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                           I. Omul ca fiinţă 
(Comportamentul) 

 
1. Comportamentul uman atât de misterios, de complicat, 

este o temă care m-a preocupat întreaga viaţă. Este o temă 
pe care s-a scris enorm. Ea epuizează întreaga literatură, 
filozofie, eseistică, mistică şi o bună parte din ceea ce se 
chiamă ştiinţă. Este surprinzător cât de greu această 
făptură s-a înţeles pe sine însăşi. Cel mai greu i-a venit 
omului să înţeleagă că face parte dintr-un sistem care se 
chiamă Natură. Că viaţa lui individuală (oricât de agitată) 
are puţin sens. Chiar şi Pascal l-a particularizat, crezându-l 
legat de divinitate. Şi atunci, omul nu a pregetat să se 
autodefinească enorm. Generaţie după generaţie şi-a etalat 
cu voluptate rafinamentele şi abjecţia, disperarea şi lipsu-
rile, îngâmfarea şi ticurile. Creaţia spirituală l-a transfor-
mat pe om într-un adevărat nou univers. Şi cum să nu fie 
aşa, când omul se întinde de la Caliban până la Iisus 
Christos. Şi totuşi, la bază, atunci când compari compor-
tamentul uman cu cel animal, vezi că ele nu diferă deloc. 

 
2. Cum să îmi explic că, dintre toate făpturile, omul nu ţine 

la perfecţiunea sa? Dacă privim la oricare specie de 
animale, observăm că ea este alcătuită din exemplare 
perfecte. In timp ce omul, specia cea mai evoluată, este 
alcătuită din indivizi teribil de inegali. Datorită îngâmfării 
sale, omul a reuşit să se sustragă legilor naturii, care îi 
selectează şi îi cizelează pe indivizi. Ajutate de selecţie 
toate căprioarele sunt superbe, ca şi toţi tigrii, toţi 
crocodilii, toate pisicile, toţi elefanţii... Omul însuşi a creat 
rase de animale perfecte pentru a-i servi interesele utili-
tare, alimentare, estetice... Pe sine însă, s-a lăsat la voia 
întâmplării. O dovadă de nebunie care va avea să îl coste 
imens: decăderea! Spartanii înţeleseseră asta. Creşteau un 
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popor sănătos. Cu toate că, lăsându-se să supra-vieţuiască 
anomaliile genetice, au putut să apară şi monştri străluciţi. 

 
3. Evoluţia a făcut ca, prin desvoltarea creierului, omul să 

depăşască cu mult în performanţă animalele. În mod 
surprinzător pe măsură ce performanţele lui intelectuale au 
crescut, performanţele instinctuale (memoria genetică) au 
scăzut: păsările ştiu instinctiv cum să construiască un cuib, 
somonii cum să parcurgă pe trasee date mii de kilometri. 
La om au persistat numai tendinţele şi capacităţile aparent 
bizare, observate de mult de către Platon, care le-a numit 
apriorice, şi pe care astăzi încercăm să le desluşim prin 
investigaţia neurofiziologică (Neurofilozofie). Jung însuşi 
spunea că ceea ce numim arhetip, ca reprezentare, nu 
poate fi moştenit (este prea variabil); arhetipul reprezintă 
numai tendinţa de a avea asemenea reprezentări.   

 
4. Dumnezeu este ideea omului despre esenţa lui superioară; 

reprezintă aspiraţia lui spre absolut. Cum a ajuns să se 
închine la o aspiraţie, iată încă o minunăţie a micimii lui. 
I-a închinat ode şi osanale, uneori de un patetism sfâşietor, 
sperând să îl ajute a trăi veşnic. Dar a îndrăznit şi blasfe-
mia de a se crede croit după chipul şi asemănarea Lui! 

 
5. Această maşinărie extraordinar de sofisticată, care este 

creierul uman, lucrează deobicei atât de prost încât, atunci 
când se întâmplă să funcţioneze corect, rămânem uluiţi. 
Din când în când se întâmplă să apară indivizi care duc 
întreagă omenirea înainte. Îi numim pe autorii unor ase-
menea performanţe genii, sau iluminaţi de Dumnezeu. 

 
6. Omul a fost din totdeauna intrigat de natura minţii, a eului 

şi a condiţiei umane. Şi totuşi, oamenii se revoltă când  le 
spui că organele lor sunt numai maşinării biologice, guver-
nate de legile fizicii; îl ignoră de secole pe La Mettrie. Vor 
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cu orice preţ să se creadă de sorginte imaterială, divină, 
mai mult suflete decât organisme vii, demne de dispreţuit 
(carne = ţărână). Poate fi adevărat că omul fără spirit este 
un porc. Spiritul uman a apărut prin evoluţia fără egal a 
funcţiilor creierului. Neocortexul uman devine responsabil 
de conştienţă, de gândirea abstractă, judecată şi conştiinţă. 
Faptul că recunoşti complexitatea de  neînchipuit a 
organizării lui,  nu îi linişteşte deloc  

 
7. Infernul şi  paradisul sunt în om de la bun început. Dacă 

nu ar fi aşa, am fi mult mai banali. Ele sporesc universul 
prin proiecţia lor fabuloasă în universul mental, amplifică 
realitatea (existenţa). Măreţia extraordinară a naturii nu 
impresionează întotdeauna din păcate o gândire de om. 

 
8. Nu ne reamintim decât paradisul, spune Cioran. De fapt 

nu ne re-amintim decât binele. Gândiţi-vă bine la o durere 
atroce, pe care aţi avut-o cândva (o durere de dinţi), şi 
încercaţi să vă o reamintiţi. Zadarnic. Avem o extra-
ordinară dispoziţie de a uita răul (şi de a-i ierta pe 
păcătoşi). Veritabilă terapeutică: primele picături de 
bucurie de care dispunem se dilată, anulând suferinţa. Ce 
minunată şansă. Altminteri am fi sortiţi disperării, durerii 
continue, devoraţiei chinurilor, ne-am ucide pe rând. 

 
9. Adevărul! Nu mai căutaţi disperaţi depărtările. Totul este 

rezumat în atom. Cât mister într-un singur ou! 
 
10. Cu cât este mai goală, cu atât omului nu îi mai ajunge 
viaţa; speră să o prelungească la nesfârşit. Nu îşi dă seama 
că, într-o viaţă decentă, este timp destul pentru a realiza tot 
ce ar putea el realiza, sau că o veşnicie goală ar fi de ne 
suportat. Nu ne înţelegem niciodată suficient timpul. 
 

10.   Omul cu gust prost va terfeli aproape tot ceea ce vede. 
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 În spiritul său el întinează chiar şi idealul cel mai măreţ, îi 
dă valenţele negative pe care le secretă mintea lui chinuită. 
El are o putere infinită de a compromite tot ceea ce îl 
înconjoară, lumea din jur. Omul bun îi vede pe toţi ceilalţi 
buni; omul rău îi vede pe toţi ceilalţi răi.  
 
11. M-a interesat întotdeauna natura creatoare a omului. 

Există două modalităţi de afirmare pentru om: 1. să 
construiască el însuşi ceva valoros, 2. să distrugă ce au 
făcut ceilalţi. Dorinţa de afirmare este marea preocupare a 
omului mărunt. Mare cu adevărat nu poate fi însă decât cel 
care reuşeşte să se domine, impunându-şi restricţii dure, 
devotându-se scopului de a construi. Este ceva foarte 
departe de ceea ce a înţeles Nietzsche prin om superior 
(masculul alfa). De unde să mai găsească el, omul mare, 
puterea de a lupta cu ceilalţi, când are atât de mult de 
luptat cu sine însuşi? Luaţi artiştii, sfinţii, eroii. Rareori au 
existat pe lume fiinţe mai chinuite. 

 
12.  De singurătate se tem cei goi pe dinăuntru, cei care 

se plictisesc conversând cu ei înşişi. De singurătate se tem 
cei care nu au încredere în ei înşişi, neştiind că nu există 
sprijin altundeva. De singurătate se mai tem cei care au 
ceva de spus. În general teama de singurătate revelă slăbi-
ciunea infinită din om, dependenţa de ceilalţi. 

 
13.  Adoratorii lui Dumnezeu nu se gândesc că oamenii 

au trăit timp de milenii fără de a-l cunoaşte, şi că nu i-au 
simţit lipsa. Se închinau mai simplu la vulturi, la stele, la 
şerpi, la crocodili... Iar exemplele umane de care se 
serveau, îi făceau mai morali. Nu se legănau cu iluzia că 
bunătatea trebuie să le cadă din cer. Herman Hesse spunea   
„Noi gânditorii încercăm să ne apropiem de dumnezeire 
scăzând din ea tot ce există”. Ceea ce arată că, fără să o 
spună, el se îndoia de existenţa lui Dumnezeu. 
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14.  Credinţa de nesdruncinat în ideal a reformatorilor îi 

face periculoşi. Ei nu se îndoiesc de adevărul lor, pentru 
că sunt în permanenţă ahtiaţi de perfecţiunea lui. 
Acţionând pasional, în spiritul acestui ideal perfect, de 
nesdruncinat, prinşi în vâltoarea acţiunii, ei pierd legătura 
cu realitatea (acţiunea le obturează simţurile). Ei cunosc 
pasă-mi-te absolutul. Din păcate efectele acţiunilor noastre 
nu sunt întotdeauna previzibile. Reformatorii orbi, mânaţi 
de ideal, vor merge întotdeauna însă până la capăt 
(extremul posibil), indiferent de rezultatele acţiunii lor. 

 
15. Pe măsură ce am îmbătrânit, am iubit tot mai puţin 

oamenii. Până la 30 de ani i-am venerat; până la 40 i-am 
stimat;  până la 50 i-am compătimit; după 50 de ani mi-au 
apărut derizorii. Este declinul normal al oricărui ideal. În 
tinereţe mi-am imaginat în mod idealist omul ca fiind 
inteligent, sincer şi bun. M-am convins treptat că un 
asemenea om nu poate să existe. 

 
16.  Omul şi-a exagerat întotdeauna meritele, s-a consi-

derat singurul purtător al darurilor excepţionale făcute de 
Dumnezeu, singura fiinţă cu suflet. Dacă smulgi un picior 
de muscă şi îl introduci într-un pahar cu acid, el se retractă 
fiind ancorat la un ganglion, şi nu mai coboară a doua 
oară. De fapt sensibilitatea caracterizează orice organism 
viu de pe Terra. Credinţa sa în unicitate explică cruzimea 
adâncă din om (dispreţul faţă de celălalt). 

 
17.  Bestialitatea de care a dat dovadă omul în secolul 

XX este numai aparent îmtâmplătoare. Nu am făcut nimic 
pentru progresul interior al fiinţei. Ne-a preocupat numai 
progresul material. Omul este un animal de pradă (are ochii 
aşezaţi frontal): a rămas stăpânit de instinctele cele mai 
elementare, cele mai animalice, indiferent de gradul său de 
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cultură, sau de dotarea materială. Mai mult: „Printre animale 
nu e niciunul care să fie nemulţumit, redus la nebunia de a 
poseda, niciunul care să se închine altuia”, spunea Walt 
Whitman. Uriaşa hectombă umană din secolul XX nu s-a 
datorat nici unor cutremure, nici unor molime, nici unor 
îngheţuri, ci răutăţii umane. Şi totuşi ea a putut fi argu-
mentată filozofic: între cele două războaie eugenismul şi 
biopolitica s-au impus în toată Europa, inclusiv în România 
(Iuliu Moldovan). La ce oare au dus? Poate fi controlat un 
proces biologic atât de complex (reproducerea speciilor),  ce 
devine populaţional? 
 

18.  Avem nevoie de foarte multă formare. Materialul 
biologic de care dispunem nu ne oferă şansa unui compor-
tament superior. Accentul care s-a pus pe informare a fost 
inconştient. Lăsat să facă ce vrea, omul ar fi mai rău decât 
animalele. Am văzut oameni perfect instruiţi, cu comporta-
mente de bestii. Cunoaşterea nu lucrează pe caracter. 
Cunoaşterea poate duce la confort, nu la civilizaţie. 
 

19.  De ce oare noaptea îl înspăimântă într-atâta pe om? 
Omul este un animal prin excelenţă diurn, preferă să 
închidă ochii noaptea. Ea se asociază mental cu 
pericolul. Împre-jurări care ziua ne lasă indiferenţi, 
stârnesc angoasa în timpul nopţii. În secolele III, IV 
Maniheiştii spuneau că existenţa este o permanentă luptă 
între lumină şi întuneric. Creştinii au preluat ideea : 
întuneric e iadul, lumina raiul. La începutul lumii 
Dumnezeu a spus: « Fiat Lux ». Incaşii se credeau fii ai 
zeului soarelui. În filmele de groază cineaştii folosesc 
întunericul pentru a produce angoasa. În perioada 
solstiţiului de iarnă, a revenirii luminii,  toate popoarele 
au sărbători ritualice din cele mai vechi timpuri (pe care 
le respectăm). Păstrăm în noi ceva din anxietăţile şi 
bucuriile omului primitiv; el a înţeles importanţa 
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soarelui pentru existenţa sa. Reînvierea lui Osiris a 
precedat învierea lui Christos.  

 
20. La Stone Henge sau în templele Egiptului, răsăritul 

soarelui era captat într-un mod particular. El semnifica 
fericirea, şansa supravieţuirii. Câtă dreptate aveau. 
Suntem fiii soarelui. Strămoşii noştri au fost conştienţi 
de lucrul acesta. Întreaga cantitate de energie de care 
dispunem (biologic) ne vine de la el. Există azi o 
sumedenie de nefericiţi care vorbesc despre energie 
(pozitivă, negativă) pe care ar răspândi-o şi, promovaţi 
de mass media, prostesc masele cu ignoranţa  sau 
şarlatalismul lor. Soarele a fost primul element al naturii 
adorat de pământeni. 

 
21. Melancolicii sunt luciferici: preferă întunericul, misterul, 

necunoscutul, (precum Blaga)  Sunt extatici: se scaldă în 
necunoscut. Asta îi face profund nefericiţi.Spiritul îşi are 
şi el culoarea lui ( prin care vede).  

 
22. Singurii oameni pe care îi respectăm sunt cei aflaţi la 

distanţă (geografic, social, temporal); pe contemporani îi 
dispreţuim sau îi urâm. În mod paradoxal, pentru a fi 
tolerat de oameni trebuie să fii relativ distant, inaccesibil. 
Pe cât se depărtează (murind) oamenii mari sunt tot mai 
mult veneraţi de semenii lor (devin frecventabili, fiind 
mai puţin periculoşi). 

 
23. Dacă vreţi să convingeţi în mod necesar oamenii, nu le 

arătaţi pumnul vostru de fier; arătaţi-le mai degrabă că 
gândiţi. Poate că în cele din urmă vă vor înţelege. 
Mormintele etrusce au supravieţuit imperiului roman, iar 
peşterile de la Lascot depăşesc gloria lui Bonaparte. „A la 
longue, spunea acesta, cultura învinge, şi nu politica”. Ce 
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e de făcut însă atunci când pumnul de fier ameninţă însăşi 
cultura, iar neînţelegerea ameninţă înţelegerea!? 

 
24. Sărăcia îl înrăieşte pe om, îi stimulează instinctele. 

Foamea excită hipotalamusul. Am citit în Stephan Zweig 
un episod în care descrie comportamentul de fiare al 
austriecilor după primul război mondial, când decăzuseră 
în sărăcie. El nu diferea deloc de comportamentul nostru 
din perioada penuriei comuniste. Şi când te gândeşti că au 
existat oameni care au profitat de acest deranj, pentru a 
formula teorii filozofice şi soluţii economice dezastruoase. 
Lao Tse îl învăţa pe om să se adapteze la sărăcie. 

 
25.  Ideea aparent  raţională a lui Rousseau şi a lui Marx 

de a le a face dreptate decăzuţilor, aducându-i la rampă, 
ridicându-i în rang şi aşezându-i  în prezidiul societăţii, a 
fost catastrofală. Nu a schimbat nimic. Natura imuabilă a 
învins. Asupriţii au devenit asupritori, iar asupritorii 
asupriţi (s-au inversat rolurile). Ce s-a realizat prin asta: 
înnapoiere, distrugere, jaf. Mă întreb dacă nişte oameni 
înţelepţi, cum se presupune că erau ei, nu puteau prevedea 
aceasta din timp.  

 
26.  Cei proşti nu vor accepta niciodată că ei nu sunt 

îndreptăţiţi să beneficieze de lucrurile cele mai delicioase 
sau mai rare de pe pământ. Aspiraţia lor  este să profite, nu 
să producă (să dea). Dreptul, meritul, calitatea, li se par 
subterfugii inventate de ceilalţi, pentru a li se refuza lor 
accesul la existenţă. Aceşti oamenii au aşteptări mari şi 
posibilităţi reduse. De aici permanenta lor nefericire. Când 
nu îşi pot satisface mai uşor aşteptările, pot recurge la 
înşelăciune, tâlhărie, corupţie sau  activităţi revoluţionare. 

 
27.  Prostia acumulată în timp este mai nocivă decât 

răutatea în economia reală. Perioadele grele din istorie au 
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fost dominate de oamenii proşti, nu de cei răi. Răutatea 
bine orientată, când se chiamă exigenţă, poate duce la 
rezultate benefice, poate stimula activitatea, poate să se 
însoţească de progres. Teoria capitalistului rău, ahtiat după 
avuturi, şi a muncitorului bun, desinteresat şi nefericit, a 
dat faliment. Oamenii sunt aceiaşi la orice nivel social. 
Prostia, chiar atunci când este plină de bune intenţii, 
generează dezastre. Omul deştept schimbă mereu în 
aceeaşi direcţie (evoluează); prostul schimbă mereu 
direcţia. Dar atunci când prostia se deslănţuie necontrolat 
şi coagulează masele, turma,  este dezastru! Marxiştii sau 
Naziştii au mizat pe această deslănţuire.  

 
28. Săracii trebuie să ştie că există o şansă şi pentru ei. 

Organismul social este obligat să asigure o şansă egală 
pentru toţi. Cine nu va înţelege asta este pierdut. Egalitatea 
de şanse asigură o reîmprospătare continuă a societăţii. 
Societăţile bazate pe inegalitate, pe desechilibru (inclusiv 
cele comuniste) au falimentat fără drept de apel. Nu au 
putut asigura progresul  istoriei. 

