană cu o acumulare izbitoare de situaţii 
periculoase, răniri şi accidente.  

Cînd aceste persoane trăiesc în procesele lor interne moartea eului şi renaşterea 
psihospirituală, situaţiile de acest fel tind să dispară ca prin minune, aşa cum au 
apărut. Se pare că în acest stadiu de transformare personală, omul trebuie să rezolve 
tema distrugerii şi pierderii, dar are opţiunea de a o trăi ca proces interior ori ca 
eveniment de viaţă. Este exact ceea ce observă astrologii legat de efectul tranzitelor 
planetare dificile. 

Sincronicităţi tot atît de remarcabile sînt asociate şi cu diferite forme de 
experienţe transpersonale. Evenimentele sincrone însoţesc deseori retrăirea 
evenimentelor din vieţile anterioare şi sînt foarte frecvente în momentul confruntării 
cu figurile şi motivele arhetipale. De pildă, cînd persoane implicate în intense procese 
interioare au de-a face cu teme ca Animusul, Anima, Bătrînul înţelept şi Marea ori 
Devoratoarea Mamă, reprezentanţii umani adecvaţi ai acestor figuri se manifestă 
deseori în viaţa lor cotidiană. 

Similar, cînd o persoană are o experienţă şamanică intensă ce implică un spirit 
mentor animal, acest animal poate apărea brusc, în diferite moduri, în viaţa persoanei 
cu o frecvenţă ce depăşeşte orice probabilitate raţională. Mulţi au simţit, de 
asemenea, că, atunci cînd se implică total altruist într-un proiect ce a fost inspirat de 



176 
 
 
 
 

domeniul transpersonal al psihicului, sincronicitati extraordinare tind să apară şi să le 
facă munca surprinzător de uşoară. 

4. Semnificaţia psihologică a naşterii. Lucrul cu stările holotropice a corectat 
uimitoarea concepţie greşită a psihiatriei academice conform căreia singurul mod în 
care naşterea biologică poate avea vreo consecinţă asupra stării mintale a individului, 
a vieţii emoţionale şi comportamen tului este producerea unei leziuni ireversibile 
celulelor cerebrale. Această dificilă experienţă lasă o amprentă puternică asupra 
emoţiilor şi senzaţiilor fizice și în interacţiune cu evenimentele postnatale, au un rol 
decisiv în dezvoltarea diferitelor tulburări emoţionale şi psihosomatice. În plus, 
tiparul general al naşterii noastre tinde să se şi reflecte în felul în care reacţionăm la 
vicisitudinile vieţii şi răspundem la sarcinile şi proiectele solicitante. Există şi dovezi 
impresionante că matricele perinatale din psihicul individual pot juca un rol important 
în angajarea acestor indivizi în evenimente sociopolitice colective şi în mişcări 
culturale (de Mause, 1982; Grof, 1998). 

Aceste observaţii sînt un important sprijin pentru astrologie, care a atribuit de 
mult o semnificaţie majoră momentului naşterii ca precursor simbolic al schemei 
generale a vieţii. Ele sînt, de asemenea, legate şi cu un alt principiu fundamental al 
astrologiei ce defineşte precis relaţia dintre evenimentele la scară largă şi întîmplările 
din vieţile individuale. Acesta sugerează că schimbările şi evenimentele majore din 
istoria umană sînt corelate cu poziţiile planetare şi interrelaţiile lor reciproce. Gradul 
şi natura participării indivizilor la evenimentele colective şi incidentele specifice din 
vieţile lor reflectă tranzitele planetare personale. Acestea, la rîndul lor, reprezintă 
relaţia dintre tranzitele globale şi hărţile natale personale.  

5. Corelaţii între stările holotropice şi trauzitele planetare. în vreme ce toate 
observaţiile de mai sus vorbesc despre un mod de a vedea lumea şi o teorie a 
personalităţii în consonanţă cu astrologia, cercetările stărilor holotropice au acumulat 
şi ele dovezi extraordinare care susţin foarte clar ipotezele fundamentale ale 
astrologiei. S-a arătat că există corelaţii sistematice între natura şi conţinutul stărilor 
holotropice de conştiinţă şi tranzitele planetare ale persoanelor implicate. 

Aspectul pozitiv al primei matrice perinatale - retrăirea episoadelor de existenţă 
intrauterină neperturbată, ca şi a experienţelor care însoţeau dizolvarea graniţelor, 
extazul oceanic, sentimentele de unitate cosmică, transcendenţa timpului şi spaţiului 
şi conştientizarea dimensiunilor mistice ale realităţii - reflectă neîndoielnic arhetipul 
pe care astrologii îl asociază cu Neptun. Acelaşi lucru este valabil şi pentru aspectul 
negativ al MPF I, asociat cu experienţele regresive ale perturbărilor prenatale. Aici 
dizolvarea graniţelor nu este de natură mistică, ci psihotică; ea duce la confuzie, 
iluzii, sentimentul otrăvirii chimice şi la percepţii paranoide ale realităţii. Această 
matrice are şi ea o conexiune psihodinamică cu alcoolismul şi cu dependenţa de 
droguri. Toate acestea sînt calităţi pe care astrologii le descriu ca partea întunecată a 
arhetipului lui Neptun. 

Trăsăturile principale ale MPF II - legate de stadiul aparent fără ieşire din timpul 
naşterii, în timpul căruia uterul se contractă şi cervixul este încă închis - sînt 
preocuparea faţă de bătrîneţe şi moarte, corvezi şi muncă grea, depresie, gîtuire şi 
înfometare. Această matrice aduce, de asemenea, şi sentimente de inadecvare, 
inferioritate şi culpabilitate. Este asociată cu scepticismul şi cu o perspectivă profund 
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pesimistă asupra existenţei, o zguduitoare lipsă a sensului, incapacitatea de a se 
bucura de orice şi pierderea oricărei legături cu dimensiunea divină a realităţii, în 
astrologie, toate acestea sînt atribute ale părţii negative a arhetipului lui Saturn. 

Corespondenţa astrologică precisă cu aspectele experienţiale ale MPF III este 
extraordinară şi surprinzătoare, deoarece matricea reprezintă o combinaţie 
neobişnuită de elemente caracteristice stadiului final al naşterii biologice. Aici intră 
necontenita împingere a unei forţe elementare, coliziunea unor energii titanice, 
extazul dionisiac, naşterea, sexul, moartea, renaşterea, eliminarea şi scatologia. Mai 
putem adăuga experienţele de importanţă majoră pentru viaţă şi moarte şi motivele 
erupţiilor vulcanice, focului purificator şi ale lumii subterane - urbane, criminale, 
psihologice, sexuale şi mitologice. Din punct de vedere astrologie, acestea sînt 
atribute ale arhetipului lui Pluto. 

Şi în final, fenomenologia MPF IV - experienţa ieşirii din canalul naşterii - este 
strîns legată de arhetipul lui Uranus. Este singura planetă al cărei sens arhetipal 
deviază considerabil de la natura şi sensul mitologic al numelui. Arhetipul asociat cu 
Uranus reflectă exact caracteristicile de bază ale eroului mitologic grec Prometeu 
(Tarnas, 1995). El e caracterizat de trăsături precum rezolvarea neaşteptată a unei 
situaţii dificile, ruperea şi depăşirea limitelor, strălucite intuiţii, epifania prometeică, 
ridicarea bruscă la un nou nivel de percepţie şi conştiinţă, libertatea, şi eliberarea de 
constrîngerile anterioare. 

Şi mai uimitoare decît aceste paralele fascinante între fenomenologia matricelor 
perinatale şi arhetipurile planetare a fost descoperirea lui Tarnas că în stările 
holotropice confruntarea experienţială cu matricele are loc cu regularitate în 
momentele în care persoanele se confruntă cu tranzite importante ale planetelor 
corespunzătoare.  

Astrologia natală şi a tranzitelor a oferit şi o mai profundă înţelegere a unui 
concept important numite sisteme COEX, care este un acronim pentru „sisteme de 
experienţă condensată". Un sistem COEX constă din amintiri cu încărcătură 
emoţională din diferite perioade ale vieţii noastre ce se aseamănă unele cu altele prin 
calitatea emoţiei sau senzaţiei fizice comune. 

Fiecare COEX are o temă fundamentală ce îi străbate toate straturile şi 
reprezintă numitorul lor comun. Straturile individuale conţin astfel variaţiuni ale 
acestei teme fundamentale apărute în diferite perioade din viaţa persoanei. Toate 
constelaţiile COEX par să fie suprapuse şi ancorate în trauma naşterii şi sînt legate 
dinamic cu una dintre matricele perinatale sau unul dintre aspectele ei. Totuşi, un 
sistem COEX ajunge mai departe şi rădăcinile lui cele mai adînci sînt formate din 
diferite forme de fenomene transpersonale, precum experienţe din vieţile anterioare, 
arhetipuri jungiene, identificare conştientă cu diferite animale şi altele. 

Cea mai recentă rafinare a felului în care înţelegeam dinamica sistemelor COEX 
a fost descoperirea surprinzătoare că natura şi conţinutul sistemelor COEX 
importante din psihicul unui individ tind să prezinte uimitoare corelaţii cu aspectele 
planetare majore din harta lui astrologica natală. În plus, momentele formării 
straturilor biografice ale sistemelor COEX par să coincidă cu perioadele cînd aceste 
aspecte natale au fost activate de importante tranzite planetare. Descoperirile aruncă o 
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lumină nouă asupra legăturilor dinamice dintre componentele biografice, perinatale şi 
transpersonale ale sistemelor COEX. 

Din pricina acestor surprinzător de precise corelaţii, astrologia, în special 
astrologia tranzitelor, s-a dovedit a fi îndelung căutata piatră de la Rosetta pentru 
cercetarea conştiinţei, oferind o cheie pentru înţelegerea naturii şi conţinutului stărilor 
holotropice prezente, trecute şi viitoare, atît spontane, cît şi induse. În vreme ce 
corelaţiile referitoare la experienţele trecute prezintă mai ales un interes teoretic, 
examinarea tranzitelor curente poate fi extrem de utilă pentru lucrul cu persoane care 
trec prin „urgenţe spirituale", iar posibilitatea de a face predicţii remarcabil de precise 
pe baza viitoarelor tranzite este un instrument de nepreţuit în planificarea şedinţelor 
psihedelice şi holotropice. 