 
29.  Nenorocirea este că idealiştii îşi găsesc adeseori 

tovarăşi de drum în impostori. Ei cunosc bine psihologia 
maselor. Idealurile sunt o mană cerească pentru ei. Ce 
instrument  mai nimerit pentru a învolbura pasiunea 
muţimilor, orbirea lor,  pentru a le manevra comporta-
mentul după bunul plac. În cele din urmă însă idealurile 
sunt abandonate, iar impostorii rămân  învingători. 

 
30.  Cum evoluează istoria? Multe imponderabile o fac 

să evolueze aparent misterios (aleatoriu). Nu prea înţe-
legem procesele în lanţ. Când aruncăm o piatră în apă, nu 
ştim că ea va face valuri care la un moment dat, crescând, 
vor putea răsturna mica noastră barcă. Neînţelegând de 
unde vine dezastrul ne mirăm, ne speriem, ne revoltăm; ne 
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gândim la o forţă divină justiţiară sau la destin. Prin 1970, 
Ceauşescu construia fabrici şi uzine; după revoluţie 
acestea au devenit fier vechi, pa care l-au exploatat ţiganii; 
au scos bani buni şi i-au investit în palate ţigăneşti.   Dacă 
nici azi nu medităm mai adânc la urmările mediate (de 
tipul probabilist) ale acţiunilor noastre, pe care ni le poate 
servi viitorul, greu ne putem asigura supravieţuirea. Foarte 
puţini dintre oamenii politici sau dintre economişti au 
viziunea care depăşeşte o acţiune cauză-efect imediată, o 
intuiţie a finalităţii.  

 
31. Predicţia viitorului (a morţii în cele din urmă) l-a 

preocupat dintotdeauna pe om.  La antici viitorul era 
predestinat; Oedip se lupta să învingă destinul. Aveau mai 
mult tonus vital. Filozofii mai noi, care au înţeles că nu 
avem nici o certitudine în viitor, au ajuns la disperare, s-
au dedat la existenţialism. Numai înţelegerea ne poate 
oferi calmul existenţial. Disperarea existenţială şi groaza 
morţii au apărut de fapt chiar de când omul a început să 
gândească; era o formă nouă de manifestare a unor vechi 
aprehensiuni animalice. Omul a încercat să evite 
disperarea, inventând viaţa de apoi. Când, volens nolens, 
a început să se îndoiască (sau să se teamă) de viaţa de 
apoi, a reapărut disperarea (şi încercarea de a o ignora). 

 
32. Cunoaşterea legilor naturii ne poate duce la resemnare. 

Celor care îmi reproşază că nu mă frământă coşmarurile 
existenţiale le răspund: moartea nu are nimic înfricoşător; 
mă îngrijorează mai mult suferinţa. Este greu de parcurs 
un sfârşit de viaţă. Murim într-una, clipă de clipă. Iar 
celor care îmi reproşază că nu mă preocup de veşnicie, le 
răspund: nu vă îngrijoraţi, sunteţi veşnici! Ce ciudat că 
oamenii îşi doresc neapărat o veşnicie ideală 
(îngrozitoare), în timp ce dispun de o veşnicie imanentă. 
Materia din care suntem construiţi nu va dispărea 
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niciodată, este veşnică. În meteoriţi a fost descoperit ARN 
(al cui?). Iar ADN-ul care ne determină (matricea), a 
determinat toţi înaintaşii noştri din istorie, şi va determina 
toţi urmaşii noştri în viitor. Oricând putem reînvia.  
Suntem întruchipări pasagere ale unui singur prototip. E 
mult, e puţin? Este tot ce ne oferă natura, şi ar trebui să îi 
fim recunoscători. 

 
33. Există două legi care guvernează biologic compor-

tamentul animal: supravieţuirea individului şi prezervarea 
speciei. Natura nu protejază individul, ci specia. Preferă 
reîmprospătarea generaţiilor. Neînţelegând ciclicitatea 
aceasta, omul se revoltă faţă de desfăşurarea ei riguroasă; 
deşi posedă în creierul său şi instinctul de autoapărare şi 
pe cel al prezervării speciei (înmulţirea). 

 
34.  Nimeni nu plânge la naşterea unui copil, pentru că 

nu a trăit înainte de a se naşte, dar plânge teribil la moartea 
lui, pentrucă nu va mai trăi în viitor. Ceea ce îl preocupă 
pe om este viitorul, nu trecutul, deşi iubeşte mai mult 
trecutul. Se chinuie, suferă: trăind, a prins gustul vieţii, ar 
dori să trăiască veşnic, cu eul său biologic ideal. 

 
35. Există determinări adânc biologice ale caracterului.  

Perseverenţa în unele manifestări antisociale pare un act 
de nebunie. Este tot un act de supravieţuire. El nu este 
chiar atât de surprinzător, pentru că spiritul cazemată 
depinde de personalitatea adâncă a individului care, odată 
formată, nu are scăpări. Mai există atunci responsa-
bilitatea clamată de Kant?  Unul escrochează sau fură în 
dreapta şi în stânga, stă câţiva ani la puşcărie, când iese 
repetă acelaşi lucru cu zel. Altul calomniază; o lume 
întreagă îl ceartă, îl ridiculizează, îl blestemă: el nu se 
poate opri. Iar altul, ajuns la putere, nu o mai poate părăsi; 
comite crime pentru a o păstra, atunci când ceilalţi nu îl 
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mai vor. Suntem setaţi. Profund bolnav, afectat congenital 
de numeroase psihopatii tolerabile, organismul social este 
din start condamnat la imperfecţiune..  

 
36.  Un psihiatru îmi spunea că unul din patru oameni 

suferă de o psihopatie. Dacă îi mai adăugm la aceştia şi pe 
cei cu deficit de gândire, vedem că suntem aproape pier-
duţi. Faptul mi se pare mai grav decât epuizarea rezervelor 
naturale ale pământului. Ne compromite evoluţia. 

 
37.  Înmulţirea necontrolată a omenirii este o cauză de 

supremă îngrijorare. Mulţi o acuză, puţini văd soluţii. La 
animale există o reglare naturală a eco-sistemelor. În 
calitatea sa de specie dominantă, omul s-a abătut de la ea. 
Realizată în progresie geometrică, înmulţirea duce la  
explozia demografică. Oamenii din Africa mor pe capete. 
De ce nu li se explică faptul că ar avea mai multă hrană, 
dacă s-ar înmulţi mai puţin? Astăzi. în lumea civilizată 
patru bunici dau naştere la doi copii, iar aceştia la un 
nepot. Printre barbari 4 bunici au 16 copii, iar aceştia 64 
de nepoţi. Unii demagogi, unii moralişti, susţin că cei 
defavorizaţi ar trebui să fie întreţinuţi de restul 
continentelor. Cum? Până când? Cu ce? Unele state 
suprapopulate s-au angajat deja într-un consum exagerat.  
Deocamdată singura soluţie pe care aceia au găsit-o, este 
să invadeze statele prospere. Şi lucrul pare posibil. Orice 
fiinţă vie se înmulţeste spontan, spunea Darwin, cu un ritm 
care face ca (dacă nu este distrusă) progeniturile ei să 
acopere pământul. 

 
38.  Războiul a fost multă vreme, alături de bolile conta-

gioase, un mijloc eficient, natural,  de regulare a populaţiei 
globului. A spus-o Malthus. Războiul este o lege a lumii 
animale; el asigură stabilitatea eco-sistemelor. Se trage din  
legile înnăscute ale comportamentului animal. Într-adevăr 
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el nu respectă valorile morale:: supravieţuirea devine 
primul comandament, exterminarea celorlalţi devine un 
ţel, omorul o virtute. Moraliştii au hotărât că el este 
inuman şi, mai ales, în condiţiile existenţei armelor 
atomice, interzis. Nu ştiu cum o vor face, până când. Căci 
atunci când criza demografică atinge un maxim istoric, el 
devine inevitabil. Dacă nu te aperi, poţi fi desfiinţat. Când 
i-am proslăvit necesitatea biologică a războiului, un 
idealist s-a supărat foc. Mi-a vorbit despre distrugerile 
materiale grave pe care războiul le provoacă, distrugeri ce 
ar genera suferinţe în lanţ. Marea realizare a liderilor  
occidentali, de care sunt foarte mândri, au fost cei 65 de 
ani de pace relativă (fără război mondial). Şi totuşi există 
popoare care se înarmează intens. Populaţia creşte, 
rezervele scad. Conflictele rămân deschise/dospesc. 
Suntem încă la începutul istoriei. 

 
39. Aşadar agresivitatea este naturală. Agresivitatea 

Hohenzolernilor a fost benefică pentru România, deoarece 
s-a manifestat în afară. Agresivitatea comuniştilor a făcut 
ravagii, fiindcă s-a manifestat în interior (asupra propriului 
popor). Cu adevărat mă simt cucerit atunci când cineva 
îmi spune că iubeşte lupta, pericolul, că se simte bine în 
atmosfera lor şi că e stimulat. Parcă mi-ar spune că se 
delectează în acid sulfuric. Există asemenea oameni şi îi 
respect. Dacă nu te baţi, eşti pierdut, zic ei, chiar şi în ţara 
ta.  În ceea ce mă priveşte, pacea interioară este indis-
pensabilă pentru a crea, şi uneori mă cufund inconştient în 
activitate, tocmai pentru a mă detaşa de agitaţia din jur. 

  
40.  Este oare fiinţa umană perfectibilă? Când urmăresc 

performanţele sportive, aş zice că da. Când admir perfor-
manţele tehnice, din ce în ce mai fabuloase ale omului, aş 
zice că da. Şi totuşi, când descopăr prin muzeee acele 
magnifice statuete de Tanagra, mă copleşeşte nobleţea 
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desăvârşită a creaturilor reprezentate, şi am impresia că 
am involuat. Nu transpare deloc caracterul sumbru al 
acelor vremuri. Evoluţia tehnicii sau a patrimoniului 
spiritual nu echivalează cu evoluţia fiinţei. Aceasta s-ar 
putea produce nunai odată cu evoluţia creierului (are oare 
perspective de desvoltare în continuare?). Deocamdată 
clamarea apariţiei unui supraom de către Nietzsche a fost 
una dintre acele jalnice iluzii, care au sdruncinat începutul 
secolului XX. A rezultat în rasism. Omul s-a luptat vajnic 
timp de multe secole ca să se elibereze faţă de ceilalţi şi de 
Dumnezeu, dar nu s-a putut ridica mai sus de sine însuşi. 

 
41. Evoluţia spiritului uman nu au avut numai rezultate 

pozitive.  În perfecţiunea lui omul a inventat minciuna, 
palavrageala, a inventat trădarea, a inventat perversiunile, 
s-a bălăcit în mizerie. Niciuna dintre speciile animale nu a 
decăzut atât de jos. 

 
42.  Şi totuşi, în măreţia lui, omul a inventat arta, a 

inventat într-ajutorarea, a inventat civilizaţia tehnică. Nici-
una dintre speciile animale nu s-a mai ridicat atât de sus. 

 
43.  Ceea ce mă deprimă însă, între cele două extreme, 

este imensa plaje de mediocritate, absenţa gândirii, ce se 
arată la 99 %  din pământeni (horror vacui); mă înspăi-
mântă  conspiraţia mediocrităţilor, succesul lor. Omenirea 
este dominată de cei mediocri, neproductivi şi violenţi. 
Capacitatea de luptă nu depinde de calitatea gândirii. 

 
44.  Animalele se orientează după instincte, omul după 

interes. Oamenii simpli se gândesc într-una numai la bani: 
o extraordinară invenţie (sinteză a intereselor). Marx 
credea că asta o fac numai capitaliştii. Pe toţi îi veţi putea 
mobiliza promiţându-le bani. Le-au înţeles valoarea. Şi 
niciodată nu le ajung. Banii nu dau saţietate. Dacă 
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mănânci, te saturi. Dacă bei, te saturi. Dacă dormi, te 
saturi... Dacă trăieşti, te saturi... Când adună bani, oamenii 
nu se satură niciodată. 

 
45.  Femeile nu înţeleg o iotă din ce le spui. Dar, dacă ai 

succes (ai bani), vor roi în jurul tău, vor aprecia foarte fru-
mos spusele tale, vor fi geloase pe rivalele care te însoţesc. 
Când pierzi, te dispreţuiesc şi te părăsesc fără regrete. 

 
46.  Omul nu mai ştie să aştepte. De când a înţeles că 

viaţa e una singură, a fost cuprins de un fel de frenezie, de 
panică. Ar vrea să rezolve totul în acelaşi ceas, să profite 
imediat, să ardă etapele. Să fie şi curtean şi poet, şi martir 
şi călău, şi bogat şi risipitor... Să cucerească simpatia 
mulţimilor, fără a le da nimic în shimb. Uneori se asvârle 
în combinaţii riscabile şi dă faliment. Câtă suferinţă! 

 
47.  Nu înţelepciunea l-a părăsit pe om, ci el a părăsit 

înţelepciunea. Biata de ea, a putrezit prin cotloanele cele 
mai întunecate ale minţii, şi nu am văzut pe nimeni care să 
o regrete.  

 
48. Omul se plânge într-una numai pe sine, nimic altceva. 

Când îi moare un apropiat, plânge pentru că i-a pierdut 
afecţiunea sau ajutorul. Când vine un cutremur, îşi plânge 
casa lui, nu pe a vecinului. Când se năruie o ţară, plânge 
pentru că i s-au năruit aşteptările. La atât se reduce 
instinctul său gregar. 

 
49.  Criminalul care ucide din egoism, orgoliu, 

cupiditate,  este de zece ori mai vinovat decât cel care 
ucide din patimă (nevoia unei iubiri). El nu are scuza unei 
dragoste mari prealabile. El ucide dintr-un total dispreţ 
faţă de ceilalţi, cum au făcut comuniştii inspiraţi de Lenin, 
în perioada lor de glorie. Somnul raţiunii trezeşte monştrii 
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Au omorât milioane de oameni, fără ca să le pese 
(satisfăcându-şi orgoliul). 

 
50.  Adevăratul criminal, ca şi adevăratul sinucigaş, 

poate să comită fapta în mod repetat. Nu îl vor putea opri 
nici un fel de legi, vreo predică morală, vreun sfat 
medical, sau remuşcarea. Unii cer cu vehemenţă abolirea 
pedepsei cu moartea, iertarea creştină. Cine crede că va 
putea face din criminali băieţi buni, se înşală. 
Criminalitatea este înscrisă în creier, în structurile lui. 

 
51.  Când vă veţi arunca privirile în afară şi veţi constata 

că totul este urât, insuportabil, desgustător, fiţi siguri că 
totul isvorăşte din voi înşivă. Înafara are un fel de a 
materializa ideile noastre ascunse cele mai intime. Când în 
afară este frumos, omul acelor plaiuri trebuie să fie dotat 
cu însuşiri deosebite. Ar trebui venerat ca un reformator. 

 
52.  Cel care se ştie vinovat de o faptă urâtă ţipă cel 

dintâi, acuzându-i pe ceilalţi de toate fărădelegile.  
 
53. Nu este suficient să te îndoieşti şi să cugeţi pentru a 

fi, cum credea Descartes. Pentru un om a fi nu înseamnă 
mare lucru; important este a face. Cu cât faci, atâta eşti. 
Numai faptele revelează dimensiunile omului,. numai ele 
îi demonstrează existenţa (supravieţuirsc). Cei care se vor 
stimaţi, apreciaţi, preţuiţi, fără a fi pus pe masa istoriei 
nimic, se vor lupta în zadar pentru afirmare: sunt umbre.  

 
54.  Întotdeauna m-a uimit felul în care infractorii îşi 

ascund crimele. Este evident că le recunosc, dar nu vor să 
răspundă pentru ele. O fac folosind toate subterfugiile 
spiritului lor evoluat. Uneori protestează cu vehemenţă şi, 
văzându-i, ai crede că le eşti dator despăgubiri. Defectul 
stă în morală. Dar cine poate pretinde că o morală, setul de 
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valori care o reprezintă,  este universal valabil. Criminalul 
are morala lui: el nu omoară pur şi simplu ci pedepseşte.  
Am văzut infractori recunoscându-şi crimele, dar rareori 
vreunul care să se considere vinovat. Morala lor găsise 
explicaţii personale pentru infracţiune.  

 
55.  Mai puţin vă va compromite critica unui om de 

suflet, decât lauda unui ticălos. 
 
56.  Au vorbit mai rău despre oameni, cei care au iubit 

mai mult omul. 
 
57.  Cum să le explici oamenilor că adoraţii lor au fost 

adeseori bolnavi mintal. Jeanne d’Arc, ea, eroina Franţei,  
avea vedenii (Arhanghelul Mihai, Fecioara Maria), cum 
nu au decât schizofrenii sau epilepticii. Adolf Hitler, 
violentul orator, avea adeseori stări de epuizare, depresie, 
pe care doctorul Morrel le trata cu amfetamină (cât rău a 
putut produce lucrul ăsta în istorie!). Ceauşescu se credea 
genial, deşi abia dacă absolvise câteva clase primare, şi 
fusese cizmar. Dar ce calitate mintală au avut cei care i-au 
crezut superiori şi i-au adulat!? Nu erau de asemenea  
handicapaţi? Are probleme mari axiologia. 

 
58.  Judecata este un proces deosebit de dificil pentru 

om. Este treapta cea mai înaltă a activităţii mintale şi 
atunci este accesibilă, în forma ei raţională, numai spiri-
telor superioare (şi nu complet). Majoritatea covârşitoare a 
oamenilor judecă iraţional, în funcţie de emoţii. 

 
59.  Sfântul Toma din Aquino spunea că deosebirea Bi-

nelui de Rău îi vine omului de la Dumnezeu. Era un fel de 
a recunoaşte că judecata este un proces deosebit de dificil 
(supra-omenesc). Dar nu numai binele sau răul sunt greu 
deosebite de către om, ci şi alte calităţi bivalente, precum 
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frumosul, adevărul, valoarea şi opusul lor. Formula după 
care judecăţile de acest fel nu pot fi disputate (fiecare are 
dreptatea lui) mi se pare inacceptabilă (utopică). Trebuie 
să fim convinşi că o evaluare exactă a calităţilor esenţiale 
ale realităţii, chiar abstracte,  este realizabilă şi necesară.  

 
60.  Din păcate, între justiţie şi morală nu există echi-

valenţă. Un mare jurist, Anthony Kenedy, spunea: „Legea 
promite neutralitatea; când această promisiune este uitată, 
legea încetează să existe”. Este însă neutralitatea posibilă? 
Stări mintale precum credinţele, gândurile şi dorinţele, ne 
pot influenţa deciziile. Omul a găsit fel de fel de tertipuri 
pentru a se justifica (eschiva dela rigorile moralei), şi a 
inventat o justiţie falimentară (dominată de prejudecăţi şi 
incompetenţă). Pe de altă parte cât de compatibilă este 
justiţia (pedeapsa) cu morala creştină? 

 
61. Omul face justiţie după părerile şi interesele proprii, 

şi de aceea justiţia este adeseori la fel de rea ca el însuşi. 
Cei care au sesizat această discrepanţă, încă din 
antichitate: Moise şi Solon, au inventat coduri de legi. Şi 
totuşi, după milenii de evoluţie, rigoarea acestor legi nu 
este încă suficientă, pentru a ne salva. Justiţia rămâne un 
act arbitrar (orb), nu arareori la dispoziţia unor personaje 
dubioase. În prezent a dispărut chiar şi capacitatea frustă 
de judecată (bunul simţ) pe care o avea omul simplu. 
Starea jalnică a ţării noastre după 90’ se datoreşte în bună 
parte vicierii justiţiei. Procesul de Crăciun al lui 
Ceauşescu (o crimă) a fost o veritabilă sondă, care a arătat 
cruzimea sau pervertirea acestei instituţii la finele 
comunismului. Un proces de tip stalinist (cum şi merita 
dealtfel), total irelevant, ridicol. Revenirea la o justiţie 
liberă, eficientă şi dreaptă, s-a dovedit aproape imposibilă. 
Mai de grabă ar realiza o justiţie corectă nişte computere 
erudit programate. 
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62.  Toată existenţa în timp a materiei se face în cicluri 

(expansiune-condensare). În univers stelele se nasc şi mor. 
Soarele nostru, şi el, s-a născut, iar într-o zi va muri:  va 
exploda sau se va stinge. Nu cunoaştem nimic despre 
ciclul în care este implicată fiinţa umană. După Darwin 
evoluţia ar trebui să continue la nesfârşit, mereu 
ascendent.. Dar dacă omul este un capăt de linie? Dar dacă 
evoluţia are şi oscilaţii, un sens invers ?  

 
63.  De când ne ştim, fiinţa umană a evoluat mai ales 

prin cunoaştere. Şi câtă opoziţie a întâmpinat nevoia lui de 
a şti! Misticii Evului mediu au văzut în cunoaştere păcatul 
originar. Credeau că ştiu tot. 

 
64.  Orice orizont mă fascinează. De ce? Pentru că 

există. Simt nevoia de a-l  atinge, şi suferinţa de a nu reuşi. 
 
65.  Ecleziastul face o analogie între suferinţă şi 

cunoaştere. „Cine îşi înmulţeşte ştiinţa, îşi sporeşte 
durerea!” După exegeţii Bibliei pomul cunoaşterii dădea 
fructul oprit. Ce aberaţie, pe lângă multe altele. Aceşti 
oameni erau nebuni. Cum credeau ei că le pot interzice 
semenilor  nevoia de a şti, înlocuind-o cu setul de aberaţii 
impuse!? Căutarea este raţiunea de a fi a fiinţelor libere; le 
asigură succesul, supravieţuirea. Ea există în tot regnul 
animal. La om ea a dat naştere cercetării ştiinţifice; a 
debutat cu explorările geografice, şi a ajuns la  explorarea 
universului.  

 
66.  Nu există cunoaştere fără experienţă. Experienţa 

înseamnă căutare. Nu putem obţine cunoaşterea din nimic, 
cum pretind unii filozofi (prin revelaţie). Chiar şi intuiţia 
(revelaţia) se bazează pe o experienţă ignorată, anterioară. 
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67.  Omului îi place să i se spună că e făcut pentru dure-
re. În realitate chiar şi cel mai deprimat om nu face decât 
să caute toată viaţa fericirea, sau să o regrete. Kierkegard, 
Heidegger, au descoperit angoasa ce ar apărea la omul 
care se regăseşte singur în faţa forţelor ostile ale naturii 
din jur (Dasein). Hărţile mele computerizate EEG au arătat 
că. acestea sunt deobicei semne de patologie mintală: ele 
se însoţesc de alterări demonstrabile ale funcţiilor 
creierului. Sensul natural al existenţei este bucuria. 

 
69. Complacerea în suferinţă îi face pe oameni poeţi: le  
stimulează fantezia. Lor fierberea interioară le convine 
neînchipuit de mult. Luaţi-le suferinţa şi îi veţi desfigura. 
Ce ar mai fi Cioran, Eminescu sau Bacovia fără suferinţă!? 

 
70 În filozofia românească există  o mare tentaţie 

heideggeriană. Noica era heideggerian (drept pentru care se 
mutase într-o cabană, şi purta bască). Cioran deasemena a 
scris în siajul lui Heidegger (Pe culmile disperării, Lacrimi 
şi Sfinţi). Mi-a plăcut să citesc filozofii. Dar rareori am fost 
tentat să vorbesc la fel ca ei. Mai degrabă am fost tentat să 
mă distanţez. La Heidegger (în ciuda adevărurilor pe care 
le exprimă) descopăr enorme aberaţii, învelite în frunze de 
limbaj criptic, care dau o impresie de adâncime. Citez din 
Heidegger („Sein und Zeit”) după Liiceanu: „Creaţia 
culminează cu înţelegerea şi rostirea lui a fi” (Creaţia 
culminează cu apariţia omului, singurul animal cu adevărat 
vorbitor). „Noi suntem pentru că putem rosti a fi” (Şi 
animalele sunt, deşi nu pot rosti a fi). „Dacă acest cuvinţel 
ar dispărea peste noapte, atunci tot edificiul limbii s-ar 
prăbuşi, şi cu el omul şi întreaga creaţie” (Că edificiul 
limbii s-ar prăbuşi, e posibil. Dar cum să dispară omul şi 
întreaga creaţie!?) Alteori Heidegger inventează cuvinte 
care nu au nici un sens (decât în imaginaţia lui şi acelora 
care îl cred): „Premergerea deschide existenţei ieşirea-de-
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sine din existenţă, ca posibilitate extremă a existenţei, şi 
sdrobeşte astfel orice încremenire în una sau alta din 
formele pe care existenţa le atinge”. Să se afle premergerea 
în nonexistent, în fiinţa divină?  Fabulos. De unde ştie el!? 
Câte prostii au mai spus uneori marii filozofi în căutarea 
adevărului ultim. 

 
71 Nu apreciaţi niciodată caracterul cuiva înainte de a-l 
vedea traversând situaţii critice. Sau înainte de a avea vreo 
nevoie. Nu ştiţi la ce vă puteţi aştepta. 

 
72. După Descartes fiinţa se identifică cu gândirea („Cogito 

ergo sum”). „A fi” are însă multiple nivele de integrare, cel 
mai simplu fiind senzorial. Sunt pentru că mă aud, mă văd, 
mă simt. Sigur că ulterior conceptul capătă tot mai multă 
consistenţă (complexitate) în mintea mea. Observ că pot 
răspunde, acţiona la aceste comenzi senzoriale (deci exist). 
Observ că ele pot să îmi placă sau să nu îmi placă (deci 
sunt o individualitate distinctă). Şi în sfârşit pot cugeta şi 
înţelege (ceea ce înseamnă că pot depăşi nivelul simplu de 
a fi). Am căutat să găsesc cândva felul în care această 
complexă integrare poate avea loc. 

 
73. Integrarea în social ar avea trei etape: 1. înţelegere 

(comunicare), 2. respect (pentru ideile celuilalt), 3. Iubire 
(pentru celălalt).  Cât de puţină iubire e pe pământ. Mi se 
face frig. Iubirea o resimt ca un fel de căldură plăcută. Nu 
mai există iubire la fel de necondiţionată ca aceea a 
părinţilor pentru copiii lor. Ei sunt condamnaţi de la natură 
(genetic) să îi iubească, indiferent de ceea ce fac. Lucrul e 
scris în programul centrilor afectivi. De aceea Pere Goriot 
mi se pare mai uman decât regele Lear: nu a blestemat 
niciodată. Bătrânii viseză să fie ocrotiţi de copii după 
moarte, să le simtă căldura. Copiii de azi nu mai concep 
însă nici măcar ei asemenea obligaţii: se comportă 
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regresiv, la fel cu animalele din care biologic ne tragem: 
se distanţează de părinţii lor, care rămân singuri.   

 
74.  Copiii de azi vor să-şi stabilească opţiunile bazaţi pe 

propria lor experienţă. Nu acceptă sfaturi. Vor să 
demonstreze că îşi pot edifica şi singuri viaţa; că sfaturile 
cu care vin ceilaţi, nu sunt decât mizerie, bună de aruncat 
la gunoi. Dacă cei mai bătrâni se vor încăpăţâna să li le 
dea, vor fi părăsiţi sau urâţi. Orgolioşi, se cred hiper-
cunoscători; trebuie să se lovească mai întâi de pragul de 
sus, pentru a-l vedea pe cel de jos, spune proverbul. 

 
75.  Ideea autodepăşirii limitelor, atribuită esenţei umane 

de către D. D. Roşca, mi se pare neserioasă din punct de 
vedere ştiinţific. Iar pretenţia de a fi superioară cugetării 
lui Pascal despre „trestia gânditoare” mi se pare ridicolă. 
Din păcate nu ne putem auto-depăşi: este o aberaţie bio-
logică. Nimic nu îşi depăşeşte limitele, dacă ele sunt reale. 
Măcar dacă ni le-am putea atinge. Creierul dispune de un 
număr extrem de mare de neuroni şi agregate neuronale; 
este un organ supradotat, ca de altfel mai toate organele 
noastre; dispune de rezerve uriaşe pe care probabil că nici 
Shakespeare, Goethe, Newton sau Beethoven nu şi le-au 
epuizat. Dacă, printr-un efort uriaş, capacitatea noastră de 
creaţie s-ar apropia asimptotic de limite, ar fi extraordinar. 
În general însă omul este prea leneş pentru a-şi exploata 
posibilităţile. Imensul bagaj de agregate neuronale rămâne 
nefolosit şi, în cele din urmă, conform principiului al 
doilea al lui Lamarck, se atrofiază”.  

 
76.  Ceea ce crede omul despre sine însuşi nu are nici o  

legătură cu ceea ce văd ceilalţi. Nu avem o oglindă veri-
dică a sinelui. Interior, ne credem de exemplu mereu 
tineri. Chiar şi recunoaşterea de sine într-o banală oglindă 
necesită eforturi. Dacă omul îşi dă seama eventual de 
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lipsurile sale fizice, şi le sesizează foarte greu pe cele 
spirituale. Oricine ştie că este şchiop sau orb, nimeni nu 
ştie că este prost. De aici infatuarea proştilor, dorinţa lor 
irepresibilă de putere. O minte rudimentară nu poate sesiza 
interior rudimentaritatea sa. 

 
77.  În lumea reală nimic nu este ce pare a fi. Cel care 

are naivitatea de a crede tot ceea ce aude sau vede, fără a 
le rumega în interior esenţa sumbră, va putea ajunge foarte 
desamăgit. Câţi dintre noi pătrundem esenţele? Civilizaţia 
actuală cu care ne mândrim este doar o pojghiţă. 
Dedesubtul ei se află biologia, bolgia. Ar fi bine să nu ne 
încredem în ea, să-i întrezărim dedesubturile, atunci când 
vedem turmele de oameni fanatizaţi la concertele rock, la 
manifestaţii sau la procesiunile mistice. Ei sunt mânaţi de 
procese cerebrale ascunse, pe care nu le bănuiesc. 

 
78. Este curios felul în care eşti receptat de oameni în 

societate.  În viaţă m-am străduit să rămân demn, pentru a 
fi exemplar: nu l-am lovit pe cel slab, nu am trişat, nu am 
minţit, nu am căutat avantaje materiale nemeritate, nu am 
făcut compromisuri, nu m-am înclinat în faţa nedreptăţii 
şi... am ajuns un exemplu de prostie! Toţi mă arată cu 
degetul, considerându-mă “inconştient” sau redus mintal.  

 
79.  Proştii cred că o intreprindere nereuşită (ne accep-

tată) este automat improprie. Ai ratat, nu mai trebuia să 
încerci, pentru că dacă nu eşti cunoscut, nu exişti!.. Ori 
adeseori tocmai ideile pline de originalitate şi forţă sunt 
mai greu acceptate. Vor trebui să aştepte umil să le vină 
rândul. Când le vine rândul, devin de neoprit. Istoria este 
plină de asemenea performanţe penibile. În procesul de 
comunicare emisia trebuie dublată de recepţie. Fernando 
Pessoa avea în manuscris 20.000 de pagini, fără a fi putut 
publica în timpul vieţii ceva (acum este idolatrizat). 
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80.  Pe corabia nebunilor, un pasager clandestin: omul 

lucid. Le va apărea tuturor ca un lunatic. Le va strica 
petrecerile cu avertismentele lui. Îi va enerva. Oamenii 
preferă să aibă adevărul lor propriu, în general roz şi  
imuabil. În ochii lor el nu va avea niciodată suficient 
prestigiu pentru a-i dirija. În schimb, se va scufunda 
împreună cu ei, când va veni momentul. Nu va avea nici 
măcar satisfacţia de a se fi desfătat împreună cu ei. 

 
81. Am acceptat a trăi toată viaţa într-o cuşcă, pentru a 
dovedi că nu voi deveni animal. Când vede că societatea 
se comportă rău, omul îşi propune să se comporte la fel de 
rău (sau mai rău), pentru a echilibra situaţia; ceea ce duce 
la animalizare. A juca rolul lui Beranger, într-o lume 
rinocerizată, a necesitat un oarecare eroism. Alţii decideau 
să evadeze; pentru a se trezi în altă cuşcă, la fel de 
sufocantă (pe care au trebuit să o accepte, pentru a nu se 
considera învinşi). Până la urmă omul renunţă la libertate, 
dacă este mulţumit de satisfacerea nevoilor lui materiale.  

 
82 Ideea lui Rousseau potrivit căreia omul se naşte liber 
şi, pe cale de consecinţă, are dreptul la libertate, a fost o 
frumoasă iluzie.  Puţini sunt aceia care iubesc şi înţeleg cu 
adevărat libertatea. Cei mai mulţi nu înţeleg libertatea 
celorlalţi. Există o plăcere de a asupri, dar există şi o 
plăcere de a fi asuprit. Cei care au exerciţiul libertăţii 
interioare, păstrându-şi dreptul de a se îndoi, pot detesta 
asuprirea. Ceilalţi însă se pot adapta foarte bine la ea, şi 
pot arăta derutaţi la pierderea ei. Pentru aceştia oricare 
normă de conduită sau principiu coordonator, orice 
amplasare chiar, se pierde odată cu dispariţia autorităţii. 
Lipsa de libertate, înregimentarea, oferă şi ea plăcerile ei. 
Totul se reduce la modul de funcţionare al ariei judecăţii 
emoţionale din creier (pe care o vom descrie). 
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83. Libertatea exprimă nevoia omului de a face numai ce îi 

este pe plac.  Din comunism s-a născut o caracatiţă, un fel 
de  „Cosa Nostra”, o societate în care relaţiile se bazează 
pe impostură, agresivitate şi corupţie (libertatea de a face 
rău). Oamenii înregimentaţi s-au dovedit mai puternici 
decât oamenii integri. Ceea ce este îngrijorător este că 
aproape nu-i mai distingi: seamănă între ei ca picăturile 
de apă, ca animalele, au acceaşi imbecilitate, aceiaşi forţă 
agresivă. Omul nou: „La Bestia triomfante” a învins. Ne-
am despărţit de comunism fără a-l desfiinţa: a persistat 
ticăloşia; în prezenţa ei adevărata libertate este de neatins. 

 
84.  Constrângerile afectează dureros şi inevitabil psihi-

cul uman. A fi liber înseamnă a putea alege. În filozofie 
liberul arbitru („free will”) presupune că omul se poate 
comporta în funcţie de propriile alegeri, neinfluenţat de 
forţe externe.  Putem oare într-adevăr alege liber? Din 
păcate, revoluţiile nu au rezolvat problema. O societate 
perfect liberă nu există nici în democraţii. Multe dintre 
frustrările oamenilor (lupta de clasă) provin de aici. 
Dependenţa face parte din structura oricărei organizări 
sociale. Atât Platon cât şi Kant au socotit-o necesară, 
deoarece nevoia de libertate absolută (specifică omului) ar 
duce la anarhie. 

 
85.  Nu există decât un singur mod de a înţelege omul: 

acela de a ne transpune în eul său interior. Este aproape 
sigur că orice om se consideră bun. Abia când îi veţi 
cunoaşte complicatele resorturi interioare, nefericirea 
profundă, veţi înţelege cât este de greu să îl judecaţi. Orice 
comportament, inclusiv crima, are o motivaţie. Citiţi 
Dostoiewski, Amintiri din casa morţilor, veţi vedea cât de 
împăcaţi erau ocnaşii cu trecutul lor. 
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86.  Oamenii complecşi vor găsi mai greu drumul către 

simpatia celorlalţi. Îi veţi găsi mai ales singuri, pentru că 
sunt mai greu de înţeles: aparent răi, deoarece inaccesibili. 

 
87.  Dintre toate defectele oamenilor comportamentul 

respingător este cel mai greu de suportat. Am văzut destu-
le femei frumoase rămase nemăritate, din cauza aroganţei. 

 
88.  Când oamenii se bat, aruncă unii într-alţii cu pietre 

sau cu bombe, se cred liberi. Habar nu au cât de mult sunt 
coordonaţi de natură. Toate eforturile aparent raţionale de 
progres ale ştiinţei sunt de fapt căi îndreptate spre 
suprvieţuire ale unei specii ameninţate, tentative de eva-
dare dintr-un spaţiu concentraţionar; o tentativă instinc-
tuală, caracteristică  regnului animal. 

 
89.  Comenius ne spune: „Fiecare faptă ne afectează pe 
toţi”. Nu ar trebui să îi lăsăm pe unii oameni să comită 
erori, care să ne ducă pe toţi la pierzare. Dar ce om cu 
adevărat raţional s-ar putea impune în gălăgia asta conti-
nuă?  Se impun cei care ţipă mai tare.  