Sistemul fundamental de referinţă folosit în activitatea astrologică implică relaţii 
reciproce unghiulare (aspecte) între Soare, Lună şi opt planete din horoscopul natal. 
Astrologia tranzitelor studiază relaţiile unghiulare dintre poziţiile natale ale aceloraşi 
zece corpuri şi poziţiile lor într-un anumit moment (tranzite). În plus, legăturile 
planetelor cu un sistem de coordonate care cuprinde axele ascendentă/descendentă şi 
axa zenit/nadir joacă un rol important în astrologie. 

Vorbim astfel despre un cadru conceptual şi un sistem de referinţă de o 
complexitate considerabilă.  

Harta natală, sau horoscopul, este o imagine bidimensională a situaţiei cerului 
în momentul în care se naşte o persoană. Este un cerc împărţit de o axă orizontală şi 
una verticală în patru cadrane. Circumferinţa cercului este subîmpărţită în 12 
segmente a cîte 30 de grade, fiecare dintre ele avînd repartizat unul dintre cele 12 
semne zodiacale. Este cadrul general pe care horoscopul arată poziţiile planetelor la 
naştere şi relaţiile unghiulare dintre ele. 

Planetele reprezintă principiile arhetipale de bază sau forţele, iar relaţiile lor 
unghiulare, sau aspecte, reflectă interacţiunea dintre arhetipuri, în astrologie există 
zece „planete", deoarece termenul este folosit şi pentru Soare şi Lună. Acest lucru e 
conform cu sensul iniţial al cuvîntului grecesc planetes, care înseamnă „rătăcitor": un 
corp ceresc care are o traiectorie autonomă şi nu urmează mişcarea generală a 
cerurilor. Ca şi planetele, semnele astrologice sînt conectate cu o energie arhetipală 
specifică. 

Cele patru puncte unde coordonatele se leagă cu circumferinţa cercului au o 
semnificaţie specială. Ele se numesc ascendent, descendent, mijlocul cerului sau zenit 
şi nadir. Planeta ce se ridică deasupra orizontului în momentul naşterii va apărea pe 
hartă lîngă ascendent, cea care se află chiar deasupra capului e poziţionată la mijlocul 
cerului, iar cea care apune va fi marcată pe descendent. Planeta plasată în partea de 
jos a hărţii se va găsi sub nivelul piciorului, în partea invizibilă a cerului. Dacă la 
naştere o planetă se află pe o foarte mică sferă faţă de aceste patru locuri, arhetipul 
corespondent tinde să aibă o deosebit de puternică influenţă în viaţa persoanei. 

Soarele reprezintă principiul central al energiei vitale şi al identităţii personale, 
nucleul personalităţii, sau eul conştient. El stăpîneşte şi voinţa persoanei şi tendinţa 
de a se exprima ca individ independent. Energia arhetipală a Soarelui este masculină 
sau yang, în natură, şi Soarele tinde să reflecte importante figuri de sex masculin din 
propria viaţă. Arhetipurile oricăror planete care formează aspecte semnificative cu 
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Soarele vor avea o influenţă deosebit de puternică asupra vieţii şi caracterului 
persoanei. 

Prin contrast, Luna reflectă acele părţi ale firii noastre ascunse eului conştient şi 
psihosomatic. Ea este strîns legată de aspectele emoţionale şi instinctiv reactive ale 
personalităţii şi de acele aspecte ale psihicului de care nu sîntem conştienţi. Acest 
arhetip indică asocierea cu principiul feminin sau yin, cu relaţia timpurie mamă-copil 
şi copilărie, cu importante figuri feminine în viaţă, cu propria casă şi cu moştenirea 
ancestrală. Arhetipurile planetelor care formează aspecte importante cu Luna tind să 
fie deosebit de importante în viaţa individului; ele se vor manifesta în părţi ale vieţii 
guvernate de Lună. 

Arhetipul lui Mercur reprezintă intelectul, raţiunea sau Logosul. El guvernează 
activităţile mintale, capacitatea de a percepe şi învăţa, de a conceptualiza, de a 
articula idei, de a folosi cuvintele şi limbajul. El e asociat şi cu capacitatea de 
deplasare, transport, stabilire de contacte cu alte persoane, conectarea cu ei şi 
comunicarea ideilor. Aspectele majore dintre Mercur şi alte planete reflectă felul în 
care o persoană primeşte şi transmite informaţiile, natura funcţionării sale intelectuale 
şi obiectivul său major în educaţie. Expresia mitologică a arhetipului este zeul grec 
Hermes (zeul roman Mercur), mesagerul zeilor. 

Arhetipul lui Venus este în primul rînd asociat cu principiul iubirii sau Eros. îşi 
găseşte expresia în senzualitate şi sexualitate, în dorinţa de iubire, parteneriat şi relaţii 
sociale şi în procesul atragerii altor persoane sau al atracţiei către ele. Venus 
guvernează sensibilitatea estetică şi expresia ei în activităţile artistice, ca şi căutarea 
armoniei. Aspectele majore care conectează planeta Venus cu alte planete indică 
semnificative corelaţii cu capacitatea de a da şi primi afecţiune şi iubire, cu natura 
interacţiunilor noastre sociale şi în special cu relaţiile romantice şi cu interesele, 
talentele, impulsurile artistice şi aptitudinile de expresie. Arhetipul îşi găseşte 
expresia mitologică în figura zeiţei greceşti Afrodita (la romani, Venus), zeiţa iubirii 
şi frumuseţii. 

Arhetipul planetei Marte reprezintă principiul energiei dinamice, al impulsului 
sau pulsiunii. în domeniul material, el este asociat cu forţele naturii şi tehnologia, 
războaiele şi alte evenimente puternice şi violente, cu vitalitatea şi performanţele 
sportive, ca şi cu aspectul yang al sexualităţii, în psihic, el guvernează ambiţia, 
asertivitatea, competitivitatea, curajul, furia şi violenţa. Aspecte sau tranzite 
importante în care este implicată planeta Marte tind să coincidă cu comportamentul 
asertiv şi agresiv, conflicte şi confruntări, ca şi cu predispoziţia la impulsivitate şi 
rănire. în mitologie, Marte (la romani, Ares) este zeul războiului. 

Jupiter este arhetipul asociat cu creşterea, expansiunea, succesul, fericirea şi 
norocul. El guvernează tendinţa către optimism, experienţa abundenţei, urmărirea a 
ceea ce e mai bine sau mai înalt, generozitatea şi mărinimia. în plus, este conectat cu 
deschiderea mintală, perspectivele vaste, înaltele standarde morale şi idealurile 
filozofice, bogăţia intelec tuală şi culturală. Datorită acestor caracteristici, Jupiter 
este numit adesea Marele Binefăcător. Partea sa de umbră este o insuficientă 
capacitate de înfrînare a impulsurilor, mîndrie exagerată, excentricitate, extravaganţă 
şi excese de orice tip. Jupiter (Zeus, la greci) este cea mai înaltă zeitate din panteonul 
roman şi regele zeilor olimpieni. 
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Arhetipul planetar al lui Saturn este în multe sensuri opusul polar al lui Jupiter. 
Deseori numit Marele Malefic, Saturn, în aspectul său negativ, reprezintă restricţiile, 
limitarea, insuficienţa, lipsurile, înfometarea, oprimarea, reprimarea, inferioritatea, 
vinovăţia şi depresia. Mitologic, Saturn este un zeu roman adesea identificat cu zeul 
grec Kronos; el e astfel asociat cu efemeritatea, îmbătrînirea, moartea, sfîrşitul 
lucrurilor, Tatăl Timpului şi Secerătorul Nemilos. Cu toate acestea, arhetipul lui 
Saturn are şi o importantă funcţie pozitivă ca principiu esenţial pentru stabilizarea 
existenţei noastre de fiecare zi, deoarece guvernează structura, realitatea materială a 
lucrurilor, ordinea şi succesiunea liniară a evenimentelor. În relaţie cu naşterea 
biologică (şi procesul morţii şi renaşterii psihospirituale), reprezintă stadiul în care 
contracţiile intrauterine comprimă periodic bebeluşul, dar cervixul este încă închis şi 
nu pare să existe vreo ieşire. 

În viaţa personală, Saturn defineşte siguranţa, maturitatea, responsabilitatea şi 
fidelitatea. El e şi principiul care ne confruntă cu consecinţele acţiunilor noastre în 
această viaţă, ca şi în încarnările anterioare şi reprezintă elementul supraeului, legii 
morale, conştiinţei şi judecăţii. Aspectele majore ale lui Saturn sugerează împrejurări 
critice pe care le vom întîlni în viaţă, dar defineşte şi ceea ce avem de făcut în lume şi 
oferă importante prilejuri de creştere. Tranzitele care îl implică pe Saturn marchează 
tipic perioadele critice de dezvoltare în viaţă şi momentele de „muncă grea". Ele aduc 
dificile încercări şi necazuri personale dificile, dar creează şi structurile de rezistenţă, 
şi conduc spre importante realizări. 

Comparat cu alte planete de la Marte pînă la Saturn, arhetipul asociat cu planeta 
Uranus nu indică o corespondenţă puternică cu zeul grec Uranus (Cerul), care îşi ura 
copiii şi a fost, la cererea Gheei, castrat de Cronos. Proprietăţile arhetipului planetei 
Uranus pot fi cel mai bine înţelese în termenii miticei figuri a lui Prometeu, titanul 
care a furat focul din ceruri pentru a da omenirii o mai mare libertate. Uranus 
reprezintă principiul surprizei, al revoltei împotriva status quo-ului, al activităţii 
revoluţionare, eliberării, trezirii spirituale şi al soluţiilor emoţionale şi realizărilor 
intelectuale. În plus, el guvernează colapsul brusc al structurilor stabilite, 
individualismul şi originalitatea, intuiţiile revoluţionare, geniul creator, invenţia şi 
tehnologia. în legătură cu procesul naşterii biologice, Uranus este cel mai strîns legat 
de stadiul final al naşterii, în care disconfortul şi presiunile culminează şi se solu- 
ţionează cu o eliberare explozivă. 