 
90. Mulţimea devine puternică atunci când i se serveşte o 
idee simplă, şi este pătrunsă de ea. 

 
91.  Sunt oameni precum Gabrielle d’Anunzio sau Camil 

Petrescu ce, sub influenţa lui Nietzsche, transpun nevoia de 
absolut în propria lor trăire devastată. Mi se par oamenii 
cei mai nefericiţi. Cum să cauţi perfecţiune în băltoaca 
umană!? De aici nefericirea profundă a idealiştilor. 

 
92.  Singura educaţie aleasă pe care am inventat-o, îl 

face pe om prietenul generos al tuturor celorlalţi, şi 
propriul său duşman. Este surprinzător cum noi, oameni 
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cu experienţă (boala asta a avut-o aristocraţia, de aceea a 
pierit) îi mai învăţăm pe copiii noştri să fie buni, când 
vedem că în viaţă isbândeşte numai răul, viclenia, obsce-
nitatea. Le programăm pieirea. Noroc că ei îşi dau repede 
seama care este situaţia, şi mai învaţă de la ceilalţi. 

 
93.  Indienii credeau că, pentru a parcurge liniştit o 

existenţă, trebuie să ne astupăm ochii, urechile şi gura. Ar 
fi bine dacă în asemenea condiţii nu am adormi. 

 
94.  Dacă am socoti suişurile şi coborâşurile oricărei 

vieţi, fericirile şi nefericirile, isbânzile şi înfrângerile, am 
obţine cel mult linia zero, specifică sinusoidelor. Cu asta 
ne alegem. E puţin?  Am impresia că cei care au fost mai 
fericiţi în viaţă trebuie să se aştepte la cele mai mari 
nenorociri. Aceasta e legea compensaţiei. Am văzut odată 
un vagabond schilod şi sdrenţăros care cânta fericit, şi mi-
am zis: probabil că are dreptate. 

 
95. Punându-şi cap la cap fragmentele de viaţă ade-vărată, cele 

pe care şi le poate aduce aminte, omul obişnuit ar obţine 
cel mult două, trei ore de spectacol reuşit. Restul e mono-
tonie şi vid, repetarea obsesivă a unor gesturi şi acţiuni fără 
relevanţă, de care suntem acaparaţi, viaţă standardizată. 
Orice bătrân vă va spune că nu a trăit destul. S-a târât prin 
viaţă, habar nu are câte miliarde de secunde a irosit. 

 
96.          Trece vremea, îmbătrânim. Ne învinge inerţia. 

Îmbătrânirea înseamnă oare capitulare, cum cred unii? 
Aspectul vestimentar adeseori neglijent al bătrânilor arată 
mai puţin indigenţa, cât desinteresul lor pentru lumea 
reală. Aceasta nu le mai face nici o impresie, nu au de ce 
să o caute. Totul li de pare a fi zădărnicie. Cufundaţi în ei 
înşişi, ei se îndepărtează tot mai mult, fără să vrea,  cu 
privirea la lumea de dincolo. 
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97.  De la o vreme mi-a devenit imposibil să mai cred în 

vorbele oamenilor. Oamenii îşi ascund gândurile. Fie că 
fac şi nu spun, fie că spun şi nu fac. Prefer să le observ 
comportamentul (foarte puţini şi-l pot controla). 

 
98.  Am venit atât de frecvent în contact cu suferiţele 

oamenilor, încât m-am obişnuit. Fie sufleteşti, fie fizice, 
ele sunt cel mai adeseori frivole. Omul se vaietă mai abitir 
în prezenţa prietenilor; de obicei dă vina pe alţii, mai ales 
pe străini (se victimizează). De câte ori m-am implicat şi i-
am compătimit, m-am înşelat. Până la urmă mi-am dat 
seama că am fost păcălit. Animalele sunt sincere, ele se 
vaietă mai rar. 

 
98.       Bolile la copii sau la tineri ne impresionează mai 
mult. Ni se pare o mare nedreptate a se curma o viaţă 
fragedă. Ca şi cum natura ar ţine vreodată seama de 
viziuea noastră privind ce e drept sau nedrept. Mai sur-
prinşi de ea ar trebui să fie cei care cred în existenţa lui 
Dumnezeu (un principiu suprem al binelui, ratat). Ei se 
consolează cu lumea de dincolo, cu lumea îngerilor, pe 
care încă o mai descriu. 
 

99.  Cu toţii trăim visând, aiurând, preocupaţi de distracţii, 
suferind la nimicuri; când apare o boală incurabilă ne dăm 
seama că fiinţa noastră este fragilă, că viaţa e gravă, şi că 
trebuia să ţinem seama de precaritatea ei din timp. Boala 
incurabilă îl schimbă la faţă pe cel atins. Îi dă o anumită 
gravitate, o absenţă de om care nu mai este printre noi. 

 
100.  Când mi-i reamintesc pe aceia care erau de vârsta mea 

şi au murit, nu îi plâng. Mă gândesc că au făcut mai bine 
plecând din lumea asta haotică. Nu am obţinut nimic 
trăind mai mult decât ei. Sunt mulţumit însă pentru că mi-
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am îndeplinit planul existenţial. Pas cu pas, am urmat ce 
mi-am propus chiar din începuturi: un drum al creaţiei 
ascendent, răbdător, de care să nu îmi fie ruşine. Mi s-a 
părut că a avea un scop în viaţă, înseamnă să fii om. 

 
101. Ştim cu toţii că pe fiecare îl pândeşte o boală incura-

bilă, dar ne străduim să o ignorăm. De fiecare dată când 
boala incurabilă isbeşte, ni se pare monstruos, de necon-
ceput, catastrofal. Apoi, cu timpul ne obişnuim. Aşteptăm  
să scăpăm de fiinţa bolnavă cât mai rapid, pentru a ne 
linişti. 

 
102.  De nimic nu vorbeşte omul cu mai puţină plăcere decât 

despre moarte. Ştiind că cel dinaintea lui e gata să moară, 
fiecare preferă să îi vorbească de altceva, pierzând prilejul 
de a afla ceva esenţial de la el. Astfel ei se despart fără să 
se cunoască. O singură dată am avut ocazia să discut 
serios şi grav cu un prieten înainte să moară. Însă era un 
om lucid, care nu ţinea cu disperare la viaţă. 

 
103. Bătrânii sunt înţelepţi şi pentru că sunt mai pregătiţi 

pentru moarte. Unii chiar o aşteaptă: „Todes Sehnsucht”. 
Unii înţeleg că atunci când trupul lor este putred şi suferă, 
moartea este singura soluţie oferită de Dumnezeu, pentru 
a-i isbăvi. Şi totuşi la război se duc cu mai multă desin-
voltură tinerii. Nu pentru că sunt mai viguroşi, ci pentru că 
nu concep să moară. 

 
104. Chiar dacă are posibilităţi limitate, omul trebuie să 

aspire către înalt. Drumul spre stele e lung. Cu imaginaţia 
puteţi să îl parcurgeţi în câteva secunde. Dar dacă vreţi să 
îl parcurgeţi, este bine să plecaţi din timp. Cu cât punctul 
ţintit este mai îndepărtat, cu atât direcţia va fi mai bine 
aleasă. Rămâne să vă manifestaţi consecvenţa. Mulţi vor 
căuta să vă abată din drum. Mulţi vă vor batjocori pe de 
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margini. Aspiraţia însă rămâne esenţială în istorie..Uneori 
ea rămâne singura satisfacţie.. 

 
105. Cu fiecare înserare câştigăm sau pierdem o zi ? Ar 

trebui să ne bucurăm sau să plângem? 
 
106. M-am săturat de gustul dulceag al mirărilor. Detest 

ideile sarbede. Mă tem că descoperirile adevărate au 
gustul amar. 

 
107.  Particularitatea ca individ nu îţi este favorabilă. Este 

extraordinar de descurajant să te simţi străin de cei în 
mijlocul cărora trăieşti. Ai senzaţia că nu vei putea fi iertat 
niciodată. Faptele lor ţi se vor părea reprobabile, iar ei vor 
remarca asta iritaţi. Când vei vrea să le oferi ceva, îţi vor 
întoarce spatele, pentru a-ţi arăta că te dispreţuiesc.  

 
108. Oamenii s-au obişnuit a fi recompensaţi pentru 

prestaţia lor civică (uneori fastuos) şi nu agrează prietenii, 
de la care nu pot obţine nimic. Se ştie:  avem prieteni atâta 
timp cât e nevoie de noi.  

 
109.  Când unii oameni reclamă pe bună dreptate ce au făcut 

ei pentru ceilalţi, stârnesc zâmbete: e treaba lor dacă s-au 
înşelat! Generozitatea nu se mai poartă la generaţiile noi, 
este chiar ignorată. 

 
110. Tinerii nu pot realiza cât de îngrozitoare e bătrâneţea. 

Pe măsură ce îmbătrâneşti simţi cum se reduce (îngrijo-
rător) numărul prietenilor, al celor dragi sau celor devotaţi, 
din jurul tău. Rând pe rând ei te părăsesc sau te trădează. 
Mizantropia şi singurătatea sunt adevăratele atribute ale 
bătrâneţii: izolarea de lume. Ele preced decrepitudinea. 
Bătrânul vede cum se dărâmă/schimbă totul sub ochii săi, 
fără ca cineva să o regrete, şi fără ca el să poată interveni. 
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111.  Feriţi-vă de a lăuda ceva excesiv: un obiect, un film, o 
persoană, într-o discuţie prietenească; prietenul va avea 
tendinţa să îl aprecieze pe dos. Chiar şi cel mai onest va fi 
desamăgit. 

 
112. Omul găseşte o plăcere intensă în a nega. Negând totul, 

se poate simţi superior individul cel mai mărunt. De fapt 
negarea totală duce la acelaşi cu semn schimbat. Aşa se 
distrug civilizaţiile. Singură negarea selectivă duce la 
evoluţie şi  la progres, dovedeşte superioritate mintală. 

 
113. Nu negaţi/refuzaţi niciodată, decât atunci când sunteţi 

siguri a fi capabili să puneţi ceva mai bun în loc. Avem 
destule exemple tragice când oamenii şi-au negat însăşi 
bunăstarea. În Biblie omul originar şi-a negat raiul. 
Uşurinţa cu care omul îşi neagă semenii, denotă  orgoliul 
lui copilăresc. Este semn de prostie. Cu toate că negarea 
este considerată de Hegel un indicator al raţiunii. 

 
114. Nu putem controla fără a înţelege. Înţelegerea este al 

doilea pas al lui a fi. Oamenii au tendinţa să schimbe, şi nu 
parţial ci fundamental, ori ce le cade la îndemână. Dacă nu 
înţeleg valenţele substratului, eşecul este garantat. Şi 
atunci vor avea tendinţa să schimbe totul la nesfârşit. 

 
115.  M-a fascinat întotdeauna teoria bătrânului Kant despre 

apriorism. Considera percepţia fenomenală drept aparentă 
(înşelătoare). Nu era uşor de dedus esenţa apriorică a unor 
imagini la vremea lui. Experienţa ne-a arătat că apriorică 
este însă şi inteligenţa, capacitatea de a face asocieri, 
apriorice ne sunt nevoile (inclusiv nevoia de Dumnezeu). 
Dar apriorică este şi judecata, capacitatea de a selecta 
binele de rău (în mod personal, individual), frumosul de 
urât, adevărul de neadevăr. Apriorică ne este perso-
nalitatea, modul cum reacţionăm în condiţii date. Aprioric 
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este uneori dispreţul. În fapt aprioric este orice act psihic 
dependent de funcţia creierului modulator al activităţii 
mintale.  Nimeni nu a putut demonstra dacă şi în ce 
măsură educaţia are un impact real asupra caracterului/ 
personalităţii, sau ele ne sunt predestinate. Animalele au şi 
cunoştinţe cu care se nasc, mult mai multe decât noi, 
oamenii. Cea mai mare parte a cunoştinţelor lor este 
înnăscută. Somonii străbat Atlanticul, mii de kilometri 
pentru a ajunge într-un punct fix, fără să îi înveţe cineva. 
Păsările ştiu de la naştere să-şi construiască un cuib, cât se 
poate de complicat, ş.a.m.d. Există arii din creier care par 
a fi responsabile de memoria genetică (recunoaşterea 
pericolului, hranei, sexului). Cum de reuşesc totuşi acele 
gene minuscule din ARN (nişte proteine)  să înmagazineze 
atâta material informaţional, nu numai fizic dar şi 
metafizic, spiritual, este oricum greu de înţeles. 

 
116.  Având în noi atât de multe date esenţiale caracteristice, 

nu este deloc de neconceput că destinul ne este programat 
de la naştere. Ce uriaşe suită de strălucite concepte a 
generat acest dat. Bătălia teologică asupra predestinării 
este numai un episod. Unora li se părea abominabilă. 
Grecii antici încercau să învingă destinul, In realitate el 
depinde de personalitatea noastră:  ne naştem răi sau buni, 
facem ce putem face, înclinaţi a urma căile iadului sau ale 
raiului, dacă acceptăm că există. Timpii pot să difere, nu 
trăim într-un mediu static, personalitatea rămâne. Şi atunci 
fiecare are a face eforturi, pentru a se adapta la condiţiile 
vieţii lui.  

 
117. Cred în zodii; unii mă dispreţuesc pentru asta. 

Astrologii au compromis conceptul. Lipsiţi de cunoştinţe 
ştiinţifice, deşi uneori oameni cu calităţi intelectuale 
(imaginaţie, limbaj), ei au creat un sistem de elucubraţii 
conceptuale greu de acceptat. Ce influenţe ar putea avea 
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Saturn sau Jupiter, Mercur sau Venus, amărâte planete de 
piatră, foarte depărtate, asupra destinului, existenţei sau 
vieţii unui om!? Singura entitate celestă care ne poate într-
adevăr influenţa destinul este soarele. El, singura noastră 
sursă de energie, determină variaţiile de temperatură, 
umiditate, lumină, curenţi, vegetaţie, hrană, la nivelul 
solului pe care existăm, în momentul naşterii. Se pare că la 
naştere unele formaţiuni cerebrale profunde, cu rol decisiv 
în comportament, sunt predispuse a fi în mod indelebil 
modulate funcţional de aceste variaţii fizice ambientale,  
căpătând calităţi ce ne vor determina ulterior persona-
litatea, comportamentul. Aceasta ne face să fim extrem de 
diferiţi, să ne înţelegem greu unii cu alţii. 

  
118.  Am văzut ţărani de un perfect bun simţ, cu o adevărată 

nobleţe înnăscută (având în zestrea lor de înţelepciune 
proverbele) şi nobili cu suflete de criminali, derbedei... 
Unii crescuţi printre vaci, ceilalţi printre guvernante. 
Extrem de ineficientă mi se pare educaţia religioasă: 
predicile nu servesc la nimic. Am văzut oameni foarte 
religioşi de o nimicnicie perfectă, dorind cu înverşunare 
răul altora, gata oricând să îl săvârşască. Mă întreb dacă 
cultura poate avea un impact asupra personalităţii. Poate la 
vârstele foarte fragede, în copilărie, în perioada celor şapte 
ani „de acasă”, în perioada citirii poveştilor.  

 
119.  Omul are reale dificultăţi în a compara diferitele epoci 

ale vieţii sale. Întotdeauna i se pare mai roz trecutul. 
„Amintirea este singurul paradis din care nu putem fi 
alungaţi”, spunea Jean Paul. Viitorul are o doză de 
insecuritate care ne sperie. În schimb nefericirile, lipsurile, 
înfrângerile din trecut se estompează. Cehov spunea că 
omul îşi iubeşte trecutul, urăşte prezentul, şi se teme de 
viitor. În plus, el distinge destul de greu binele de rău. Un 
bine care durează foarte mult timp îl epuizează, îl plicti-

 37 



 38 

seşte. Mereu ar vrea altceva, precum Calligula lui Claudel, 
o excitaţie nouă care îi lipseşte. De aceea îl impresionează 
mult mai mult „mai binele” decât binele, şi „mai răul” 
decât răul. Dacă numai puţin simte că azi este mai bine 
decât ieri, este fericit (indiferent de cât de bine îi este în 
realitate). Dacă cumva azi este puţin mai rău decât ieri, se 
întristează/înfurie. Politicienii ar trebui să ştie să nu inducă 
un rău social ori cât de mic, pentru că vor fi sigur urâţi.  

 
120. Destinul implică şi fatalitatea, pe care nu o înţelegem 

deloc. Toate legile lui Murphy vorbesc despre fatalitate şi 
regulile ei: 2+2=5. Există un dram de neprevăzut în 
fatalitate, care ne lasă interzişi.  

 
121. Răul este imanent oricăruia dintre noi (amestecat cu 

binele). Caracterul este alcătuit probabilistic (relativ), 
constând din tendinţe variabile procentual. Personal, cred 
că orice om este capabil de o crimă, deşi numai unii o 
înfăptuiesc. Viaţa poate să ne scoată uneori în cale situaţii, 
care să pună în valoare potenţialul nostru malefic adânc 
(înspăimântat de moarte, în război de exemplu, ucizi!). 
Fireşte pentru un psihopat aceste situaţii apar mult mai 
uşor. La el înclinarea spre crimă devine constantă. Crima 
îi oferă o plăcere profundă, greu de analizat. 

 
122.  Plăcerea ţine de biologie, oricât am crede că ea ţine de 

educaţie. La animal unele stimulări ale hipotalamusului 
induc plăcere (Olds). Faptul că pe unii îi atrag plăcerile 
josnice, iar pe alţii plăcerile elevate, nu are nici o 
relevanţă. Plăcerea pe care o resimt cei care ascultă 
muzică,  este aceeaşi dacă ei ascultă manele, sau muzică 
de Bach. Avem tendinţa de a ne exclude unii pe alţii, de a 
ne interzice plăcerile reciproc. De fapt ar trebui să ne 
tolerăm, să acceptăm dreptul fiecăruia la plăcere, 
indiferent de nivelul ei; ea este o necesitate biologică. 
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123. Această harababură, acest haos, această mişcare 

browniană din jurul nostru exprimă infinitatea structurală 
a fiinţelor sensibile. Câtă suferinţă exprimă mişcarea 
fiecărui atom; fiecare cu disperarea lui. Nu ştiu cum vom 
ieşi din acest impas existenţialist, din tendinţa la desordine 
(lumea lui Cehov), rezultat al  diferenţei nevoilor noastre 
specifice (fiecare cu ale lui). 