Partea de umbră a arhetipului lui Uranus (Prometeu) îşi găseşte expresia în 
anarhie, excentricitatea sterilă şi acţiunea nediscriminată împotriva limitelor şi legilor 
de orice tip. La persoanele lipsite de intuiţie psihologică şi spirituală care încearcă să 
reziste impactului său arhe- tipal, poate fi asociat şi cu schimbări fulminante în viaţă, 
în care persoana este o victimă pasivă şi neajutorată mai degrabă decît un agent 
entuziast al schimbării. Cînd Uranus se află într-un aspect major cu altă planetă, tinde 
să-şi elibereze arhetipul planetar într-o expresie cît mai deplină, deseori în moduri 
bruşte, neaşteptate, neobişnuite, surprinzătoare şi interesante. 

Arhetipul lui Neptun este legat de disoluţia graniţelor - între sine şi alţii, eu şi 
natură, eu şi Univers, lumea materială şi celelalte realităţi, eu şi Dumnezeu. El e 
arhetipul uniunii mistice, al conştiinţei cosmice, al domeniilor imaginar şi spiritual. 
Totuşi, dizolvarea graniţelor nu înseamnă neapărat transcendenţă. Partea de umbră a 
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lui Neptun îl asociază şi cu pierderea stabilităţii, refugierea din realitatea cotidiană în 
fantezie, autoamăgire, iluzie, halucinaţii, distorsionare psihotică a realităţii, confuzia 
alcoolicului şi a dependentului de droguri. 

Neptun îşi găseşte expresia în extazul transcendental al misticului, dar şi în jocul 
divin al maya care ne ţine prinşi în capcana lumii samsarice. El se poate manifesta în 
suprema claritate a experienţei mistice, dar şi prin confuzia psihoticului. Stă la baza 
altruismului sfîntului şi yoghinului, dar poate duce şi la pierderea individualităţii 
avînd ca rezultat dezorientarea şi neajutorarea. 

Neptun e arhetipul viselor şi aspiraţiilor idealiste, al vindecării fizice şi 
psihologice, al căutării spirituale, al intuiţiei superioare, percepţiei extrasenzoriale şi 
imaginaţiei creative. Cînd o planetă este în aspect major cu Neptun, arhetipul ei tinde 
să fie slăbit, idealizat sau spiritualizat. După cum sugerează natura mitologică a 
zeului roman al oceanului, Neptun (grecul Poseidon), acest arhetip e strîns legat de 
apă, indiferent dacă este vorba despre mediul amniotic al uterului, fluidele corporale 
sau rîurile, lacurile şi oceanele. 

Pluto este arhetipul energiei primordiale - principiul dinamic din spatele creaţiei 
cosmice, forţa vieţii universale care constituie motorul evoluţiei în natură şi 
societatea umană (kundalini shakti), ca şi energia distrugerii (Devoratoarea Zeiţă 
Mamă Kali). El reglementează procesele biologice fundamentale - naşterea, sexul şi 
moartea, procesul transformator al morţii şi renaşterii psihospirituale şi forţele 
instinctuale din corp şi psihic (sinele freudian). Pluto reflectă elementele pămîntene, 
lumea subpămînteană, fie în sensul său literal (lumea subterană, infrastructura 
metropolei), fie în sens metaforic (cartierele cu lumină roşie, crima organizată), fie în 
sens psihologic (inconştientul), sau în sens arhetipal / mitologic. 

În legătură cu procesul naşterii biologice şi omologul său psihospiritual, 
procesul de moarte-renaştere, Pluto corespunde stadiului în care copilul este expulzat 
cu putere din corpul mamei şi duce o luptă pe viaţă şi pe moarte în canalul naşterii. În 
acest moment sînt eliberate puternice energii fizice şi intense energii instinctuale 
(libidinale şi agresive). Mitologic, Pluto (Hades, la greci) este zeul lumii 
subpămîntene. Cînd Pluto se află în aspectele unei alte planete, tinde să intensifice şi 
să dea putere arhetipului planetei, devenind o influenţă importantă sau chiar o forţă 
constrîngătoare în viaţa persoanei. Aceasta poate duce la diferite bătălii şi conflicte 
pentru putere, dar şi la o profundă transformare. 

Pe lîngă caracteristicile individuale specifice ale arhetipurilor asociate cu cele 
zece planete, astrologii sînt interesaţi şi de aspecte, relaţiile angulare cu planetele din 
harta natală, şi tranzite, relaţiile angulare ce se formează în timpul vieţii unei 
persoane între poziţiile continue ale planetelor şi poziţiile lor la naştere. În funcţie de 
natura relaţiilor angulare ale planetelor implicate, aspectele şi tranzitele reflectă 
interacţiuni fie armonioase, fie dificile între arhetipurile corespunzătoare. 

Harta natală prezintă configuraţia arhetipală generală care ne guvernează 
personalitatea şi viaţa ca întreg. Ea indică unde ne-am putea aştepta la tensiuni şi 
fricţiuni între principiile arhetipale implicate sau, dimpotrivă, la o cooperare 
armonioasă între ele. Totuşi, horoscopul natal rămîne acelaşi pe parcursul întregii 
vieţi şi nu ne dă singur nici o informaţie despre schimbările prin care trecem în 
diferite stadii şi perioade din viaţă. După cum ştim, există diferenţe importante în 
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calitatea experienţelor noastre de la an la an, lună la lună sau chiar de la zi la zi. 
Astrologia sugerează că schimbările în cîmpurile arhetipale ce ne guvernează viaţa 
de-a lungul timpului sînt corelate cu mişcările planetelor şi pot fi astfel prezise. 
Corelaţiile fac obiectul unei ramuri a astrologiei numită astrologie a tranzitelor. 

Astrologia tranzitelor susţine că desfăşurarea concretă a potenţialelor incluse în 
harta natală este guvernată de tranzite planetare, adică de relaţia dintre poziţiile 
planetelor la un moment dat şi poziţiile lor în horoscopul natal. Complexitatea şi 
natura dinamică a relaţiilor care rezultă e cu totul deosebită şi poate fi folosită ca un 
sistem de referinţă clar definit. Spre deosebire de abordările convenţionale - cum ar fi 
testele psihologice tradiţionale - astrologia tranzitelor se potriveşte cu natura 
schimbătoare a experienţei noastre cotidiene, ca şi cu bogăţia şi variabilitatea 
conţinutului stărilor holotropice de conştiinţă. 

Durata tranzitelor depinde de orbite şi de viteza planetelor implicate. Predicţiile 
influenţelor arhetipale în evenimentele lumeşti pe baza tranzitelor pot fi astfel făcute 
pe perioade care merg de la cîteva ore (Luna) şi zile (Soare, Mercur, Venus, Marte) la 
mai multe luni sau chiar ani (planetele externe). Tranzitele planetelor externe - 
Saturn, Uranus, Neptun şi Pluto - sînt cele care au cea mai mare semnificaţie şi 
influenţă asupra vieţii noastre şi mai ales asupra dinamicii dezvoltării psiho- 
spirituale şi a evoluţiei conştiinţei. 

Calitatea interacţiunilor dintre două sau mai multe arhetipuri planetare este 
descrisă de relaţiile lor angulare (măsurate în grade de longitudine cerească de-a 
lungul elipticii). În general, cu cît această relaţie este mai exactă, cu atît mai 
pronunţată va fi interacţiunea arhetipală. Caracterul relaţiilor se bazează pe principiile 
formulate de Pitagora în teoria sa despre numere şi muzică.  

Cele mai importante aspecte sînt obţinute prin împărţirea cercului de 360° prin 
numere întregi: 1, 2, 3, 4 şi respectiv 6. Calitatea aspectelor este apoi definită în 
termenii înţelesului pitagoreic al numerelor corespunzătoare. 

Conjuncţia (aproximativ 0°) este caracterizată de o puternică fuziune a celor 
două arhetipuri planetare implicate, incluzînd potenţialele lor pozitive şi negative. 
Opoziţia şi cuadratura (180° şi 90°) reprezintă o interacţiune dificilă şi deseori 
conflictuală („grea"), în timp ce triada şi sextilul duc la o interacţiune armonioasă şi 
cursivă („blîndă"). Altă situaţie importantă care reuneşte influenţele arhetipale este 
mijlocul cerului; acesta este un termen folosit cînd o planetă este poziţionată exact la 
jumătatea distanţei dintre alte două. 

Există multe alte variabile folosite în practica astrologiei, precum poziţionarea 
planetelor în semnele zodiacului şi „casele", care împart harta în 12 segmente de 30 
de grade, cu anumite sensuri. Se pot folosi şi diferite tehnici predictive - progresii, 
studiul arcelor solare, revenirile Soarelui şi Lunii, armonicele, astro-cartografia şi 
altele. Totuşi, sistemul pe care l-am descris pe scurt mai sus poate oferi singur 
predicţii extraordinar de precise şi de concrete despre multe aspecte diferite ale 
existenţei. Ca şi arhetipurile jungiene, el poate fi folosit pentru o înţelegere mai 
profundă a indivizilor - personalităţile lor, tiparele de comportament şi desfăşurarea 
vieţilor lor - ca şi mişcările culturale şi dezvoltările istorice care implică mase mari de 
oameni. 
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Este important de înţeles că astrologia poate fi folosită doar pentru a face 
predicţii arhetipale, nu predicţii ale unor anumite situaţii concrete. Ea poate descrie ce 
calităţi arhetipale sau principii universale vor funcţiona la un moment dat, indicînd 
natura interacţiunii lor şi specificînd relaţia lor cu harta natală a persoanei. Oricît de 
remarcabile pot fi predicţiile, cîmpul lor general va lăsa suficient spaţiu creativităţii 
cosmice să exprime potenţialul arhetipal sub forma evenimentelor şi 
comportamentelor specifice concrete. Nici cel mai bun astrolog nu va fi capabil să 
citească din hartă cu certitudine că într-o anumită zi vom fi angajaţi pentru o anumită 
sarcină, vom pierde bani la bursă, ne vom întîlni sufletul-pereche, vom cîştiga la o 
loterie sau vom fi arestaţi. 

Cînd folosim astrologia în lucrul cu stările holotropice, complexitatea 
interpretărilor creşte cu numărul tranzitelor planetare ce au loc în acel moment şi cu 
numărul de planete implicate în ele. În multe cazuri, două sau mai multe tranzite 
importante pot opera simultan şi energiile lor pot fi în conflict una cu alta. O 
interpretare cuprinzătoare necesită un astrolog experimentat, care să evalueze o 
anumită situaţie şi să analizeze harta natală şi tranzitele ca pe un cîmp unificat şi un 
gestalt integral. 

Deoarece experienţele în stările obişnuite, ca şi în stările holotropice de 
conştiinţă, arată profunde corelaţii cu energiile arhetipale ale planetelor ce tranzitează 
harta astrală în orice moment, ele sînt supuse unor schimbări continue. Din punct de 
vedere astrologie, versatilitatea tabloului clinic reflectă relaţiile unghiulare în 
continuă schimbare dintre planete.  

În diferite perioade istorice, două sau mai multe planete formează aspecte 
deosebite pe cer; acest lucru este foarte important şi de lungă durată dacă implică 
planetele externe de la Jupiter la Pluto. Cîmpul arhetipal combinat asociat cu aceste 
planete va da respectivei perioade un anumit parfum experiential, îi va stabili 
zeitgeist-ul. De pildă, întreaga perioadă 1960-1972 a coincis cu o conjuncţie 
Pluto/Uranus, singura conjuncţie de acest fel din secolul XX. A fost categoric o 
combinaţie arhetipală foarte adecvată pentru o perioadă de susţinută revoluţie 
psihospirituală majoră de tip dionisiac, caracterizată de răsturnări sociale, mişcarea 
drepturilor civile, triumful tehnologic, inovaţiile radicale din muzică şi arte, revoluţia 
sexuală, mişcarea feministă, protestele studenţeşti şi creativitatea. 

Prin contrast, influenţa arhetipală majoră de-a lungul anilor 90 a fost o 
conjuncţie Neptun/Uranus. A fost o perioadă de schimbări sociale şi spirituale în 
general non-violente, „revoluţii de catifea", ca unificarea Germaniei, eliberarea ţărilor 
din Europa de Est şi paşnica destrămare a Uniunii Sovietice, o periculoasă 
superputere. În acest moment, psihologia jungiană a cîştigat o crescîndă acceptare şi 
o multitudine de cărţi de orientare spirituală au ajuns pe listele de best-seller-uri. 
Temele transpersonale şi-au făcut loc în filme. Mitologia, experienţele de moarte 
clinică, răpirile de către extraterestri, transcomunicarea instrumentală (TCI) şi 
realitatea virtuală au atras mult atenţia profesioniştilor, ca şi a publicului în general. 
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23. Supravieţuirea individului uman  
Valoarea biologică a individului uman funcţie de valoarea cantitativă şi 

calitativă a informaţiei generate 
Cine sunt eu ? Întrebarea aceasta probabil că şi-au adresat-o şi primii bipezi 

coborâţi din copaci. Sau poate nu...., deși înclin să văd un da, printre toate 
cunoștințele șamanice și religiile întregii lumi. Sau poate că e o invenţie mai 
modernă... o intrebare pusă pentru a căuta un răspuns. Poate că e important să căutam 
tot timpul un raspuns şi atunci ne punem întrebări filosofice.  

Fiecare epocă şi fiecare civilizaţie a încercat să dea un raspuns, inventând 
modele. Oameni au rămas în istorie pentru că au gasit unele răspunsuri, de fapt pentru 
ca au găsit în ei înșiși unele răspunsuri. Pentru ca le-au oferit celorlalţi. Unii au murit 
pentru aceste răspunsuri. Alţii au abjurat... Cine erau ei? Ce erau ei? Materie.... 
Materie şi spirit.....Materie, energie, spirit și conștiință .... 

Am văzut importanța conștiinței umane și am subliniat, pentru cei ce au parcurs 
textul până aici, viziunea Conștiinței Absolute. În lumina celor scrise, deocamdata 
preluate de la autori mai pricepuți, mă înscriu și eu între dualiști și merg până acolo 
încât să afirm că spiritualitatea îmbracă evoluția cu noi valențe, pentru care, în timp, 
sunt înclinat să acord mai multă atenție și analiză. 

Dawkins a analizat religia sub influența rădăcinilor de catolic protestant și din 
perspectiva omului de știință bine ancorat în determinismul genelor. Personal, cu o 
cultură ortodoxă, cu un Eliade care să îmi deschidă apetitul pentru a discerne între 
Profan și Sacru și, la fel de important, cu un bagaj filozofic transmis atât de subtil și 
subliminal de Eminescu, sunt pregătit să îmi elaborez testamentul filosofic privind 
Sensul Existenței Umane într-o lumină spirituală, completă, preluând abordarea lui 
Dawkins, dar prin decantare cu, de această dată influența creștină ortodoxă și 
acceptarea dualismului materie-spirit.  

Aducând în prim plan aspectul de valoare, oare, are el numai un aspect 
subiectiv? Cine este în măsură să stabilească valoarea biologică în timp a unui individ 
uman? Mulţi ar spune că istoria, dar câţi oameni care deşi au contribuit la evoluţia 
acestei specii prin informaţia lor genetică sau mentală nu au trecut neobservaţi. Există 
însă o raţiune superioară care, deşi sub impactul unui determinism biologic, hotărăşte 
cine are valoare adaptativă sau nu, genele cui vor ajunge mai departe la urmaşi şi care 
dintre ele să se exprime fenotipic, avem și norocul cunoașterii spirituale, metafizice. 

Valoarea stabilită de om este în termenii "îmi place sau nu îmi place", cea 
stabilită de natură vizează acel existenţial "A fi sau a nu fi" prezent în generaţiile 
viitoare. 

Istoria omenirii poate să depindă de un singur om aşa cum depinde de toate 
societăţile care s-au succedat, căci acel om a descoperit focul şi l-a arătat şi altora în 
lumina beneficiilor lui, a descoperit simboluri pe care le-a împărtăşit congenarilor lui, 
găsind apoi o cale de înţelegere comună. Eu zic că sunt o structură informaţională 
vie, adică sunt informaţie organizată sub forma de reţea, ţinută în această formă de 
energia pe care o conţin. În această reţea există toate informaţiile cu care m-am 
născut ca structură informaţională independentă şi toate informaţiile pe care am fost 
capabil să le preiau din mediu şi am fost capabil să le prelucrez în vederea naşterii 
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unor noi informaţii integrate în structura mea informaţională, în continuă creştere şi 
schimbare.  

Structura informaţională umană are două nivele. Unul de bază, biologic, 
conectat universal și care nu se modifică odată cu trecerea timpului. Aceast nivel 
conţine informaţiile legate de materia din care sunt făcut şi organizarea ei. Aici se 
regăsesc informaţiile înscrise în gene, care definesc moştenirea genetică. Informaţii 
care nu se modifică de-a lungul vieţii. Asta dacă nu avem neşansa de a suferi mutaţii, 
și atunci mai dobândim ceva în plus, dar ceva ce nu ne dorim, celula canceroasă. 

Al doilea nivel conţine toate informaţiile pe care le-am obţinut de-a lungul vieţii 
(fie prin preluarea lor din exterior fie prin reanalizarea celor mai vechi, existente deja 
in interiorul reţelei informaţionale a organismului), pe care le-am prelucrat si apoi le-
am integrat. Este zona care creşte, care comunică, care stabileşte legături exterioare. 
Preluăm informații imunologice, senzoriale (memoria cerebrala). Tot ceea ce fac şi 
ceea ce spun este o manifestare a structurii mele informaţionale. Este efectul 
prelucrării informaţiilor şi naşterii unui răspuns. 

Baza de date cu care ne naştem este cea care influenţează în mod definitoriu 
construcţia viitoare. E fundaţia care ne spune câte camere va avea un etaj. Nu ne 
spune prea multe despre câte etaje va avea construcţia dar este clar că o fundaţie slabă 
nu permite ridicarea de multe nivele superioare. Calitatea microprocesorului biologic 
cu care ne naştem va stabili nivelul de inteligenţă al fiecărui organism, definită prin 
capacitatea de preluare, prelucrarea, transmiterea şi generarea de informaţii. E totuși 
cel mai performant microprocesor de până acum. 

Calitatea fundaţiei biologice, cu propria sa capacitate de stocare, va fi 
determinantul unei ierarhii sociale, în care individul dominant va fi mai întâi de toate 
puternic. Însă oricât de puternic ar fi, individul cu un soft mai bun pentru preluarea, 
prelucrarea şi generarea informaţională va reuşi să-l domine prin simbolurile pe care 
le va creea. Din pacate (sau din fericire) un om înalt va privi întotdeauna viaţa altfel 
decât un om scund. La fel şi unul gras, spre deosebire de unul slab, sau o femeie de 
culoare faţă de o asiatică sau de o caucaziană. Frumusețea are și ea o valoare 
etologică. 

Fără să uităm elementul central al fundaţiei noastre: starea maşinăriei de 
prelucrat şi integrat date, stare numită inteligentă. Ea caracterizează capacitatea unei 
sub-reţele de informaţii şi energie din zona fundaţiei de a direcţiona fiecare nouă 
informaţie intrată în reţea pe căile cele mai potrivite şi mai scurte spre locul în care 
trebuie integrată ca nouă informaţie. De asemenea gradul de inteligenţă defineşte 
calitatea integrării noii informaţii şi numărul conexiunilor realizate cu informaţiile 
deja existente. 

Mulţi oameni se cred unici. Alți se cred și atotștiutori. Cei mai mulți sunt însă 
doar ignoranți. Este adevărat că fundaţia fiecăruia este diferită de a celuilalt. Dar, din 
păcate, construcţia seamănă la cei mai mulţi oameni. Ea este alcătuită din unităţi 
energetico-informaţionale identice, introdu-se în reţea de educaţie. Ele se numesc 
convenienţe, prejudecăţi, locuri comune.  