 
124. Diferenţele de personalitate dau naştere conflictelor. 

Înţelepciunea omului este în general prea modestă pentru a 
întinde punţile într-un conflict. Limbajul uzual îi joacă 
renghiuri. Puţini oameni reuşesc să vorbească coerent. Nu 
poate gândi cineva adânc, dacă nu vorbeşte coerent. În 
sfârşit emoţiile toarnă gaz peste foc, fac ca ideile să devină 
fixe, categorice. Rareori oamenii îşi ascultă interlocutorii 
până la capăt. Orice banală discuţie se transformă în 
ceartă. Şi astfel vedem că ajungem la situaţii iremediabile, 
la conflicte în care soluţiile ne erau la îndemână de la 
început. 

 
125. Nu vă temeţi să fiţi simpli. Simplitatea e o melodie 

divină. Cu ea se ajunge la cer. 
 
126. Axiologia (capacitatea de a selecta valorile, pe care o 

consider legată de funcţia lobilor frontali) este suferindă la 
noi. A apărut selecţia inversă.a valorilor la nivelul cel mai 
înalt. Nu Academia face oamenii mari, ci oamenii mari fac 
o Academie puternică. Cu Academia şchioapă pe care o 
avem, nu putem bate la poarta eternităţii. O pseudo- 
instituţie la fel cu multe altele, copiate din Occident. 
Absenţa/ignorarea elitelor este foarte gravă, atunci când 
vrei să construeşti o lume credibilă. Vorbind odată cu un 
francez care vizita Institutul nostru de Neurologie, l-am 
întrebat ce părere are despre România. „Asta e ţara lui 
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pseudo”, mi-a răspuns. Perfect adevărat: suntem mimetici. 
Preferăm să copiem ce au făcut alţii, decât să creem noi. 

 
127. Omul este cu atât mai încăpăţânat, cu cât este mai 

prost. Pentru că nu concepe soluţii alternative, prostul este 
certăreţ, necomunicativ şi dominator. 

 
128.  Cugetările astea mă înnebunesc. Am impresia că vor-

besc singur. Ideile pe care le desbat, le-a avut multă lume 
Caut în zadar un om care să le asculte. Le-aş aborda din 
perspectiva unei cunoaşteri noi a relaţiilor dintre minte şi 
creier.  Când le cer unora să le citească, considerându-le 
fundamentale, parcă îi persecut Le citesc pe feţe repulsia. 
Astăzi nu mai interesează decât crimele, violurile, 
calomniile, accidentele de tren şi de aviaţie, nunţile şi 
botezurile, larma politică. Cei pentru care le-am scris au 
murit de mult. Au rămas cei care le refuză/detestă. 

 
129.  Mergând pe stradă am văzut un grup de tineri care 

palavrăgeau. Pe chipurile lor se citea jubilarea. Numai că, 
dacă mai târziu vor ajunge la restrişte, nu vor reţine nimic 
din această fericire iluzorie. 

 
130.  „Cunoaşte-te pe tine însuţi” spunea Socrate. Pentru a 

te cunoaşte pe tine însuţi, trebuie să te pui la încercare şi 
să analizezi rezultatele. Abia privind în faţă ce ai realizat, 
îţi poţi da seama câte parale faci. Cu cât încercarea este 
mai performantă, mai complexă, mai dură, îţi trebuie 
voinţă, dăruire, curaj, uneori eroism în abordarea ei. Căci 
ea presupune risc, iar rezultatul poate fi o desamăgire. 
Bine pregătită, se întâmplă ca încercarea să reuşască, şi 
atunci să ajungi să te apreciezi. Dar te va face analiza asta 
mai fericit? Astfel raţionează şi puturoşii. 
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131. Cel care intreprinde o acţiune ştiind că riscă un eşec 
este un erou, de bună seamă. Este necesară o mare voinţă. 
Mulţimea scuză eşecul numai când este vorba de o cauză 
colectivă (un război de exemplu); atunci e solidară. 
Altminteri, cel care a suferit un eşec este călcat în 
picioare. De multe ori eroul este chiar ajutat să ajungă la 
eşec, pentru că nici reuşita individuală nu le este plăcută 
semenilor. Omul care se supune la o încercare grea este 
deobicei singur şi odios. Parcă ceilalţi s-ar teme de 
posibilul lui succes. Arătând că ceva este posibil, ar 
dovedi că este mai bun decât ei, şi i-ar sili poate să se 
supună la eforturi asemănătoare. Dacă din reuşita lui 
ceilalţi vor avea însă oarecare beneficii, atunci s-ar putea 
să o preia, uitându-l. 

 
132. Cei mai mulţi dintre oameni se autoapreciază copios, 

fără ca să se pună la vreo încercare. Ei iau posibilul drept 
realul lor, cum ar zice Noica. Deoarece pentru a dovedi 
acel posibil, ar trebui să urmeze calea grea a încercării. 
Oricum, e vorba de nişte oameni foarte fericiţi în cursul 
existenţei lor; trăiesc în pace, împăcaţi cu ei înşişi, crezând 
în măreţia lor.. Unii chiar obţin admiraţia obştei. 

 
133.  Încercarea omului de a se auto-dovedi duce la progres. 

Nu ştiu de ce am impresia că drumul acesta uman socratic 
(al responsabilităţii, al virtuţii) a dispărut. Predomină 
comportamentul epicureic: „carpe diem!” Iar prilejurile de 
a te bucura de viaţă au crescut exponenţial în lumea 
actuală, calitatea distracţiilor a decăzut. Apreciaţi şi falnici 
(şi plini de bani) sunt cei care le oferă celorlalţi distracţii 
facile. Omul serios şi dedicat, responsabil, exigent cu sine 
însuşi,  despre care vorbeau anticii, a dispărut. 

 
134. Aventura nu este decât o încercare exagerată: încer-

carea unora de a pleca pe mări îndepărtate, pe corăbii cât o 
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coaje de nucă, fără a şti unde merg; încercarea altora de a 
escalada munţii cei mai înalţi. Realizarea în acest caz 
depinde de şansă. Este periplul acelor geniali trăzniţi de 
genul Don Quijote, care uneori ajung la isbândă. Eficienţa 
însă depinde de luciditatea pragmatică a celui care îşi 
propune conştient o asemenea încercare, de pregătriea lui 
prealabilă. Numai ea este temeinică şi duce la progres. 

 
135.  Viaţa ne dovedeşte că o mulţime de lucruri care ni se 

păreau cunoscute sau explicabile, sunt de nestăpânit. Nu 
putem controla, aşa cum credeam, economia de piaţă, nu 
putem controla mişcările sociale sau religioase, nu putem 
controla aproape deloc schimbările mediului. Suntem de 
fapt destul de neputincioşi în confruntarea cu realitatea. 

 
136. Omenirea preţuieşte azi foarte mult riscul. Dacă 

observaţi bine, operele deosebite din orice domeniu de 
activitate au fost apreciate în secolul XX mai mult în 
funcţie de risc (originalitate frapantă), decât de valoarea 
lor autentică. S-a spus că numai depăşind sfera lucrurilor 
la îndemână, poţi ajunge la zona de mister, la care puţini 
ajung. Şi totuşi, în cele din urmă, numai valoarea de 
adevăr a unei opere este cea care contează. Ea construeşte.  
Extravaganţele superbe dar goale de conţinut vor fi sortite 
uitării; vor rămâne simple exerciţii de extravaganţă.  

 
137.  Poţi dori să realizezi minuni ; realizezi de fapt numai 

ce poţi. 
 
138.  Oamenii văd în ceea ce îi înconjoară numai ceea ce 
îşi doresc. Nu vă miraţi de toate înfăţişările insolite pe care 
le puteţi lua în mintea celorlalţi. Geologul vede în natură 
numai roci, păstorul numai oi, afaceristul numai bani, 
uşuratecul numai curve. Fiecare dintre ei le caută, ştie să le 
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miroasă, şi atât. Ce nevoie să mai trăieşti într-o lume în 
care nevoile oamenilor se reduc la cele mai de jos ! 
 

139. Eşecul nu este tot una cu eroarea. În oricare tip de 
relaţii umane există legi ale cererii şi ofertei. Când cererea 
nu există, oricare produs al activităţii poate semăna a eşec. 
Eşecul este de fapt al societăţii, care nu poate sesiza 
valoarea unui produs insolit. Ce nu înţelege, ignoră. Când 
încercarea a fost într-adevăr nereuşită, eroarea poate fi 
eliminată prin încercări succesive, dacă cererea există. 
Perseverarea caracterizează individul creator. 

 
140.  Întotdeauna când creezi ceva, trebuie să te gândeşti la 

necesitatea sa Indienii Navaho spuneau că trebuie să te 
gândeşti la a şaptea generaţie. Înţelepţi oameni ! Nu numai 
la utilitatea produsului, dar şi la beneficiile ce vor putea fi 
realizate de pe urma lui. Câţi oameni au într-adevăr o 
imagine clară a perspectivelor creaţiei? Pot asvârli la 
gunoi lucruri de nepreţuit. Se mulţumesc cu ce au, şi 
rămân pe loc. 

 
141.  Bastonul, dacă e din lemn, crede că poate da ramuri şi 

rădăcini. Suprema ambiţie pentru unii este să facă furori.  
 
142. Mă desgustă oamenii care se lasă dominaţi de 

subconştient. A-ţi stăpâni nevoile fundamentale, dorinţele, 
pasiunile, frica, atunci când morala sau raţiunea o cer, 
înseamnă să fii om. Au spus-o foarte de mult stoicii. Au 
spus-o asiaticii. Dar, cercetările mele de neurofiziologie  
au arătat că procesul nu este uşor biologic. 

 
143. Cum să ne mirăm că, în lupta de interese, omul îşi 

foloseşte din plin agresivitatea, cruzimea, când nici cel 
bun, cel drept,  justiţiarul, pentru a pedepsi o vină,  nu a 
găsit altceva mai bun decât crima. Iată dilema. Când va 
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reuşi oare omul să înţeleagă o pedeapsă fără cruzime (ca 
în Mizerabilii)? Coerciţia înlocuită cu persuaziunea, 
anularea legilor războiului, anularea comenzii biologice. 
Cruzimea intră de fapt în planul originar al creaţiei. E 
biologică. Este acceptată de Biblie. 

 
144. Pentru a se feri de pedeapsă, omul minte atât de 

convingător, că ajunge să se creadă el singur. Atunci îşi 
crează o imagine luminoasă, senină, care nu are nimic 
comun cu faptele pe care le-a săvârşit. Se înduioşază la 
gândul micilor servicii pe care le-a adus societăţii ; pătruns 
de dreptatea lui se fanatizează şi ameninţă. Adeseori 
devine întruchiparea solemnă a unui sfânt. Astfel încât, la 
judecată, vedem nu de puţine ori escroci la fel de smeriţi 
cu Christos, la fel de însângeraţi de nedreptăţile semenilor, 
la fel de demni în neînţelegerea lor. O asemenea imagine 
ne oferă astăzi foştii comunişti, foştii fascişti. Cum a putut 
poporul german să comită atâtea crime la Auschwitz sau 
Buchenwald!? Se pare că în sânul fiecărui popor, oricât de 
“civilizat”, există un solid contingent de pitecantropi:  

 
145. Despre crimele comunismului se poate vorbi în mod 

simplu. O singură statistică este, cred, suficientă. Stalin a 
împuşcat 90 din cei 138 membri ai Comitetului Central, şi 
1108 participanţi la Congresul XVIII al PCUS (din cei 
1930); jumătate din ofiţerii armatei roşii (30.000) şi trei 
sferturi dintre generali; în total 20-25 milioane de oameni, 
cam tot atâţia ruşi cât al doilea război mondial. Ca să nu 
mai vorbim despre cei 20.000 de ofiţeri polonezi împuş-
caţi în ceafă la Katin. Cel mai mare criminal în serie din 
istoria omenirii a rămas nepedepsit. Desfiinţase toate 
bisericile (îi era teamă de Domnul?). În URSS oamenii îşi 
făceau cununiile la mormântul eroului necunoscut, ne-
având un alt loc mai festiv. Acolo găseau ei o flacără. 
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146. Poate că cea mai mare suferinţă a spiritului uman 
derivă din dorinţa de a fi perfect. Stalin dorea probabil să 
se creadă un perfect slujitor al doctrinei, şi a reuşit să 
devină un exemplu de criminalitate, un monstru. Şi aşa va 
fi perceput. Putem lupta în prezent, putem silui viitorul, 
împotriva trecutului nu avem nimic de făcut. El ne 
urmăreşte ca o fantomă, ne configurează inexorabil 
imaginea, oricât ne-ar lustrui-o supuşii.  

 
147. Răul se naşte din magma ascunsă a dorinţelor şi 

credinţelor noastre. Nu e nici o nevoie umană a cărei satis-
facere, atunci când este mare, şi omul nu mai ţine seama 
de nimic pentru a o realiza, să nu ducă până la urmă la 
ceva rău pentru ceilalţi. Şi avem atâtea nevoi mari şi 
contradictorii. Dacă cea mai elementară, foamea, face din 
noi ucigaşi ai majorităţii animalelor paşnice, cum să ne 
mai mirăm că altele pot duce la rapt, viol, agresiune, la 
asuprirea celorlalţi sau la genocid; că vedem în jur 
delaţiune, crimă, hold-upuri. Încerc să descriu pe cât pot 
această patologie mintală. O fac aici la modul sumar, în 
ideea de a analiza ulterior mecanismele complexe ale 
desvoltării activităţii mintale. Omul este defectuos 
construit (egocentric) : egoul său este un cuptor încins de 
pasiuni şi dorinţe. 

 
148. Religia creştină a pretins a lupta împotriva tuturor 

acestor rele şi, când colo, le-a promovat. 
 
149.  Am învăţat de la comunişti (de fapt de la ideologii lor) 

să dispreţuesc proprietatea. Mi se părea un isvor de 
neîncetate sbateri, de pierdere de timp. Mi se părea că 
posesiunile au o viaţă a lor, independentă, şi că noi nu le 
putem stăpâni cu adevărat decât cel mult vremelnic, căci 
ele ne supravieţuesc. Nu ştiu câţi comunişti au dispreţuit-o 
într-adevăr. Marx însuşi era torturat de dorinţa ascunsă de 
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a pune mâna pe banii strălucitori ai mamei sale. Cum să 
desfiinţezi un instinct care este profund înfipt în incon-
ştientul regnului animal !? Comuniştii acumulau în secret 
averi după averi. Acaparaseră chiar şi posesiunile statului, 
statul însuşi devenise o imensă feudă a lor.  

 
150.  Din păcate, nu poţi pretinde societăţii să te respecte, să 

te asculte sau să te urmeze, dacă nu deţii un rang relativ 
înalt. Oamenii respectă mai mult autoritatea, pentru că nu 
apreciază valoarea. De aceea îi înţeleg pe aceia care caută 
să adune titluri, care îşi confecţionează un scaun sculptat 
sau o tribună înaltă, de unde să cuvânteze, o ţinută strălu-
citoare, nişte diplome, nişte decoraţii, nişte găteli pe care 
să le afişeze în ochii celorlalţi (precum masculii din regnul 
păsăresc). Mulţimei nu îi pasă ce îi spui, preferă dictoa-
nele. Dacă nici Moise nu s-a sfiit a se declara vocea lui 
Dumnezeu, venind de pe munte!.. Nicicând forţa minţii nu 
a învins forţa pumnului. 

 
151. Nimic nu le place unora mai mult decât să piardă 

timpul. Ce le lipseşte: generozitatea, elanul, competenţa? 
Este vorba de o lipsă de educaţie?  Oamenii simpli sunt 
epicureici: visează să-şi triască din plin viaţa. Trebuiesc a 
fi asistaţi social. Ce rezultat penibil pentru iluminismul 
generos al lui Voltaire sau Rousseau: supravieţuirea 
paraziţilor. Cât timp vom mai fi în stare să îi hrănim? Sunt 
în stare să piară în mizerie, aşteptând ajutor. Dacă nu l-il 
dai, te blestemă. Dacă le propui să facă ceva pentru a ieşi 
din impas, te compromiţi definitiv (Ce să facă!?). Ura 
pentru orice activitate creatoare este o măsură a josniciei 
lor; de fapt este refuzul de a da ceva de la ei societăţii. Tot 
timpul au senzaţia că sunt înşelaţi. 

 
152. Omul viitorului, omul care va schimba faţa pământului, 

este homo faber. Spuneţi-mi câţi asemenea oameni aveţi şi 
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vă voi spune cum veţi trăi în viitor, cum veţi supravieţui 
încercărilor, crizelor... Realizările lui depăşesc uneori în 
frumuseţe realizările naturii. A face, iată suprema calitate 
a condiţiei de om, aceea care îl apropie de demiurg.  

 
153.  Pământul va aparţine încă multă vreme lui Homo 

faber. Acesta trebuie încurajat. Omul filozofic, omul ana-
litic a trecut: el rămânea cantonat în contemplaţie. O 
răsunătoare înfrângere a suferit el pe plan istoric şi social. 
Teoriile filozofilor (Marx, Engels, Nietzsche, Marcuse) au 
dus numai la dezastru în secolul XX, care va rămâne în 
istorie drept secolul progresului fascinant al ştiinţelor. 

 
154.  Este surprinzător cât de puţin spectaculoşi sunt 

oamenii care fac. Am văzut un bust al lui Michelangelo, şi 
m-am uimit: era mărunt. Forţa lor nu stă în cuvânt, ci în 
dimensiunea gestului. Ceea ce dovedeşte că ei nu pot 
susţine campanii electorale, nu pot ţine discursuri, nu pot 
crea extaz (uneori nici nu pot fi înţeleşi). Singura moda-
litate de a-i salva este de a-i lăsa să-şi exercite talentul. 

 
155.  Risipitorii se uită cu jind la cei care au; nici prin gând 

nu le trece că ar putea avea deasemenea, dacă nu ar fi 
risipitori. Popoarele cele mai bogate sunt astfel, nu numai 
pentru că au creat mai multă valoare, ci şi pentru că au 
ştiut să o păstreze mult timp; nu au distrus nimic din ceea 
ce au creat. Ce n-au înţeles, au pus deoparte. Lipsa de 
consideraţie pentru lucrul făcut, plăcerea distrugerii, îi 
caracterizează pe înapoiaţi. Ei se miră degeaba, degeaba 
protestează, când văd cât de mizerabil o duc. 