Majoritatea construcţiilor superioare fundaţiei unui sistem informaţional uman 
sunt alcătuite din bucăţele gata modulate, luate de-a gata din societate (părinţi, şcoală, 
mass-media, piaţă) şi legate între ele în mod artificial. De cele mai multe ori aceste 
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construcţii cedeaza sau se limiteaza la a prelucra mereu aceleaşi informaţii şi 
respingerea celor noi, dacă nu se încadrează într-un şablon uşor de recunoscut de 
reţea. Câteodată conflictul între o nouă informaţie şi convenţional este atât de 
puternic, încât nici măcar comoditatea de gândire a omului obişnuit n-o poate evita. 
Şi-atunci apare criza. Cu câtă înverșunare luptăm pentru convingerile noastre, și ce 
dușmănie pentru străin. 

Reţeaua nu este capabilă să prelucreze noua informaţie şi dacă nu poate s-o 
respingă, se produce un dezechilibru energetic cu consecinţe din cele mai grave 
pentru reţeaua informaţională a organismului. Sau, aşa cum am mai spus, reţeaua nu 
se clădeşte decât cu bucăţele deja mestecate, iar fiecare informaţie nouă este privită 
printr-o lupă deformatoare, astfel încât să se potriveasca. Nu există evoluţie 
ideologică într-o astfel de reţea atât timp cât nu există o evoluţie de acest gen în 
societatea care impune un mod de a gândi standard pentru componenţii săi. Iar la ora 
actuală, toate societaţile impun o astfel de gândire care face din oameni o masă mult 
mai uşor manevrabilă.  

Aşadar, chiar dacă recepţia informaţiilor se face individual, aşezarea lor în 
fiecare reţea informaţională se face conform unei scheme împărtăşite de majoritate, o 
schemă condiţionată de mediul social şi cultural în care creştem. Aici se gaseşte si 
jumătatea de fals din afirmaţia că toţi suntem unici. În măsura în care informaţia cu 
care ne naştem este mică în raport cu cea dobândită în cursul vieţii, diferenţa se 
reduce pâna la a fi insesizabila. Uniformizarea modului de a gândi al componenţilor 
unei societăţi este un fenomen mai vechi dar s-a acutizat în această epocă în care nu 
mai ai timp să te gândeşti şi altfel decât o face pentru tine societatea. Orice abatere de 
la linia consacrată de organizare a informaţiei atrage izolarea din partea celorlalţi cu 
care nu mai poţi comunica, din lipsa de repere comune 

Se vorbeşte mult de conştiinţă, de conştientizare. Ce înseamnă a te conştientiza? 
Înseamnă a realiza că exişti într-un sistem informaţional, conectat printr-o infinitate 
de fire energetico-informaţionale cu tot ceea ce te înconjoară, că în fiecare fracţiune 
de secunda în tine se desfăşoară o mulţime de procese de prelucrare a informaţiilor 
care îţi vin din afara şi din interiorul tău. 

Să conştientizezi drumul care a dus la o acţiune, la o idee, sau la o afirmaţie. Să 
poţi să-l reproduci, măcar mental. Să ştii care este impactul a ceea ce faci şi ce spui 
asupra reţelelor informaţionale din jurul tău. Cu alte cuvinte, să-ţi dai seama că tu eşti 
cel care face ceva la un moment dat şi să ştii şi de ce faci acel ceva şi nu altceva. Tu 
însuți poți fi Dumnezeu sau drac pentru un alt individ, pe care cuvintele și acțiunile 
tale îl influențează atât de mult.  

A te conştientiza nu înseamnă a avea conştiinţă, dar este primul pas spre ea. A te 
conştientiza înseamnă a te vedea pe tine în fiecare secundă si a-ţi şti cu exactitate 
locul in acest univers.  

Mulţi oameni au senzaţia că se conştientizează. Şi poate chiar o fac. Dar exact 
aşa cum un câine conştientizează la un moment dat că el este Max pe care-l tot strigă 
fiinţa aceea enormă şi că trebuie să răspundă în consecinţă, tot așa și omul își 
conștientizează existența. 

Cu alte cuvinte, se dezvolta o legătură instinctivă între noi şi ceilalţi, nu una 
real-conştientă. De altfel, rezultatul “conştientizării” majorităţii oamenilor este doar o 



187 
 
 
 
 

convenţie utilă in jocul de societate care a devenit viaţa. Primul pas spre 
conştientizare este acela de a face diferenţa între informaţiile pure, decantate de 
moştenire, şi convenţii gata pregătite de mediul în care trăim.  

Convenţiile sunt mai multe informaţii organizate într-o formă şablon, stabilită de 
mediul în care trăim. Să zicem că ne-am pus întrebarea “Cine sint eu?” şi am încercat 
şi să-i dăm un răspuns. Că poate, după un anumit timp, am reuşit să decantăm 
informaţiile despre noi şi despre ceea ce ne înconjoară prin convenţii. Asta presupune 
să ştii ce eşti tu nu şi cine. Pentru că te naşti mai mult un ce şi încerci să devii mai 
mult un cine.  

La naştere ai o anumita reţea informaţională, cu o anumită organizare asupra 
căreia tu nu ai nici o influenţă. Imediat după naştere (de fapt începând cu ultimele 
săptămâni de graviditate) reţeaua ta informaţională este asaltată de informaţii externe. 
Din acel moment începi să devii “cine“. Şi pâna la moarte parcurgi acest drum spre 
“cine” eşti. Mulţi nu-l ating. Află poate doar cine nu sunt. Următoarea întrebare care 
se pune, după ce te-ai conştientizat (sau crezi că ai facut-o) este “care este rostul 
meu?”. Sigur, putem aprecia că puţini oameni îşi pun această intrebare, dar important 
este că unii se întreabă şi că oamenii inţelepţi ai acestei lumi au încercat să-i dea un 
raspuns. Întotdeauna exista însă un “de ce?” Suntem aici ca să ne iubim şi să-l iubim 
pe D-zeu. De ce? Cui foloseste această iubire? Ce se schimbă la nivel universal daca 
noi iubim? Suntem aici pentru a purifica sufletele pe care le primim prin 
reîncarnare... Şi la ce foloseşte acest lucru? Cui folosesc aceste suflete pure? Puţine 
sisteme filosofice încearca să mearga mai departe. Suntem aici doar ca să murim? 
Stupid. Sigur că s-ar putea să greşesc, aşteptând ca existenţa noastră să aiba o logica 
accesibilă sau ușor de recunoscut de reţeaua mea informaţională, destul de limitată de 
altfel. Dar toate explicaţiile au fost date în baza informaţiilor acumulate şi prelucrate 
de oameni, ceea ce limiteaza (prin insăşi limitarea naturală a numărului de informaţii 
absorbabile de o reţea în timpul vieţii) valabiliatea lor. Există indivizi care nu se 
mulţumesc doar să preia memele unei societăţi. El vrea originalele lui. Creaţia 
informaţională umană are un deosebit caracter adaptativ. Natura selectează doar două 
categorii de indivizi, fie pe cei care deţin o informaţie biologică deosebită, fie pe cei 
capabili să genereze informaţie memetică utilă. Primii sunt selectaţi mai ales pe cale 
genetică, ceilalţi îşi văd selecţia făcută prin asocierea informaţiei create de ei cu 
imaginea virtuală a existenţei lor pe Pământ.Valoarea biologică umană rezultă aşadar 
din valoarea informaţiei genetice pe care o preiau sau crează indivizi. Ea se defineşte 
prin caracterul adaptativ al individului, ce reuşeşte să supravieţuiască în mediul de 
viaţă ostil, reuseşte să transmită copii ale genelor sale la urmaşi, pe care doreşte să-i 
ajute să supravieţuiască şi prin informaţia memetică ce le-o transmite. 

Analizând informația conștientizată în precedentele capitole, acum pot crede 
că Dumnezeu există. Și el a Evoluat. A fost un copil inconștient, apoi a devenit 
conștient, iar conștiința lui, Conștiința Absolută, a creeat conștiința umană. Dar 
să nu fiu înțeles greșit, nu merg pe ideea asumării unui Dumnezeu Biblic sau 
Coranic. Pot aduce toate argumentele spuse de Dawkins in discuție pentru a nega 
un astfel de Dumnezeu. 

Percepția lui Dumnezeu a îmbrăcat forma posibilităților de manifesatare ale 
Sacrului în diferitele perioade ale Umanității. Daca luăm ca atare, ad literam, 
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scripturile și îl descriem pe Dumnezeu în lumina instituțiilor religioase ale 
religiilor fundamentale ale momentului, categoric concluzia este cea pe care 
Dawkins o susține. Acel Dumnezeu e doar o himeră. 

Dar dacă înțelegem, așa cum văd eu ideea de Dumnezeu, ca un Univers în 
toată devenirea lui, el însuși în devenire, în evoluție, atunci paradigma se 
schimbă radical. Noi înșine am pornit de la o celulă ou prin contopirea dintre 
ovul și spermatozoid. Atunci conștiința putea fi doar la nivel atomic și molecular. 
Dumnezeu s-a născut din scânteia Big-Bang-ului. Ca și noi, în corpul său au 
apărut miliarde de miliarde de galaxii, cum în corpul nostru dintr-o singură celulă 
ajungem la miliarde de miliarde de celule.  

Până la o anumită vârstă conștiința noastră umană nu poate fi remarcabil de 
complexă și de profundă ca atunci când să zicem tocmai am terminat facultatea, 
sau am ajuns la maturitate. La un moment dat în viața noastră conștiința ajunge la 
apogeu. Pot consideră cî și Conștiința Absolută are un moment al trezirii.  

Fiind parte a întregului, așa cum pe noi ne alcătuiesc celulele noastre, noi 
suntem, la rândul nostru celule ale organismului divin. În acestă lumină putem 
reinterpreta toate „cunoștințele” noastre despre divinitate. Să ne privim pe noi 
înșine ca fiind neuronii ființei divine. Să ne întrebăm mai întâi dacă este necesar 
ca fiecare neuron al nostru să conștientizeze că face parte din noi. Eu cred că nu. 
Nu am habar ca un singur neuron al meu să fie conștient el singur că e parte a 
ființei mele. Merg mai departe, fiind acest neuron o comonentă cu proprie 
conștiință, își pune el întrebarea daca eu exist? Și ce sunt eu pentru el, așa cum 
facem noi în relația noastră cu divinitatea? Și în tot acest context, dacă neuronul 
meu ar ajunge la concluzia finală în forul său de conștiență că eu nu exist, oare 
atunci eu nu aș mai putea exista?! Probabil că și în relația noastră cu Dumnezeu 
contează prea puțin daca noi credem sau nu că el există. Orice am crede noi, 
existența lui rămâne nemodificată. 

Dar toată această ipoteză modifică radical, pe de altă parte, natura apariției 
noastre pe acest pământ. Cand o celulă se divide, planurile de organizare 
preexistă în celula mamă sub forma programului genetic al moleculei de ADN. 
Spiritual am primit informația că la început a fost cuvântul. Nu e posibil să 
înțelegem atunci că din Conștiința Absolută se putea transmite programul necesar 
pentru apariția acestei lumi în forma în care ea a apărut și evoluat sub toate 
determinismele fizice cunoscute evoluției?  

Dawkins: Gândurile şi emoţiile omeneşti emerg dintr-o extrem de complexă 
interconectare a entităţilor fizice aflate în creier. S-ar putea ca Dumnezeul 
Vechiului Testament să reprezinte personajul cel mai neplăcut din toată literatura 
de ficţiune: gelos şi mândru în gelozia lui, meschin, nedrept, nestăpânit obsedat 
de a deţine controlul, răzbunător, segregaţionist însetat de sânge, misogin, 
homofob, rasist, ucigaş de copii, ucigaş în masă, infanticid, contaminant, 
grandoman, sadomasochist, bătăuş capricios şi plin de răutate. Marele rău ascuns, 
aflat în miezul culturii noastre, este monoteismul: dintr-un text barbar al Epocii 
Bronzului, cunoscut drept Vechiul Testament, au evoluat trei religii antiumane: 
Iudaismul, Creştinismul şi Islamul. Acestea sunt religii ale zeului cerului. Ele 
fiind literalmente patriarhale — Dumneze este Tatăl Atotputernic — de aici 
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derivă, în ţările afectate de zeul cerului şi de delegaţii lui masculini pe pământ, 
dezgustul manifestat de 2000 de ani faţă de femei.  

Întradevăr, aici Richard Dawkins are dreptate. Așa este. Dar așa este pentru 
că aceasta era percepția posibilă în lumina manifestărilor sacrului din momentele 
istorice invocate în descrierea lui Dumnezeu din Vechiul Testament. 

„Cea mai veche dintre cele trei religii avraamice şi, în mod clar, 
predecesoarea celorlalte două, este iudaismul - la origine un cult tribal al unui 
Dumnezeu aprig şi dezagreabil, obsedat morbid de restricţii sexuale, de mirosul 
cărnii arse, de propria sa superioritate faţă de zeii rivali şi de exclusivitatea 
tribului său deşertic ales. În perioada ocupaţiei romane a Palestinei, Paul din Tars 
a fondat creştinismul, o sectă iudaică ceva mai puţin brutală şi mai puţin 
exclusivistă, care avea o perspectivă extraiudaică asupra restului lumii.  

Câteva secole mai târziu, Muhammad şi însoţitorii lui s-au orientat către 
monoteismul fără compromisuri al originalului iudaic lipsit însă de exclusivismul 
acestuia, fondând astfel Islamul, pe baza unei noi cărţi sfinte, Coranul sau 
Qur'an, adăugând o puternică ideologie militară de cucerire în vederea răspândirii 
credinţei. De asemeni, şi creştinismul a fost răspândit cu sabia, la început de 
către mâini romane, după ce împăratul Constantin 1-a ridicat de la statutul de cult 
excentric la cel de religie oficială, apoi, de către cruciaţi şi, mai târziu, de către 
conquistadores şi alţi invadatori şi colonişti europeni, cu susţinerea misionarilor.  

Calităţile personale, plăcute sau neplăcute, nu fac însă parte din dumnezeul 
deist al lui Voltaire şi Thomas Paine. În comparaţie cu delincventul psihotic al 
Vechiului Testament, Dumnezeul deist al Iluminismului secolului 18 este o cu 
totul altă, măreaţă, fiinţă: mândru de creaţia sa, superb nepreocupat de 
problemele umane, sublim distanţat de gândurile şi speranţele noastre personale, 
nepăsător faţă de păcatele noastre mizerabile şi de regretele pe care le îngăimăm. 
Dumnezeul deist este un fizician care epuizează întreaga fizică, alfa şi omega 
matematicienilor, apoteoza proiectanţilor; un hiperinginer care a stabilit legile şi 
constantele universului, pe care le-a acordat cu impecabilă precizie şi previziune, 
a detonat ceea ce noi, acum, considerăm a fi fierbintele Big Bang, şi S-a retras, 
de atunci înainte nemaiauzindu-se nimic despre el. 

Ipoteza Dumnezeu sugerează că realitatea în care trăim conţine un agent 
supranatural care a proiectat universul şi, în multe dintre variantele ipotezei, îl 
susţine şi chiar intervine în el prin minuni (încălcări temporare ale legilor sale 
proprii, altfel imuabile).  

Acum să ne reîntoarcem la perspectiva evoluționistă a divinității. În primul 
rând să ne întrebăm câți dintre noi și-au creeat singuri măcar o singură celula din 
organismul lor. Daca presupunem ipoteza Dumnezeu - universul, de unde și până 
unde ideea că el trebuie să se fi și proiectat. A evoluat pur și simplu în condițiile 
fizice pe care am început și noi să le înțelegem.  

Revelaţia cu privire la identificarea individului cu divinul este secretul 
suprem şi central al tuturor marilor tradiţii spirituale, deşi poate fi exprimat în 
feluri diferite. În religia hindusă Atman, conştiinţa individuală, şi Brahman, 
conştiinţa universală, sînt una. Practicanţii de siddha yoga aud formulat, în multe 
feluri diferite, principiul de bază a şcolii lor: „Dumnezeu sălăşluieşte în tine, este 
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tu." în scripturile budiste, putem citi: „Priveşte în tine, tu eşti Buddha." în tradiţia 
confucianistă, ni se spune că „cerul, pămîntul şi omul sînt un singur trup". 
Acelaşi mesaj poate fi găsit şi în cuvintele lui Isus Christos: „Tată, Tu şi Eu una 
sîntem." Şi Sf. Gregorie Palamas, unul dintre cei mai mari teologi ai bisericii 
creştin ortodoxe, spunea: „Cît despre împărăţia cerurilor, mai curînd putem spune 
că Regele Cerurilor se află în noi." Similar, marele înţelept evreu, cabalistul 
Avraham ben Shemu'el Abulafia, susţinea că „El şi noi una sîntem". După 
Mahomed, „cel care se cunoaşte pe sine îl cunoaşte pe Dumnezeu". Mansur al-
Hallaj, înţeleptul sufit şi poetul cunoscut drept „martirul iubirii mistice", spunea: 
„L-am văzut pe Dumnezeu cu ochiul inimii. L-am întrebat: Cine eşti tu? El a 
răspuns: Tu." Al-Hallaj a fost închis şi condamnat la moarte pentru afirmaţia: 
„Ana'l Haqq — Eu sînt Dumnezeu, Adevărul Absolut, Realitatea Adevărată." 

Într-o astfel de ipoteză, cum să interpretăm faptul că „Dumnezeu că avea 
puterea de a crea, menţine, sau distruge totul, mare sau mic. El mai poate să facă 
obiectele să se mişte sau să facă orice altceva... Şi poate face planetele să se 
mişte după cum a descoperit Kepler, sau face praful de puşcă să explodeze atunci 
când este aprins; poate face ca planetele să se mişte în diverse feluri, şi poate 
face substanţele chimice să explodeze sau nu în anumite condiţii, foarte diferite 
de cele care le conduc acum comportamentul. Dumnezeu nu este limitat de legile 
naturii; el le face, şi tot el le poate modifica sau suspenda — dacă alege să facă 
acest lucru.” Înțelegem poate că una este să ai puterea gandului, puterea 
conștiinței, și cu totul altceva să cobori la mici jocuri interumane de pe pământ. 

„În creierul uman funcţionează un soft de simulare de prima clasă. Ochii nu 
arată creierului o fotografie fidelă a ceea este, sau un film exact a ceea ce se 
petrece în timp. Creierul nostru construieşte un model care se înnoieşte continuu 
prin pulsaţii care circula prin nervul optic. Iluziile optice reprezintă o strălucită 
exemplificare a acestui fapt. Un mare număr de iluzii, între care cubul Necker 
este doar un exemplu, apar deoarece informaţiile senzoriale pe care le primeşte 
creierul sunt compatibile cu două modele alternative de realitate. Creierul, 
neavând o bază pentru a alege între ele, alternează şi, astfel, trăim experienţa 
unei serii de salturi de la un model intern la altul. Imaginea pe care o privim pare, 
literalmente aproape, a sări si a se transforma în alta. Softul simulator al 
creierului este adaptat în mod special construcţiei de feţe şi voci. Creierul uman 
este foarte priceput la construcţia de modele. Atunci când suntem adormiţi se 
numeşte visare; când suntem treji, o numim imaginaţie, sau, dacă este 
extraordinar de vie, halucinaţie. Copiii care au „prieteni imaginari" îi percep 
exact ca şi cum ar fi reali. Dacă suntem creduli, nu vom recunoaşte halucinaţia, 
sau visul cu ochii deschişi, ca atare, ci vom susţine că am văzut sau auzit o 
fantomă; sau un înger; sau pe Dumnezeu sau, în special dacă ar fi vorba despre 
nişte persoane de sex feminin, tinere şi catolice, pe Fecioara Maria. Cu 
certitudine că astfel de viziuni şi apariţii nu constituie temeiuri bune pentru a 
crede că există cu adevărat fantome, îngeri, zei sau fecioare.” 

„Impulsul de a crea este deseori descris ca o forţă elementară, care reflectă o 
inimaginabilă bogăţie interioară şi abundenţă a Divinului. Sursa cosmică creatoare 
este atît de vastă şi de plină de posibilităţi, încît nu se poate conţine pe sine şi trebuie 
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să-şi exprime întregul potenţial ascuns. Alte descrieri subliniază imensa dorinţă a 
Minţii Universale de a se cunoaşte, explora pe sine şi de a-şi trăi întregul potenţial. 
Acest lucru nu se poate realiza decît prin exteriorizarea şi manifestarea tuturor 
posibilităţilor latente sub forma unui act creator concret. Este necesară atunci 
polarizarea în subiect şi obiect, în cel care simte şi în cel care este simţit, în 
observator şi observat. O idee similară poate fi întîlnită şi în scripturile cabalei 
medievale, conform cărora motivul creaţiei este acela că „Dumnezeu vrea să-1 vadă 
pe Dumnezeu". 