 
156. Nu este exclus ca într-o bună zi să reapară o reacţie 

extrem de dură a elitelor faţă de oamenii primitivi. Sau 
invers. Rezultatul va depinde de forţa creatoare a celor 
dintâi. Atâta timp cât aceştia vor avea geniu, nu vor putea 
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fi aneantizaţi, nici cotropiţi de barbari. Civilizaţia va mai 
avea şanse la resurecţie. Un interegn asemănător celui din 
evul mediu nu este oricum de exclus.  

 
157.  Ce paradox: primitivii aceştia periculoşi sunt ajutaţi de 

civilizaţie să se înmulţească excesiv. În unele ţări ei sunt 
majoritari. În schimb, populaţia din ţările desvoltate, 
civilizate,  scade incontinuu, îmbătrâneşte: se practică ste-
rilizarea, anticoncepţionalele, avortul. Unii se luptă să 
supravieţuiască, alţii nu. Câtă inconştienţă de ambele părţi. 

 
158. Undeva în viaţa oricărui individ există o culme de pe 

care coboară doi versanţi. Pe primul versant sunt copilăria 
şi tinereţea lui, cu lumea lor: bunicii, unchii, părinţii, până 
când mor. Pe al doilea sunt fraţii, surorile, copiii, nepoţii şi 
lumea lor. Idealul e ca cele două lumi să fie cât de cât 
echivalente, comparabile. Există însă familii care dispar, şi 
familii care cresc. Popoare perene şi popoare pieritoare. 
Lupta dintre Eros şi Tanathos (naştere şi moarte)  mode-
lează configuraţia viitorului. 

 
159. Am impresia că spiritul de clan, de familie, tinde să 

dispară. Copilul modern nu mai vrea să stea cu părinţii lui. 
Uneori copiii îi părăsesc, pleacă la distanţe considerabile. 
Uneori nici nu mai vor să ştie de părinţi. Cultul morţilor 
aproape a dispărut, deasemenea. E ăsta oare un semn de 
progres sau de animalizare? Desagregarea familiei mai 
poate însoţi desvoltarea unor societăţi, a unor popoare? 
Omenirea se remodelează. 

 
160. În trecut unele familii dominau societatea timp de 

secole. Astăzi abia de mai auzim de «the third». Societatea 
se primeneşte mult mai rapid. Oamenii cu un arbore 
genealogic, cu «pedegree», stârnesc senzaţie la televizor; 
ne reamintesc virtuţile aristocraţiei. 
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161. Lipsa de respectabilitate este o altă manifestare 

comportamentală a declinului social. Este un efect pervers 
al egalitarismului. În vremurile vechi oamenii erau în stare 
să se sinucidă pentru un atentat la respect. Astăzi abia dacă 
se mai sinchisesc când sunt compromişi. Să se vorbească 
despre tine oricum, numai să se vorbească. Fac puşcărie 
pentru delapidare, după care apar la televizor şi dau sfaturi 
economice. Rolul modelator al societăţii civile a dispărut 
şi el: ea îi excludea altă dată pe cei compromişi. Respectul 
dintre oameni era fundamental, obligatoriu. În acele tim-
puri până şi mafioţii se considerau “Uomo d’ onore”.. 

 
162. Cele mai multe sinucideri se produc din cauze futile. 

Ideea de a se sinucide ar avea sens când omul a dat din el 
tot ceea ce avea de dat, ca în cazul lui Hemingway. Dacă 
aş fi întrebat, aş fi un susţinător hotărât al eutanasiei, la 
oamenii ajunşi fără speranţă la finele existenţei. Dar câţi 
se sinucid pentru că îşi văd împlinită măsura ultimă, sau 
pentru că nu îşi mai pot vedea realizată măsura? În ziua de 
azi sinuciderea rămâne un semn de frivolitate, folosire de 
droguri (alt semn de degradare socială) sau de nebunie. 

 
163. Faptul că nu preţuim în mod conştient viaţa este de 

necrezut. Viaţa este o realitate atât de extraordinară, că ar 
trebui să ne închinăm uimiţi la ea în fiecare zi. Suntem atât 
de fragili. Trăim într-o imensitate ostilă, şi totuşi existăm. 
Condiţiile excepţionale de viaţă de pe pământ par să nu 
mai fie posibile (la aceeaşi dimensiune) nicăieri altundeva. 
Nu apreciem suficient minunea de a avea aer în jurul 
nostru şi de a respira, de a avea apă pentru a bea, de a ne 
putea reproduce şi înmulţi. Ce imensă şansă este aceea de 
a putea privi vreodată un singur răsărit sau apus de soare, 
de a contempla universul ! Trăim ameţiţi. Nu apreciem 
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deloc minunăţia faptului de a aexista. Nu uitaţi, toate aces-
tea într-o zi se vor stinge.. 

  
164.  Pământul ne-a învăţat frumuseţea şi ne-a înălţat. După 

modelul munţilor am făcut piramide, văzând păduri am 
făcut catedrale, vulcanii ne-au revelat focul, zăpada ne-a 
învăţat puritatea, depărtările ne-au făcut să visăm. Pentru 
prima dată o fiinţă terestră a fost fascinată de frumuseţe, şi 
maimuţa a devenit om. 

 
165. Cei care nu pot fi acaparaţi de frumuseţe redevin 

animale, chiar dacă vorbesc.  La animale comportamentul 
pare consolidat ; ele se manifestă mereu la fel,  instinctual. 
La om comportamentul este mult mai variat.. Mintea 
omului are un caracter deschis şi imprevizibil.. 

 
166. Ce înseamnă a avea har ? A fi dăruit cu calităţi excep-

ţionale de către Dumnezeu, pentru a-l servi pe El. Există 
astfel de oameni, care au har ?  Important nu este dacă 
transferul este real, ci dacă ei există, deoarece lumina lor 
radiază magic în lumea reală.  

 
167. . La animale comportamentul pare consolidat ; ele se 

manifestă instinctual. La om comportamentul este mult mai 
variat. Mintea omului are un caracter deschis şi imprevizibil. 
 

 167. În schimb, nimic mai tulburător decât să vezi frumuseţea 
degradându-se: idolul care trădează, inteligenţa care se 
compromite, frumosa care îmbătrâneşte. Dau senzaţia unor 
transformări insuportabile. Degradarea celor urâţi nu ne 
impresionează. 
 
168. Cu timpul, idealurile cu care am plecat plini de avânt la 

bătălie – libertate, raţiune, morală – au devenit ridicole. 
Suntem gata să le abandonăm. Prin ‘76 PC francez, la 
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Congresul al X-lea, punea problema renunţării la 
« Dictatura proletariatului! » O colegă a mea, rusoaică, se 
întreba : « Atunci, dictatura cui !? » Şi totuşi, măcar câţiva 
dintre noi ar trebui să păstreze valorile trecutului, neuitând 
bătălia pentru civilizaţie care se tot dă de mii de ani.. 

  
169. Este atât de fructuoasă imoralitatea, încât îţi este ruşine 

să fii moral. 
 
170.  În disperarea împlinirii nevoilor lui insaţiabile, omul 

modern uzează de furt.  Şi prin furt nu înţeleg numai rap-
tul vulgar al portofelului, ci tot ceea ce face el pentru a-i 
frustra pe ceilalţi de drepturile lor inalienabile. Sunt 
perioade în istorie când apărarea împotriva rapturilor este 
aproape imposibilă, pentru că atacatorii vin în haită asupra 
acelora care au agonisit ceva: populaţiile active şi paşnice. 
Par a fi urmaşii migratorilor, incapabili să cultive, care şi 
astăzi ne năpădesc. 

 
171.  Cea mai rentabilă meserie de pe pământ este hoţia : 

Faptul că într-o zi este arătat cu degetul, sau dă faliment 
(pentru că societatea nu poate îngădui furtul la nesfârşit), 
nu îl deranjază pe hoţ. Oricum el a trăit mai bine decât toţi 
ceilalţi. Va muri ultimul. 

 
172.  Opulenţa unora în vremuri de restrişte este lucrul cel 

mai desgustător. Seamănă a trădare. Denotă o lipsă teribilă 
de bun simţ. Splendoarea ei umileşte buna cuviinţă. 

 
173.  Impresia celor mârşavi că pot rămâne frumoşi, că îi 

pot înşela pe ceilalţi la infinit, eventual cu un zâmbet, este 
iluzorie. Mârşăvia se înscrie treptat pe chipul lor, ca în 
portretul lui Dorian Grey.  
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174.  Lupta de veacuri a omenirii nu s-a dat, cum pretind 
unii, între patricieni şi sclavi, moşieri şi iobagi, patroni şi 
muncitori, activişti şi sindicalişti, ci între ulii şi porumbei 
(arhetipuri). Primii au ştiut mereu să se metamorfozeze 
pentru a-i înşela pe ceilalţi. Din păcate societatea nu poate 
găsi un alt model de organizare decât cel antitetic/bipolar.  
Echilibrul ideal, pe care îl propovăduesc filozofii, nu va 
putea fi atins niciodată. 

 
175. Oamenii de astăzi sunt un amestec al urmaşilor celor 

două vechi suşe de populaţii tribale, unele puse pe jaf, care 
migrau, atacau şi prădau (migratorii), altele dispuse să se 
aşeze, să se organizeze şi să producă (cultivatorii). Oricât 
ne-am civiliza şi am progresa, lupta rămâne fundamental 
aceiaşi. Câţi dintre noi ştim ce genă de migratori purtăm în 
sânge!? În apropiere de Bordeau, unde s-a dat o mare 
bătălie, mai se nasc şi astăzi copii cu « pata mongolă ». 

   
176.  Principiul marxist : « De la fiecare după posibilităţi, 

fiecăruia după nevoi » era atât de utopic, contrazicea atât 
de flagrant realitatea/natura umană, încât ne-am ales cu un 
jaf generalizat. Cine putea decide care sunt posibilităţile 
unui om, sau cât de mari sunt nevoile sale !? Mai umană 
mi se pare cugetarea lui Iov : « Domnul a dat, Domnul a 
luat ; numele Domnului fie binecuvântat ! » 

 
177. Omul are posibilitatea de a prelua experienţă de la 

înaintaşi. Nu întotdeauna o face; vrea să arate că totul 
începe de la el. Preferă să distrugă ce au făcut înaintaşii.   
M-am străduit să edific ceva; nu mă supără faptul că 
ceilalţi îl ignoră. Numai că, dacă ei ar lua ca bază ceea ce 
au făcut predecesorii, ar putea construi un bloc mai vizibil, 
cu etaje, şi nu simple căsuţe. Ar fi să devină un popor.  
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178.  În ziua aceea mare a « Învierii de Apoi », când se vor 
deschide mormintele, vor ieşi oare din ele morţii, sau 
viermii care i-au ronţăit !? 

 
179.  Fluxul materiei trece prin noi toţi. Este ceea ce 

numeau cei vechi probabil metempsihoză. Unii negri 
canibali din Africa îşi mâncau prietenii cu iubire, pentru  
a-i face să reînvie. Asimilăm însă numai materie 
destructurată. Natura a avut grijă să ne asigure unicitatea. 

 
180. Natura nu repară ceea ce s-a stricat, ci înlocuieşte, 

condamnă. Combină şi nu adună. Se asigură că ceea ce 
există este perfect compatibil cu rigorile ei. Astfel avem 
posibilitatea să ne diversificăm, să evoluăm.  Azi genetica 
are şansa de a ne prelungi existenţa. Ar putea reproduce 
prin clonare un individ deosebit. Să fie oare benefică 
păstrarea neschimbată a genomului uman? 

 
181. Momentul suprem al existenţei unei fiinţe vii este 

procreaţia.  El a fost îndelung pregătit de natură, prin felul 
cum a anticipat biologic fiinţa. O plantă se desvoltă până 
ce face floare şi fruct ; după aceea se ofileşte şi moare. La 
atâta e necesară. Lucrurile nu stau altfel la animale şi om. 
Omul are rezervaţi aproximativ 20 de ani înainte şi după 
perioada fertilă (30 de ani), pentru a pregăti şi asigura 
calitatea descendenţilor. Orice supravieţuire a noastră în 
exces este, din punctul de vedere natural, inutilă. 

 
182. . Încadrarea omului în existenţă este mult mai dificilă 

decât la animal. Conştientizând legile implacabile ale 
naturii, omul a făcut o depresie istorică, din care nu poate 
ieşi, crede Heidegger. Cu atât mai gravă, cu cât a fost mai 
dotat spiritual (animalele nu anticipează ideea morţii). 
Activitatea lui uneori nebunească, frenetică, are darul de 
a-l îndepărta temporar de ideea morţii. Filozofia şi Religia 
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au sesizat aceată criză şi au folosit-o. Fiecare a căutat să 
găsească soluţii convenabile. 

 
183. Uneori noaptea, scăpată de controlul raţiunii asupra 

emoţiilor, mintea inventează fel de fel de coşmaruri. Ce 
rău e să vorbeşti despre răul de ziuă.  Când visezi noaptea 
urât şi te trezeşti, o porneşti repejor la treabă, încântat că 
ceea ce visaseşi nu e adevărat. Dimpotrivă, când te trezeşti 
din vis şi îţi aminteşti de un coşmar pe care l-ai trăit ieri, îl 
vei trăi azi şi te aşteaptă mâine, de un urât şi o singurătate 
insurmontabile, rămâi ţintuit de teroare. Cu atât mai mult 
cu cât tu, om, aştepţi de la viaţă mai mereu fericirea. 

 
184. Tristeţea ne scufundă într-o baie de renunţare. Este 

firesc să ne întrebăm : oare de ce trăim, simţind zădărnicia 
unei vieţi la care nu am contribuit cu nimic. Nu ştim să ne 
facem viaţa ceva luminos şi plenar. Ne înmulţim ca să 
aducem pe lume nişte nefericiţi. Nemulţumiţi de ceea ce 
trăim, suntem îngroziţi de ceea ce vor trăi copiii noştri. 
Lipsa de speranţe caracterizează omul  modern. 

 
185.  Înfrângerea nu poate fi suportată cu seninătate, pentru 

că suferinţa este iraţională ; chiar dacă avem impresia că 
suferinţa ascute conştiinţele (ne face oameni). Numai 
spiritele mari pot suporta loviturile soartei fără să acuze. 
Steinhardt pretindea că suferinţa l-a făcut fericit. Cred că 
de fapt pe el l-a făcut fericit închisoarea. Oribil:Comuniştii 
transformaseră închisoarea într-un salon select, în care 
intelectualii discutau « liber » ceea ce gândeau. In acele 
condiţii, pentru ei mizeria părea neglijabilă. 

 
186.  Un om înfrânt poate fi doborât la un moment dat de 

orice. O namilă dintr-o armată învinsă poate fi doborâtă de 
un copil. Înfrângerea psihică este mai gravă decât cea 
fizică. Ea îl paralizează pe individ, îl face incapabil de a 
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mai reacţiona. Cei puternici ştiu asta. Şi atunci, totul se 
transformă într-un război psihologic. Acela isvorând din 
nevoia de neînvins a oamenilor de a se departaja în învinşi 
şi învingători. 

 
187.  Până la urmă ne săturăm de ceea ce vedem. Am fost 

odată în Italia, acum 25 de ani, şi am vizitat-o (aproape) 
toată. Acum, cineva mă invita din nou şi am refuzat: “La 
ce să mă mai duc, am văzut-o!” Dacă, aşa cum e scris, 
cineva m-ar întreba cândva, după moarte, dacă vreau să 
mai revin pe lume, pentru o altă viaţă, i-aş răspunde la fel: 
“La ce să mă mai duc acolo din nou, am văzut-o!” 

 
188.  Disperarea şi apatia care cuprind uneori fiinţele în 

perioadele de criză se datoresc incertitudinei, neîncrederii 
lor în competenţa liderilor, faptului că aceştia nu par să 
aibă soluţii pentru ieşirea din impas. Incertitudinea este 
greu de suportat de către om (Heisenberg o consideră 
firească). Stă la originea nevrozelor. Oricare criză socială, 
economică sau politică, îşi are sorgintea în criza 
psihologică a populaţiei. Pentru ieşirea din criză este 
nevoie de oameni charismatici : ei sunt aşa zişii oameni 
providenţiali, care promit. În fapt, ieşirea o realizează însă 
tot oamenii simpli, mecanic, aşa cum pot.  

 
189.  Nenorocirea vine adeseori din senin, când ne aşteptăm 

mai puţin. Numai nenorocirile pe care le aşteptăm întârzie 
să apară, ca şi când viaţa ar vrea să ne chinuie cu orice 
preţ. Şi totuşi, de câte ori le putem evita !? 

 
190. Uneori, când apar nenorocirile, ele se ţin lanţ, ca şi 

când una ar chema-o pe cealaltă. Şi ele nu apar întotdea-
una în perioadele critice, căci pot apare din senin, în plin 
elan, în plin avânt, în plină glorie. A găsi modalitatea de a 
stăvili un lanţ de nenorociri, reprezintă o reală victorie. 
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191. Starea de decădere pe care o determină nenorocirile 
mari chiamă alte nenorociri. Se poate observa asta în 
istorie. Este nevoie de un efort suprem pentru a te scutura 
de o încărcătură negativă : atragi dezastrele. 

 
 192. Şi totuşi nu există nenorocire cu care să nu ne obiş-

nuim (dacă suntem normali). Până la urmă o acceptăm. Ne 
retragem într-un tranşeu, ne lingem rănile. După care 
începem să scormonim de la capăt tranşeul către infern. 

 
193. Uneori deprimaţii, nebunii, nu pot trece peste nenoro-

cirile lor, fie ele chiar minuscule. Atunci ne surprind cu si-
nuciderile lor. Auzim că s-au sinucis şi nu înţelegem dece. 

 
194.  Prin ce sunt oare nebunii atât de diferiţi de oamenii 

normali !?  Prin unele umori cerebrale ?  Ei reprezintă de 
fapt o simplă variantă a modului nostru natural de a gândi, 
mai puţin acceptabilă, mai puţin adaptată la realităţi, cu cât 
mai iluzorie cu atât mai fundamentală. De fapt, când mă 
uit la emoţia străzii, regăsesc un adevărat balamuc. 

 
195.  Nu există nebun care să nu deplângă nebunia vecinului 

său de apartament sau de salon. Ignorăm propria noastră 
nebunie. 