Alte dimensiuni importante ale procesului creator, deseori subliniate, sînt 
spiritul ludic, autodelectarea şi umorul cosmic al Creatorului. Sînt elemente care au 
fost descrise cel mai bine de vechile texte hinduse, care numesc Universul şi existenţa 
lila, sau Jocul Divin. Conform acestei perspective, creaţia este un joc cosmic de o 
infinită complexitate pe care Dumnezeu, Brahman, îl creează din sine şi în sine. 

Creaţia poate fi privită şi ca un experiment colosal ce exprimă imensa curiozitate 
a Conştiinţei Absolute, o pasiune analogă atitudinii unui om de ştiinţă care îşi dedică 
viaţa explorării şi cercetării. Unii dintre cei care au trăit intuiţii despre „motivele" 
creaţiei subliniază şi latura ei estetică. Astfel, Universul în care trăim şi toate 
realităţile lui experienţiale din alte dimensiuni par opere de artă perfecte, iar impulsul 
de a le crea poate fi asemuit cu inspiraţia şi pasiunea creatoare a artistului suprem.” 
(Grof Stanislav, Psihologia viitorului: lecţii din cercetarea modernă asupra 
conştiinţei,  2007). 

Fiecare manifestare a sacrului este importantă; dar nu e mai puţin evident că 
structura zeului Anu, de exemplu, sau teogonia şi cosmogonia transmise în Enuma 
eliş, sau în legenda lui Ghilgameş, revelă creativitatea şi originalitatea religioasă a 
mesopotamienilor, mai fericit decât, să zicem, riturile apotropaice împotriva lui 
Isimaştu sau mitologia zeului Nusku. Uneori, importanţa unei creaţii religioase este 
revelată de valorizările sale ulterioare. Există puţine informaţii asupra Misterelor din 
Eleusis sau a celui mai vechi orfism; totuşi fascinaţia pe care ele au exercitat-o asupra 
elitelor europene timp de peste douăzeci de secole constituie un fapt religios adânc 
semnificativ şi ale cărui urmări n-aufost încă evaluate. Desigur, iniţierea eleusină şi 
riturile secrete orfice, exaltate de unii autori tardivi, reflectă gnosa mitologiz,antă şi 
sincretismul greco-oriental. Dar mai ales această concepţie a Misterelor şi a 
orfismului a influenţat hermetismul medieval, Renaşterea italiană, tradiţiile 
„ocultiste" ale secolului al XVIII-lea şi romantismul. 

Pentru Eliade, orice manifestare a sacrului este importantă; orice rit, orice mit, 
orice credinţă sau figură divină reflectă experienţa sacrului, şi prin urmare implică 
noţiunile fiinţă, semnificaţie şi adevăr. Aşa cum am observat cu altă ocazie, „ este 
greu să ne imaginăm cum ar putea funcţiona spiritul uman fără a avea convingerea că 
ceva ireductibil real există în lume; şi este cu neputinţă să ne închipuim cum ar putea 
să apară conştiinţa, fără a conferi o semnificaţie impulsiunilor şi experienţelor 
omului. Conştiinţa unei lumi reale şi semnificative este strâns legată de descoperirea 
sacrului. Prin experienţa sacrului, spiritul uman a sesizat diferenţa între ceea ce se 
revelă ca fiind real, puternic, bogat şi semnificativ şi ceea ce este lipsit de aceste 
calităţi, adică curgerea haotică. 
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24. Legenda Personala  
Legenda personala își are sursa de inspirație în Alchimistul lui Paulo Coelho.  
Băiatul se va numi de această dată Constantin și nu Santiago. Ca și Santiago, nu 

de puține ori am visat - uneori chiar și cu ochii deschiși - nu doar la comori, dar și la 
fericire, la împlinire, la realizarea unor idealuri de afirmare.  

M-am născut pe 23 iulie 1978 la Piatra-Neamț un oraș din nord-estul României, 
pe vremea comunismului. Născut într-o familie de creștini ortodocși am primit din 
famile o educație în spiritul creștin, botezat și atras puțin de biserica, așa cât se putea 
atunci, probabil și datorită zonei.. Nefiind o familie de intelectuali, prezentam 
probabil prea puțină însemnătate pentru regim. Am învățat să citesc la 6-7 ani, fără a 
fi pînă prin clasa a cincea mai mult deât un copil mediu, fără pretenții și fără aspirații, 
în spiritul turmei, cu nimic ieșit din context și perfect încadrat în tipare.  

Nu am fost un ciobănaș, dar viața a început cu o copilarie cel puțin la fel de 
săracă și plină de lipsuri. Dar viața a fost darnică. Nu am avut oile ciobănașului 
Santiago, dar am împărtășit din plin sinceritatea și poate naivitatea lui. Și mie mi-au 
plăcut cărțile, așa cum le-am descoperit dupa clasa a șasea, mergand sa le împrumut 
de la Biblioteca Județeană din oraș, câte 3 pentru vreo doua saptamani. Era destul. 
Îmi plăceau mult basmele românești m-au încântat peste măsură, și pot spune că și azi 
îmi fac plăcere să le recitesc. Mai puțin din lipsa de timp. O mie și una de nopți a fost 
colecția mea preferată, pe care am citit-o și recitit-o cred de încă vreo două ori. Feți 
frumoși, prințese, zâne, zmei și balauri au avut rolul să îmi îmbogățească imaginația.  

Am fost întotdeauna încrezător și determinat să îmi urmez calea, să merg în 
sensul vieții, să dobândesc cunoaștere din fiecare experiență, să înțeleg semnele ce mi 
se arată. Am avut și noroc, am avut și necazuri. Acum îmi dau seama că, dacă știi să 
cauți, aproape tot ce scrie în această carte are corespondență în realitate. Este mai 
ușor să înțeleg emoții, comportamente, strategii stabile de evoluție, să înțeleg oameni 
mai mult sau mai puțin agresivi pe motive de teritorialitate / proprietate sau cu 
ambiții mai mari sau mai mici în ierarhia socială. Viața te învață cum să o trăiești.    

Trăim o viață a iluziilor, a himerelor, hrănite de cei din jurul nostru din 
momentul nașterii și, poate până în ultima clipă a vieții, în cazul în care nu apucăm să 
ne trezim, sau, așa cum ar zice Isus, poate să „Înviem”, ori să conștientizăm, ori să 
atingem „Iluminarea”. Realitatea este de cele mai multe ori diametral opusă himerei 
inoculate de toți cei din jur, și nu din voia lor,  ci pentru că ei așa sunt și așa înțeleg 
realitate lor. 

Pentru asta trebuie să devii conștient. Și devii conștint atunci când începi să 
înțelegi semnele din viața ta sau evenimentele te markează întratât încât au puterea să 
te trezească sau măcar șă aprindă o scânteie. Cu noroc, poți ține apoi lumînarea 
aprinsă. Pe scurt, am devenit conștient de lumea înconjurătoare la 11 ani, odată cu 
Revoluția din 1989. De fiecare dată îmi aduc aminte ca și cum ar fi fost ieri. 
Avusesem pana atunci o viață mai săracă în trăiri și emoții, concepută de părinți 
veniți de la țară, cu puțină educație, tata (10 clase), cu mai deloc educație școlară, 
mama (doar 5 clase), într-o famile cu 4 copii, eu fiind cel mai mare. Atunci la 
revoluție, pe 22 decembrie, din întamplare am deschis radioul, în jurul orei 12 in clipa 
cînd dictatorul a fugit de pe clădirea CC. Strigăte de bucurie, o emoție pe care o simt 
și azi întipărită în cutia memoriei cortexului meu. Marturisesc ca nici nu am înțeles de 
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la început acel „Suntem LIBERI!, Dictatorul a fugit !” Deși de numai 11 ani și 5 luni, 
am urmărit revoluția aproape minut cu minut în fața televizorului pana la momentul 
culminant al morții familiei Ceaușescu. Nu știu cum e în cazul altora, dar pentru mine 
a fost o epopee psihologică pe care am trăit-o la maxim. 

Dupa revoluție, am trăit pe viu parșivitatea umana. Diriginta clase a V-a H, 
fusese acasa la mine in condițiile in care comunismul o obliga sa cunoască realitatea 
clasei muncitoare. Ma considera inferior, știu bine asta. La reducerea numarului de 
elevi din clase, urmata in primele luni ale reînceperii școlii, am fost mutat într-o noua 
clasa, clasa a VI-a L. La învățătură eram un copil mediu, nu foarte bun, dar nici foarte 
prost. În noua clasa, am ajuns printre cei mai buni, DAR atunci începusem să 
conștientizez cine sunt și de noua mea situație întru-un fel. 

O amintire vie la trecerea de la gimnaziu la liceu a fost atunci când mama, 
încercând să mă ajute în această trecere, m-a trimis, la recomandarea patranei unde 
lucra, la o profesoară de matematica pentru a mă pregăti pentru admiterea la liceu.   

Am trăit cea mai mare umilință atunci. Eu, copil sărac, fara bani de meditații am 
fost pus în același grup cu alții care, mai avansați, erau la a nu știu cîta ședință de 
meditație din acel an. Profesoara a vrut să ma testeze din primul moment. Ne-a pus in 
față o problema de geometrie în care trebuia aplicata teorema lui Pitagora de doua ori, 
în mod succesiv pentru a obține lungimea unor laturi de triunghi.  

Felul în care am fost abordat, emoția subliminala mă pierduse. Nu am fost in 
stare sa rezolv atunci, pe loc acea problema, iar concluzia profesoarei a fost că sunt 
mult prea mult sub nivelul celorlalți pentru a putea beneficia de meditații din partea 
ei. Dupa o jumatate de ora, dupa ce am ieșit pe ușă, în drum spre casa, starea de 
emoție lăuntrică m-a facut să visez și acum, la aproape 30 de ani distanță, rezolvarea 
acelei probleme de geometrie. După părea atât de simplă. Pe moment trăisem un 
blocaj, din care nu am avut altă ieșire decât să accept că nu am acces la meditație. 

În fine, am avut capacitatea sa îmi dau seama că sunt pe cont propriu. Am 
învățat singur pentru admiterea la liceu și am intrat cu o medie ce mă situa undeva la 
mijlocul listei, la Liceul Calistrat Hogaș, din Piatra-Neamț.  

Am ajuns astfel la liceu, într-o clasa de matematică-fizică, clasa a IX-a B, în 
anul 1992. Nu știu daca în urma conștientizării produse în creierul meu de copil, sau 
pentru că așa eram construit genetic, pentru că tata, deși cu 10 clase avea dorința de a 
parcurge mai multă școală, însă sistemul nu l-a favorizat la momentul lui, cert este că 
în perioada liceului mi-a plăcut realmente să învăț și chiar am învățat. Rezultatele 
obținute o dovedesc din plin. Liceul a fost o perioadă calmă, aproape desăvârșită prin 
absența unor provocări consistente. Parinții lucrau amândoi la o uzină din oraș, viața 
nu era lux, dar putea fi considerată sub un standard decent de existență.  

Mai întâi trebui să spun că la liceu am întâlnit profesori deosebiți, profesori care 
mi-au fost și îmi sunt un model. Profesoara de matematică și diriginte pe toată durata 
liceului, spre exemplu, mi-a insuflat încrederea în mine, încredere pe care am pierdut-
o puțin atunci, în acea singură jumătate de oră de meditație din perioada gimnaziului. 

Nu pot să nu amintesc profesoara de biologie din liceu. E a fost cea care m-a 
împins efectiv spre acest domeniu. A avut atâta încredere încât mi-a asigurat toată 
informația și tot sprijinul său didactic pentru a participa la olimpiada de biologie. Am 
ajuns în clasa a XI-a să fiu olimpic pe țară.  
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Nu pot să nu îmi aduc aminte din timpul celor 4 ani de liceu de profesoara de 
fizică, de profesorul de geografie, Vasiliu, cunoscut pentru caracterul său mai dur 
printre elevii de liceu și toți ceilalți. 

Nu am fost, nu m-am considerat niciodată un om cu calități fizice și estetice 
deosebite. Așa am fost, așa sunt, așa îmi este datul genetic. Oarecum conștient de 
acest lucru, niciodată nu am plusat în a fi vreun Don Juan. Îmi aduc aminte că totuși 
cumințenia și poate inteligența mea (eram totuși olimic în clasa) îmi creea o oarecare 
doză de mister. Îmi aduc aminte cu bucurie de micile tachinări adolescentine cu o fată 
din clasa de liceu alăturata. Nu a fost o aventură, dar o mică privire mă bucura 
oarecum. 

Tot în perioada liceului am avut și, e greu de crezut, primele îeșiri din sfera 
județului. În clasa a XI-a, la Targu Jiu, la Olimpiada Naționala de Biologie, iar pe 
timpul verilor, în clasele a X-a și a XI-a undeva la Jupiter pe litoral. Stăteam pe acolo 
vreo 2 luni și puteam lucra la o spalatorie auto, pe la un restaurant sau la vreo centrala 
termica a vreunui hotel din stațiune. Unchiul mesu se casatorise cu cineva din 
Constanța și ne ajuta, pe mine și fratele meu să ne petrecem verile cu folos și ceva 
aventura. 

Am intrat la Facultatea de Biologie printre primii 20 cred și am absolvit fiind al 
șaselea din anul meu, terminand in 2000. N-am să vă pot spune cu câtă pasiune am 
urmat studiile de biologie. că rezulatele sunt elocvente și demonstreaza acest lucru. În 
perioada facultății nu am prea dat curs impulsurilor romantice. Eram un tocilar, 
conștient cumva de locul meu sub Soare. Mici tachinări acceptate nu se socotesc. 

Un moment important a fost ca după terminarea facultății a intervenit un an de 
pauză, un moment al recalibrării personale. Cred ca ma pregateam chiar de efectuarea 
stagiului militar. Am plecat la Făgăraș după recrutare, dar, acolo am fost surprins să 
constat că unitatea se restructurase și m-am întors, cu trenul, la Piatra Neamț. 

După câteva luni, m-am înscris la masterul de Neurobiologie. Cate lucruri am 
conștientizat nu mai pot spune, dar pot spune ca azi sunt ceea ce sunt și datorită 
acestui master. Mai intai prin conținutul informațional, apoi prin șansa primei 
călătorii în străinătate, mai exact pentru 3 luni cu o bursă erasmus la Andechs în 
Germania pentru a studia elemente de etologie umana alaturi de profesorul Wulf 
Schiefenhövel. La Andechs am trait 3 luni în paradis. Biblioteca mi-a rămas cea mai 
frumoasă amintire. Aici am elaborat un eseu despre Bazele evoluționiste ale religiei. 

In 2002, la informația primită de la un asistent de la programul de master, am 
ajuns sa ocup prin concurs un post de cercetător la Institutul de Fiziologie Daniel 
Danielopolu din București. Un an mai tarziu, în 2003 acel institut a fost desființat și 
preluat de institutul de Balneologie în care am profesat pana în anul 2015, luand 
contact cu lumea factorilor naturali terapeutici, de care într-un fel, profesional, m-am 
îndrăgostit, cum prin același 2003 am avut șansa sa ajung directorul unui proiect de 
cerceate finanțat de Academia de Științe medicale despre efectele litiului și totodata 
să îmi întâlnesc jumătatea, într-un fel provedențial, începând totodata doctoratul, pe 
care l-am terminat în anul 2010. O frumoasă etapa a vieții, încununată de succes. 

După lovitura de stat din 1989, mascată sub forma unei revoluții, România a fost 
invadată de o serie de curente mistice, oculte și așa-zis spirituale, dar pentru mine n-
au prezentat interes, atât timp cât universul meu era ocupat de problemele biologiei. 
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Intersecția cu analiza religiilor s-a derulat încă din liceu, când am simțit atracție 
pentru domeniul mai aparte al filosofiei, religiei și psihologiei după o lectură a lui 
Sigmund Freud despre originea lui Moise și explicația dată pentru religia monoteistă. 
Apogeul a fost atins pe parcursul bursei din Germania, când am avut la dispoziție o 
minunată lume a cărților.  Religiile lumii formau un puzzle care prindea un contur 
special privit acum prin prisma evoluționismului. Totuși, deși aflate într-o continuă 
luptă de secole bune, știința și religia păreau a se îmbina perfect, completând tabloul 
care începuse să mi se dezvăluie din ce în ce mai clar. Vaticanul are până și astăzi 
oameni de știință, ceea ce demonstrează că cele două pot merge mână în mână. Iar o 
mare parte a fizicii moderne, mai ales cea cuantică, este inspirată din Kabbalah 
evreilor. Atât în religie, cât și în știință, era nevoie de o privire dincolo de aparențe, 
precum și de un simț critic care să înlăture multitudinea de minciuni.  

„Citiți voi, copii ai viitorului, și aflați secretele trecutului, atât de îndepărtate de 
voi, dar atât de aproape prin adevărul lor.” (Papirusul Anana) 

„Enoh, un om drept, ai cărui ochi au fost deschiși de către Dumnezeu, avu 
vedenia Celui Sfânt din ceruri, pe care îngerii mi-au arătat-o, și de la ei am auzit 
totul, și de la ei am înțeles ce vedeam, dar nu pentru acest neam, ci pentru unul de 
departe ce va veni.” (Cartea lui Enoh, 1:1-2) 

„Iar tu, Daniele, ține ascunse cuvintele și pecetluiește cartea până la sfârșitul 
vremii.” (Cartea lui Daniel, 12:4) – de altfel profetul meu preferat din biblie. 

Pe parcursul anilor am cunoscut oameni buni și oameni de a căror calitate mă 
îndoiesc și azi, dar cu toții au contribuit la formarea mea umana și profesionala. Am 
avut interacțiuni pozitive, mai puțin pozitive, neutre sau negative. Fara ele nu cred ca 
mă puteam dezvolta așa cum am făcut-o pâna azi. Un of al meu este doar acela ca azi 
sistemul de cercetare românesc se comportă întocmai ca profesoara de meditații. 

Pentru a căuta adevărul, este necesar să luăm în calcul sfatul dat de marele preot 
Bakhenkhonsu tânărului Moise în cartea „Moise, faraonul rebel” de Bernard 
Simonay: „A cunoaște un lucru nu înseamnă să-l păstrezi în memorie, ci să-l înțelegi. 
Și, ca să- l înțelegi, trebuie să ai curajul să-ți respingi prejudecățile, uneori chiar 
împotriva a ceea ce crezi că știi, a ceea ce ai învățat de la cea mai fragedă vârstă 
(…) cu cât vei înainta în vârstă, cu atât vei fi mai convins că deții adevărul. Totuși, 
dacă vrei ca într-o zi să te apropii de acest adevăr, trebuie să fii gata să respingi tot 
ceea ce ai reținut ca să-ți deschizi inima la altceva, ca să știi cine ești și de ce te-ai 
născut. Scopul vieții tale va fi să descoperi secretul pe care Maat (personificarea 
adevărului, ordinii și dreptății) l-a așezat în inima ta. Abia atunci vei deveni un 
makheru, adică vei atinge starea celui care trăiește în armonie cu zeii”.   

La final pot spune și eu că, așa ca și Santiago, am găsit la capătul căutărilor mele 
comoara vieții. Am gustat din fructul cunoașterii și din mărul pasiunii. Am călătorit 
în peste 20 de țări, din Japonia, Egipt, Brazilia, SUA și toată Europa. Mi-am găsit un 
suflet pereche și mi-am trimis într-o nouă călătorie de viață o jumătate din genele pe 
care le dețin. O nouă mașină de supraviețuire va trebui să își găsească propria 
Legendă personală. Tot ce mai pot face este să îi fiu călăuză în călătoria ce urmează, 
iar acesta este un rol sublim care transpune nu numai știința ci și conștiința în direcția 
potrivită, oferind un sens potrivit devenirii existențiale, calibrând șuruburile acestei 
noi mașini de supraviețuire astfel încât să pornească cu bine la drum. 
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