 
196. Că este exuberantă sau tragică, nebunia stârneşte 

repulsie, zâmbete. Oricare altă boală gravă : o paralizie, un 
cancer, ne face să lăcrimăm. Nebunul îşi pierde prietenii, 
chiar şi pe cei care îl iubeau. Îmi vine în minte exemplul 
surorii lui Claudel, părăsită fără regrete de frate şi de 
amant. Şi atunci, care condiţie este mai tragică? Îi 
respingem pentru că ne tulbură liniştea. 

 
197. Unii demenţi mor mai repede când sunt desprinşi din 

mediul lor familial şi duşi la spital. Desorientaţi de mediul 
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străin, ei nu îşi mai pot regăsi reflexele şi pier. Cea mai 
tristă despărţire de ceilalţi, aceea care se face din mers. 
Dintre cele trei gorgone pictate de Gustav Klimt (boala, 
nebunia şi moartea), nebunia (deteriorarea mintală) mi se 
pare a fi cea mai hidoasă. 

 
198.  Am găsit în creier la nebuni modificări funcţionale 

certe. Unii nebuni se simt fericiţi aşa cum sunt. Nu văd de 
ce medicii ţin morţiş să îi vindece. Alţi nebuni ajung la  
putere. Pe ei nu îi mai tratează nimeni. 

 
199.  Citind destăinuirile melancolice, quasi filozofice, ale 

unei tinere, mi-am dat seama că de femei pictor sau 
compozitor, de femei poet sau femei oameni de ştiinţă, de 
femei oameni politici sau ingineri am mai auzit, dar de 
femei filozof nu am auzit niciodată. Nu sunt făcute pentru 
aşa ceva, nu sunt înclinate spre abstracţiune. Adevărata lor 
vocaţie, singura care le predispune la analiză, este 
dragostea Mi se pare normal, din moment ce ele trebuie să 
asigure planul de reproducere al umanităţii. 

 
200. Femeile sunt capabile de multă conştiinciozitate de 

activitate hotărâtă. Cei mai importanţi monarhi ai Albi-
onului au fost femei (Elisabeta, Victoria).. Ceea ce le 
lipseşte este discernământul. 

 
201.  Gradul de educaţie al unui popor depinde foarte mult 

de nivelul spiritual al femeii. Germania aceea evoluată, pe 
care o admirăm, este opera nemţoaicelor. 

 
202.  Opoziţia sexelor a fost descrisă mai mult de scriitori, 

ca una din cauzele mari ale nenorocirilor de pe pământ..  
Instinctele, sexualitatea, s-au aflat (curios lucru) în afara 
preocupărilor multor filozofi, şi un câmp rămas liber 
pentru Freud. După Socrate, citat de Platon în Banchetul, 
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Iubirea este dorinţă de nemurire, de frumuseţe, şi inspiră 
trupurilor setea de a se perpetua prin procreaţie, iar sufle-
telor pe cea de veşnicie. Banchetul mai conţine şi mitul 
androginului. Iubirea divinului este descrisă fundamental 
de teosofi. Pentru Freud, Idul conţine numai sexualitate 
(ea ar explica tot comportamentul uman). Până şi Jung s-a 
distanţat de acest punct de vedere. Cea mai puţin abordată 
de filozofi este iubirea de oameni; de ce este atât de rară şi 
cum se explică ea. Pentru bărbat dragostea femeii este 
vinul cel mai ales. Niciuna dintre plăcerile existenţei nu se 
compară pentru el cu dragostea ei. Singura amintire a 
raiului îi este dată de apariţia Evei (femeia fatală). 
Contribuţia hormonilor este neglijată de toţi.  

 
203. Inferioritatea femeii faţă de bărbat provine din rapor-

turile lor sexuale. Femeia a ştiut însă din totdeauna să 
recupereze acest handicap. A fost şi asta o luptă pentru 
putere, pe care femeile numai aparent au pierdut-o. Prin 
mijloace numai de ele ştiute, mai întotdeauna au condus, şi 
nu numai în propriul cămin. Mişcarea feministă a fost o 
simplă diversiune a femeilor frustrate. Femeia adevărată 
câştigase bătălia  foarte de mult (dela Elena din Troia sau 
Cleopatra Egiptului).  

 
204. Femeile ţin la imaginea lor exterioară mult mai mult 

decât bărbaţii: îşi aleg atent vestimentaţia, se înzorzo-
nează, se pictează, se parfumează, deoarece sunt obligate 
să aibă în întâlnirile sexuale un rol pasiv. Asta nu 
înseamnă că ele recunosc acest rol ca atare. 

 
205. Câtă ipocrizie o fi subînţeles Shakespeare în atitudinea 

Katarinei din finalul piesei sale, „Îmblânzirea scorpiei”? 
Chiar să fi crezut el posibilă o aşa schimbare de compor-
tament?? Femeia normală este foarte încăpăţânată. 
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206. Mulţi bărbaţi (unii celebri) au spus că ei nu înţeleg 
femeile şi gata. Probabil pentru că ele nu judecă raţional, 
cum s-ar fi aşteptat ei, ci emoţional (interesat). Intrebaţi o 
femeie ce doreşte să aibă în primul rând un bărbat pentru 
a-l agrea, şi vă va răspunde în mod inevitabil: bani! 

 
207. Cea mai mare agresivitate o manifestă femeile între ele: 

soacre- nurori de exemplu. Pentru că atunci se debarasează 
de orice pâlpâire de dragoste. Se văd numai deposedate de 
dragostea bărbatului, ameninţate că pierd. 

 
208. Bătaia dintre două femei ni se pare ridicolă. Şi totuşi 

cât de frecvent îşi aruncă ele pe ascuns săgeţile, de câtă 
perfidie uzează pentru a ieşi învingătoare, cu câtă cruzime 
îşi înfig colţii, ne uitând totuşi să se victimizeze. 

 
209. Goethe a fugit cât a putut de Mme de Stael, care îi 

dorea interviul; Napoleon nu putea să o sufere. Pentru 
bărbaţii elevaţi, femeile vorbesc prea mult. De fapt 
vorbesc prea mult în raport cu cantitatea de informaţie pe 
care o degajă. Nu ştiu să fie sintetice. 

 
210.  În unele cupluri malefice răul se potenţează reciproc. 

Shakespeare a descris un asemenea cuplu (ce nu a descris 
Shakespeare!?): Macbeth şi Lady Macbeth. Un asemenea 
cuplu au alcătuit din plin la noi Nicolae şi Elena 
Ceauşescu. Nu erau prea iubiţi nici de familie. Veniţi de 
jos, se înţelegeau unul pe altul mai bine decât puteau ei 
înţelege pe oricine altcineva. Frica unuia devenea şi frica 
celuilalt; ura unuia, ura celuilalt. Au trăit, au învins şi au 
murit împreună: au fost un tot. 

 
211. Au trecut anii şi praful s-a ales de această familie. 

Obsesia fiecărui om simplu este să lase urmaşi vii, care să 
îi continue existenţa, să îi întregească reuşitele, să îi 
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păstreze amintirea. Copiii lor au murit înainte de vreme. 
Nu a rămas nimic după ei, decât dispreţul. S-au ridicat 
prea sus, într-o atmosferă unde aerul era rarefiat, tentaţiile 
maxime, primejdiile la fel. Împlinindu-şi existenţa, şi-au 
ratat posteritatea. Astăzi încearcă totuşi unii să îi reînvie. 

 
212. Cum au putut oare politicienii Occidentali să le dea 

atâta consideraţie unor oameni atât de inferiori! Au zis că 
ne apărau independenţa; şi-o apărau pe a lor.  I-au copleşit 
cu toate laudele, i-au primit cu toate onorurile, i-au 
împodobit cu toate ordinele, cu toate titlurile, cu toate 
decoraţiile (francezii, englezii, americanii, suedezii)! Când 
au căzut, au venit şi le-au cerut înapoi. Nu trebuiau să le 
fie date. Ar fi trebuit făcut un muzeu al nimicniciei umane. 
Cinismul nu poate merge atât de departe! Nici incon-
ştienţa. Ei nu erau nişte bieţi artişti autohtoni, care le 
dedicau celor mari cu groază ode, statui şi spectacole 
omagiale. Ei erau selecţia lumii! 

 
213.  Oamenii acceptă prea uşor tirania unor netrebnici. Un 

principiu sănătos al organizării în turmă, în speţă la om în 
societate, alegerea unui conducător, se transformă într-o 
calamitate. La animale conducătorul este întotdeauna cel 
mai viguros exemplar (masculul alfa). La oameni, condu-
cătorii de azi nici măcar viguroşi nu mai sunt, ci de obicei 
nişte exemplare foarte mediocre, viclene. Părând slabe, ele 
plac majorităţii, care nu ştie să selecteze valorile. 

. 
214.  Oamenii inferiori sunt adeseori setoşi de putere. Îi 

ajută încrederea incredibilă pe care o au în ei înşişi, şi 
egoul lor. Pe cât sunt de limitaţi în performanţele lor 
mintale, pe atât sunt de exigenţi faţă de ceilalţi, foarte uşor 
devenind autoritari, paranoici. Iar ideile lor puţine dar 
categorice se impun respectului mulţimilor înfricoşate. 
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215. Ajunşi odată sus fără merit, noii conducători îşi 
dispreţuesc supuşii, numindu-i popor. Nu se sfiesc să le 
impună restricţiile cele mai dure, doar pentru a-şi acoperi 
incompetenţa. Unora dintre ei le mai asvârlu din când în 
când câte o favoare, pentru ca să îi proslăvească, să le 
consolideze supremaţia. Pare de necrezut, dar sistemul 
funcţionează. 

 
216.  Că omul se condiţionează, ca orice animal, nu este 

acceptat de ideologii fiinţei superioare, ai omului sapiens, 
ai omului liber să gândească (free will). Şi totuşi cei cu 
talente de conducători cunosc fenomenul şi îl utilizează. 

 
217.  Există numai două modalităţi de a condiţiona (dresa) 

un patruped: „biciul şi zăhărelul”. Omul ar trebui să 
roşască. Istoria a dovedit cât de bine aceste două procedee 
pavloviene (recompensa şi puniţiunea) pot  struni o socie-
tate. În societăţile normale, democratice, este suficient ca 
ele să fie aplicate moderat. Tiraniile le utilizează excesiv, 
pentru a păstra puterea. Se pare că organizarea statală a 
popoarelor le convine, şi o folosesc. 

 
218. Politica, Securitatea şi Justiţia la pachet caracterizează 

regimurile totalitare din toate timpurile. Frica era emoţia 
dominantă în societatea socialistă (în momentele cruciale 
teroarea). Era absolut desgustător. „ Ah, simţul ăsta josnic 
şi spurcat, ce umileşte specia umană! Trebuie să fie un 
vinovat de teamă... De teama asta cine-i vinovat!? ...” 
scriam atunci. Şi mai spuneam: „Este normal ca nouă 
oamenilor să ne fie frică, această emoţie ne este sădită 
profund în suflete. Dar, în calitate de oameni, ar trebui să 
ne comportăm ca şi când nu ne-ar fi”. Am trăit şi am scris 
urmărit parcă de un balaur aerian ce scuipa flăcări. 
Societatea umană dominată de frică era total desgustă-
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toare. Şi totuşi astăzi oamenii au uitat; slăvesc din nou 
poliţia politică, şi-ar dori reîntoarcerea la totalitarism.. 

 
219.  Orice sistem, generat de o ideologie ermetică, aparent 

generoasă şi bine intenţionată, se degradează în practică 
(devine utopic), când trebuie să se confrunte cu natura 
umană, dacă nu ţine seama de ea. Aceasta rămâne în urma 
proiecţiilor ideatice posibile, fiind practic neschimbată din 
epoca de bronz. Degeaba au prezis profeţii evoluţia 
omului, ea nu s-a produs. 

 
220. Am trăit să văd atâtea anomalii sociale! Struniţi de 

teamă, oamenii se apucau să-şi toarne la securitate 
prietenii cei mai apropiaţi, rudele, părinţii; se debarasau 
complet de cei ajunşi să aibă dificultăţi cu regimul, sau de 
cei fugiţi în străinătate; îi demascau violent în şedinţe pe 
cei învinşi, şi erau convinşi că au făcut bine. Alţii proferau 
ode nesimţite regimului, minţeau fără ruşine, foloseau un 
dublu limbaj (schizofrenic,   s-a spus) şi erau convinşi că 
fac bine. Puşcăriile înghiţeau o zecime din populaţia ţării. 
Se crease o uriaşe tramă de complicităţi nebănuite. La 
mijloc, omul cinstit era complet debusolat, ceda fără luptă, 
nu mai credea că se poate schimba ceva pe lumea asta. 
Ceea ce mi se pare ciudat este faptul că după colapsul 
acestei societăţi aberante, nimeni nu s-a gândit să se 
răsbune, sau să dea în judecată vinovaţii, nici măcar pentru 
torturile atroce sau umilinţele din închisori. România 
devenise un abator. Ei bine, unii iubesc atrocităţile. 
Pedeapsa nu a venit; vinovaţii au scăpat nevătămaţi. 

 
221. Nu avem a ne teme de nimic mai mult decât de noi 

înşine. „Cunoaşte-te pe tine însuţi”, scria pe faţada 
templului lui Apollo din Delphi. Ce idee măreaţă! Poate că 
în felul acesta ne-am putea remodela, poate că ne-am 
schimba destinul. În realitate ne e frică să o facem; ştim că 
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ne-am putea confrunta cu o imagine detestabilă, greu de 
suportat, şi nu o facem (ne refulăm). Avea dreptate Piran-
dello în „Îmbrăcaţi pe cei goi”! Ne protejăm vinovăţiile. 

 
222. Cea mai nefastă consecinţă a societăţii socialiste pe 

care am depăşit-o a fost sărăcia. Pe mine nu m-a deranjat 
neapărat. Dar oamenii nu preţuiesc sărăcia,  şi m-am  trezit  
dispreţuit de unii mult inferiori. Când am vrut să-i învăţ 
ceva, m-au privit cu uimire, când am vrut să le dau ceva, 
mi-au întors spatele. „Celui sărac nu i se dă crezare nici 
chiar când spune adevărul”, zicea Menander. 

 
223.  Situaţia aceasta este deosebit de gravă pentru o ţară şi 

pentru toţi cetăţenii ei. În schimbul de mărfuri sau de idei 
va fi înşelată; în deciziile de luat de către organismele 
internaţionale, va fi pusă la urmă; la acordarea unor premii 
sau facilităţi va fi ignorată. Cetăţenii ei vor fi priviţi cu 
dispreţ, oriunde s-ar duce. Vor trebui să frece canalele, 
ceea ce este degradant. Prea multă vreme românii s-au 
adaptat: au rezistat pasiv în faţa istoriei: au suportat-o, nu 
au atacat niciodată, s-au apărat cât au putut. Numai 
Hohenzolernii au contrazis acest model defetist: au cucerit 
Basarabia, Transilvania, Bucovina, Cadrilaterul. Acel  
nesperat prestigiu nu a ţinut mult. 

 
224. Felul cum se poate ieşi din sărăcie este foarte contro- 

versat. Mulţi vă vor spune simplu: prin muncă. Se pare că 
nu este suficient. Nu ştiu câţi dintre cei săraci au putut 
scăpa de sărăcie muncind. Poate că e nevoie şi de un dram 
de noroc (rodul întâmplării), de fraudă, dar în special de 
competenţă. Pentru ţara noastră dilema este dramatică. 
Economia se prăbuşeşte. Avem nevoie de oameni foarte 
competenţi, unii care să poată face lucrurile mai bine decât 
cei din alte părţi; unii capabili de performanţă, de compe-
tiţie. Trebuie investit în oameni, nu în tehnologii; degeaba 
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imporţi tehnologii dacă nu ai oameni. Mintea colectivă s-a 
degradat: acest ogor nu mai rodeşte. Asta e foarte grav. În 
condiţii relativ asemănătoare, după dominaţia turcească, 
paşoptiştii s-au descurcat mult mai uşor. Au adus în ţară o 
monarhie străină  (regele Carol), medici străini (Davilla), 
ingineri străini (Saligni), arhitecţi străini (Gotrot), muzi-
cieni străini (Caudella); ei înşişi s-au şcolit la universităţile 
din Occident, şi modernizarea a decurs mult mai rapid. 

 
225. Sărăcia degradează tot ce s-a construit sau se 

construieşte. Pentru că cel plătit prost, nu munceşte bine. 
Va rata ceea ce face. Veţi vedea atunci cum totul în jurul 
vostru cade în ruină. S-au dărâmat imperii în acest fel. E 
cazul imperiului roman, în momentul când nu şi-a mai 
putut achita cheltuielile pe imensul său teritoriu (o vreme 
l-a ajutat aurul capturat de Traian din Dacia!). „Sărăcia 
poate fi considerată mormântul celor mai frumoase 
proiecte” (Oxenstiern). ). România s-a degradat. Este 
destul să vă uitaţi cum au ajuns să arate astăzi construcţiile 
din „Epoca de aur”. Cine să pună în locul lor altele noi? 

 
226. În ceeace mă priveşte consider că într-o societate 

mondială globalizată ar trebui să folosim cu grije aportul 
tuturor. Competiţia excesivă (naţionalismul)  ne diminu-
ează şansele. Cine ştie dacă nu refuzăm (excludem) cu 
aroganţă tocmai ideile care ne-ar putea scoate din impas. E 
criză şi, din nefericire nu avem un compendiu al soluţiilor 
de folosit în caz de criză. 

 
227.  Că există şi foarte mult haos în acest circ social, în 

afară de condiţionare, e adevărat. Oamenii nu comunică 
suficient pentru a realiza coeziunea necesară în momentele 
de criză. Nu se mobilizează suficient pentru depăşirea 
încercării; sunt divizaţi. O asemenea mobilizare de forţe 
poate apare numai atunci când se construieşte un ideal 
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comun al cetăţenilor. Noi am făcut o revoluţie, dar ea nu 
ne-a unit înre-un ideal comun; haosul continuă: atunci unii 
voiau libertate, alţii fripturi şi funcţii. Este uimitor cum 
civilizaţia, permanent clătinată de această colcăială de 
interese, mai poate ieşi la lumină din când în când.  

 
228.  Trebuie să ne convingem că lucrul care merită să fie 

făcut, trebuie să fie şi bine făcut. Câştigăm timp, făcându-
ne bine treaba, pentru că nu trebuie să o mai luăm de zeci 
de ori de la capăt. Calitatea a ceea ce face îl distinge pe 
omul superior, am mai spus-o. Acceptând treaba de mân-
tuială, ne condamnăm la o subdesvoltare perpetuă. 

 
229. .  Există un secret al desvoltării? Cred că orice acţiune 

trebuie îndelung meditată, înainte de a începe. Trebuie să 
ştim ce vrem. Sunt trei întrebări la care avem de răspuns: 
Ce? Cum? şi Când să facem? Apoi să ne ţinem de treabă. 
Pe parcurs se mai pot ajusta numai detaliile. Dacă am 
hotărât că o acţiune este necesară, atunci ar trebui să ne 
dedicăm ei până la capăt. 

 
230.  Omul are nevoie de încurajare, de o oarecare susţinere, 

pentru a persevera într-o activitate dificilă. Uneori nu o 
primeşte. Mă gândesc de ce forţă interioară a fost dominat 
un om precum Van Gogh, pentru a picta 5000 de tablouri, 
fără a vinde vreunul. Îi scria odată fratelui său, Theo: „Nu 
am mai vorbit cu nimeni de o săptămână”. Trebuie să fi 
fost în activitatea lui un fel de boală, de posedare, de 
obsesie. Dar până la urmă s-a sinucis. De multă vreme 
artiştii au luptat pentru independenţă. Iată că independenţa 
e mai greu de suportat decât vasalitatea (ea poate însemna 
izolare şi singurătate). Pe vremuri alegeau prinţii şi aristo-
craţii; ei ştiau să aleagă. Trăim astăzi dictatura maselor (nu 
a proletariatului, care nu a existat niciodată). Ele nu aleg 
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din păcate decât ceeace este trivial şi comun. La o ase-
menea comandă socială nu mai pot apare opere valori. 

231. Perioadele mari din istorie au fost caracterizate prin 
entuziasm colectiv. Atunci personalităţile reuşeau să 
mobilizeze atenţia maselor. Milioane de oameni îi 
aplaudau când treceau, se ridicau în picioare. Astăzi nu 
mai credem în nimeni şi în nimic. Entuziasmul a pierit.  El 
se asocia cu speranţa, care este şi ea astăzi în mare 
dificultate. Am ajuns la o răscruce, la care va fi greu de 
ales... Orgoliul ucide. 

 
232. A spera înseamnă să prevezi că ceva bun se va 

întâmpla în viitor. Înseamnă că ţi-ai făurit un ideal în care 
crezi sincer, oricare ar fi el. Şi idealurile sunt diverse, ele 
aparţin fiecărui om în parte, aşteptărilor lui. În perioadele 
de entuziasm, de avânt, idealurile devin colective. Numai 
personalităţile adevărate, cele care intuiesc nevoile 
mulţimilor, pot crea un ideal colectiv. Dar ele nu apar 
decât la intervale foarte mari în istorie. Ar fi momentul să-
i oferim omului un ideal mai nobil, înlocuindu-l pe cel de 
tip consumist, cu care s-a pervertit  

 
233. O apreciere istorică superficială a idealurilor omenirii 

dealungul timpului, ne-ar putea da impresia că acestea 
sunt tranzitorii, că au un  caracter efemer (relativ). Trăirea 
vulcanică, prin pasiuni, a unui ideal nobil, ridică spiritul 
uman pe culmi. Dacă vom privi mai adânc, vom vedea că 
premizele idealurilor sunt mult mai grave decât credeam, 
şi că ele au determinat, rând pe rând, un progres în istorie. 
O lume lipsită de idealuri nu e decât o groapă de mormânt 
colectivă. Au învins în schimb cei care au propus doctrine 
obtuze şi intolerante (de obicei prin teroare). Lipsiţi de un 
ţel nobil,  vom fi asvârliţi la gunoi. 
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234. Idealurile încurajază perfecţiunea. . Ele se realizează 
plenar când se transmit la generaţii sucesive. În istorie 
trăim pe umerii înaintaşilor. 

235. Ducând la groapă pe cineva, mi-am dat seama că 
participam la un ritual care de mii de ani, zi de zi, se 
repetă identic, marcând timpul. Aşa s-au şters de pe faţa 
pământului generaţie după generaţie, ceea ce s-a numit 
istorie, matricea noastră. Important rămâne ce au lăsat ele 
în urma lor. A face înseamnă a fi cu adevărat patriot (a-ţi 
iubi ţara). Fericiţi cei care construiesc lucruri durabile, vor 
putea arăta oricând omenirii că au existat. 

 
236. Nu există domeniu, de la politică, război, ştiinţă, la 

artă, în care victoria să nu aparţină acelora care ştiu ce vor. 
Indecizia nu poate avea câştig de cauză. Iar aceste victorii, 
realizările, trebuie să se înscrie într-un şir istoric ascen-
dent. Din nenorocire în politică nu de puţine ori cei care 
ştiu ce vor, îşi vor mai ales binele propriu. Oportunismul a 
devenit singura doctrină viabilă în prezent. 

 
 237. Neglijenţa, rudă cu uşurinţa (a lua totul „à la légère”, 

cum spunea Poincaré) îl poate face pe om pentru moment 
neaşteptat de fericit. Aici este pericolul, pentru că acest 
om va trăi veşnic la voia întâmplării: nu va putea niciodată 
să-şi hotărască destinul. 

 
238. Omul neglijent nu are sentimentul istoriei; el nu este 

bun la nimic; zadarnic îl încerci, el nu îţi va tăia bine nici 
măcar un lemn. Omul serios este bun la orice. 

  
239. O mare dovadă de neglijenţă colectivă este modul 

absolut iresponsabil în care epuizăm rezervele naturale ale 
pământului. Într-o zi vom fi condamnaţi de urmaşii noştri; 
îi vom supune la eforturi uriaşe, la disperare şi foame. Ne 
legănăm în iluzia că rezervele naturale sunt fără sfârşit. 
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240. Idealul cel mai năstruşnic al ideologiei comuniste 
propuse de Marx, după „edificarea unei societăţi fără 
clase”, a fost crearea „Omului nou”! Era darwinism pur: 
creerea unei noi specii (biologii ar fi putut fi invidioşi). Ca 
să transformi omul, era de lucru serios. Culmea e că şi 
fasciştii/legionarii credeau în omul nou (inspiraţi tot de 
Marx).. Şi ce trebuia să fie acest om nou? Un om superior? 
Nicidecum, pentru că oamenii superiori gândesc, şi sunt 
foarte rari. Noi, omenirea, alcătuim o piramidă, în care 
oamenii superiori sunt puţini, şi se găsesc numai la vârf. 
Omul nou trebuia să fie de fapt un robot, capabil să 
răspundă automat şi prompt la comenzile liderilor mani-
pulatori. Din nefericire este posibil ca, cel puţin în parte, ei 
să fi reuşit. Au folosit puterea sugestiei (controlul mintal). 
Creierele iraţionale sunt uşor de îndoctrinat. Iar consi-
deraţia de care se bucurau fascina, era cuceritoare. 

 
241. După numai câteva mii de ani de existenţă reală, omul 

a creat pe pământ o suprastructură remarcabilă. Este 
dovada de necontestat a măreţiei minţii lui. Ori unde te-ai 
duce, din Mexicul amerindian până în Europa civilizată, 
găseşti mărturii inegalabile ale creativităţii sale. 

 
242. Pământul ar fi putut exista şi fără noi. Noi i-am dat însă 

şansa de a deveni mai frumos, mai ofertant. Iată idealul 
peren, la care am avea datoria să aderăm, cât se poate de 
conştient. Să fim învăţaţi să aderăm. Să ne perfecţionăm în 
a decora pământul. Pentru că tot noi avem şi o uriaşe capa-
citate de distrugere a ceea ce am construit. Întotdeauna m-
a uimit oprirea lui Hanibal dinaintea porţilor Romei, 
oprirea lui Atilla dinaintea Papei. Aceşti mari distrugători 
au ezitat să distrugă, atunci când ar fi putut să o facă. Şi 
Hitler a ezitat să distrugă Parisul, când i s-a sugerat. În 
schimb, oameni care se pretindeau a fi civilizaţi, nu s-au 
sfiit să distrugă Cartagina, Germania. A existat din tot-
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deauna o luptă între puterea pumnului şi puterea minţii. 
Din păcate mai mereu puterea pumnului a triumfat. 

 
243. Ridicarea în lumea platoniciană a ideilor nu este 

contrazisă de materialitatea lumii; dimpotrivă, este o 
încununare a ei: este revelatoare. În mod surprinzător, 
Universul material este alcătuit atât de armonios, pe nişte 
principii atât de riguros matematice, încât dă senzaţia 
existenţei unei Idei pemergătoare, care a străjuit la apariţia 
lui (Platon). Surprinzător, natura îşi are logica ei, care este 
primordială, iar noi o putem numai imita..  

 
244. Secolele din urmă au dus la o desvoltare fără precedent 

a cunoaşterii. Până şi biserica a trebuit să renunţe la 
dogma fructului oprit, nu a mai putut ţine în frâu progresul 
omenirii. Astăzi ne punem problema: cum vom reuşi să 
stăpânim acest uriaş volum de cunoştinţe. Ele au tendinţa 
să ne depăşască. Ajung să nu mai poată fi cuprinse de o 
minte umană. Putem să ne învârtim în cerc, să nu mai 
reuşim să mergem mai departe (să ne pierdem în labirint). 
Feynman estima în 1959 la 24 milioane de volume 
numărul cărţilor indispensabile din lume (conţinând 10 la 
puterea 15 biţi de informaţie).  Până în prezent totuşi, 
perioadele de stagnare (digerare), mai mult sau mai puţin 
lungi, au fost întotdeauna urmate de un nou avânt. Spiritul 
de Creaţie a învins, ceea ce este extraordinar. 

 
245. Una dintre temele preferate ale filozofilor antici a fost 

organizarea statală. Pe ei îi preocupau lucrurile serioase. 
Statul s-a desvoltat într-adevăr în lumea antică, şi a suferit 
modelări numeroase dealungul istoriei în urma frămân-
tărilor sociale. Nu mai avem asemenea preocupări. Tot ce 
ne reamintim din timpurile mai noi sunt enormităţile lui 
Machiavelli şi ale lui Marx despre dictatură (despre 
dreptul unora de a acapara funcţiile sociale). Am ajuns la 
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proslăvirea statului minimal (Milton Friedman). Comu-
niştii propuneau desfiinţarea lui.  

 
246. Ceea ce înţeleg astăzi oamenii politici prin politică, 

este o neîntreruptă ceartă, ca la uşa cortului, în piaţa 
publică; tot ce afirmă unul este contestat vehement de 
ceilalţi. Poporul stă pe de margini ca la circ şi aplaudă, 
fluieră, huiduie. Nu poate ieşi nimica bun dintr-o 
asemenea gâlceavă. Când ea se lasă cu asasinate, arderi pe 
rug, sau războaie şi morţi, efectul este devastator. 
Ajungem la marginea prăpastiei, nu mai ştim să ne 
guvernăm. Viaţa amestecă în ea toate viciile posibile. 
Extremismele bântuie: oamenii nu înţeleg că înainte de a fi 
Germani,  Evrei, Arabi, sau Români sunt oameni; se 
consideră superiori numai prin aparteneţa la o „etnie”.   
Statul eficient organizat pare a fi o utopie. Obscuran-
tism...consumism... izolaţionism... Teorii sumbre (vezi 
Fukuyama) anunţă catastrofe, unele de cauze naturale 
(ineluctabile), dar cea mai mare datorită nebuniei umane. 
Şi atunci, unde mai este speranţa? Pentru mine ea stă în 
progresul neîncetat al cunoaşterii. Va trebui să depăşim 
tradiţia istorică. Va trebui ca într-o zi să elaborăm şi acea 
ştiinţă de a trăi, o organizare care în esenţă să determine 
omul a deveni util, constructiv, şi nu atât de destructiv ca 
până acum. O metodă de a armoniza relaţiile inter umane, 
deteriorate prin lipsa de înţelegere şi compasiune. Mai 
suntem capabili încă să gândim/sperăm  o lume a raţiunii. 

 
247. Toate cele expuse până aici caracterizează (oarecum) 

Condiţia umană (încadrarea omului în mediul existenţial) 
Datorită capacităţilor extraordinare ale creierului său 
(capacitatea creatoare, atracţia mistică), omul ajunge să se 
încadreze pe sine în univers. . Putem oare înţelege bazele 
biologice ale acestui proces?  
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                     II. Capacitatea creatoare 
 
  248. Capacitatea creatoare a omului pare a fi unică în 
lumea animală. Ea ţine de o desvoltare senzaţională a 
gândirii. Există  animale care pot construi: păsările cuiburi, 
castorii baraje; la ele evoluţia gândirii pare a fi închisă în 
structuri predeterminate genetic. La om gândirea este 
programatic deschisă. În expresia ei cea mai înaltă, ea se 
manifestă fie prin imaginaţie fie prin fantezie; prima se 
materializează prin adevăr (reflecţia), a doua prin frumos 
(intuiţie: arte, mituri). Nivelul maxim de gândire îl ating 
geniile. Care sunt limitele performanţelor gândirii? 
 
249. Oamenii se lasă mai uşor fascinaţi de fantezie decât 
de o analiză raţională, minuţioasă a realităţii. De mii de ani 
şi până astăzi au fost cuceriţi de mituri. Aşa s-au întemeiat    
religiile. Faptul că în ştiinţă lucrurile se petrec identic pare  
de ne crezut Savanţii flamboaianţi fac mai degrabă impre-
sie. Un perfect exemplu este Albert Einstein. El s-a bazat 
numai pe intuiţie. Acest om nu a făcut niciodată o afirmaţie 
bazată pe experienţă sau pe calcul aprofundat. Şi totuşi a 
avut un scucces enorm, a obţinut premiul Nobel; are statui, 
este adorat, a fost apreciat de cele mai strălucite minţi ale 
umanităţii;i se citează spusele extatic, precum versetele din 
Biblie. Formula lui celebră a energiei este o pură invenţie, 
nu se bazează pe nimic. Fizicienii nu o folosesc, folosesc 
formulele lui Joule. Pare a fi o imitaţie puerilă a formulei 
lui Galilei privind gravitaţia: Spaţiul egal ½ g t patrat. Mă 
întreb dacă faptul că un gram de glucoză produce prin 
ardere 4 calorii poate fi calculat prin viteza luminii la 
pătrat. Cantitatea de energie eliberată depinde de reacţia 
chimică implicată în proces şi nu de masă (una e cantitatea 
de energie eliberată prin ardere sau combinarea cu 
oxigenul, alta cea eliberată prin fisiune sau fuziune 
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nucleară). Ce să mai vorbim de teoria relativităţii! Einstein 
a pretins, pe baza ei, că spaţiul şi timpul sunt relative (ca şi 
când nu ar avea o existenţă reală). De fapt relativă e numai 
viteza de mişcare, care reprezintă spaţiul supra timp 
(m/sec). În funcţie de ea timpul necesar parcurgerii 
aceluiaşi spaţiu se lungeşte sau se scurtează, drumul 
efectuat în acelaşi timp se lungeşte sau se scurtează. Dar 
drumul şi timpul în sine rămân practic aceleaşi. Einstein 
sugera că un om care ar ieşi în cosmos cu viteza luminii se 
va întoarce mai tânăr decât congenerii lui de pe pământ 
(sau după moartea lor). Ce aberaţie! Oragnismul uman are 
viteza lui proprie de mişcare biologică, imposibil de 
modificat. Pură fantezie a fost şi ideea sfericităţii spaţiului, 
aparent confirmată de faptul că razele de lumină pot fi 
curbate sub influenţa unui flux magnetic. Ce legătură!? 
Spaţiul este în fapt infinit în toate direcţiile, nu poate fi 
rotund. Einstein nu a fost un om de ştiinţă; îşi crease o 
moacă vizionară, un păr ciufulit: Einstein a fost un artist. 
El a fascinat prin ceea ce orice artist fascinează: fantezia. 
Noroc cu existenţa, în paralel cu el, a multor fizicieni 
experimentalişti: ei au descoperit structura atomului, 
fisiunea nucleară, şi toate consecinţele lor. 

 
250. Omul este şi a fost dintotdeauna iubitor de frumos, 

creator de frumos.  Istoria esteticii (ştiinţa frumosului) este 
mai veche de două mii de ani. Ne vine de la Platon, chiar 
dinaintea lui (arta ca meşteşug). Termenul a fost introdus 
de către Kant. Între timp s-au spus în mod pertinent atât de 
multe lucruri disparate, chiar contradictorii, despre artă şi 
despre frumos, încât e greu a le mai clasifica în mod 
peremptoriu. S-a desbătut la infinit dacă arta trebuie să 
ofere plăcere sau să nu ofere plăcere, să ofere emoţie sau 
să nu ofere emoţie, să fie raţională sau să nu fie raţională, 
să depindă de formă sau să nu depindă de formă, să fie 
socialmente utilă sau nu, moralizatoare sau nu, să conţină 
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un adevăr despre viaţă sau nu, să reflecte divinul sau nu... 
Se vede treaba că ele sunt două entităţi f. complicate, la 
care participăm afectiv.  

 
251. De fapt, ce înseamnă a crea? A aduce pe lume ceva 

nou. Adevărul ştiinţific se crează în spirit pornind de la 
realitatea obiectivă. El apare dintr-un dat aprioric existent 
în natură (descoperirea), sau rezultă dintr-o amalgamare/ 
combinare a cunoştinţelor anterioare (invenţiile). Artele 
sunt însă iniţiate de un misterios imbold creativ interior. 
Senzaţia de frumos e dată de un proces asociat cu judecata 
emoţională. 

 
252. Geneza categoriilor de artă şi de frumos derivă fără 

îndoială din spirit şi din activitatea lui. Aproape toate 
funcţiile activităţii mintale au fost implicate, pe rând, în 
apariţia lor de către esteticieni. Platon vedea în artă o 
imitaţie a unei paradigme cereşti; Aristotel: un catharsis 
(exorcizarea milei şi a fricii); Pitagora: simţul proporţiei; 
Cicero: forma; Plotin: frumuseţea; Sf Vasile: o erezie 
păgână; Sf Augustin. raţiunea mistică; Sf Toma: ordinea 
numerelor; Dante: lumina (strălucirea, claritatea); Medie-
valii: vălul ce îl ascunde pe Dumnezeu; Tasso: plăcerea; 
Michelangelo: munca; Durer: oglindirea perfecţiunii lui 
Dumnezeu; Fracastoro: magia, nebunia; Descartes: relaţia 
dintre judecata noastră şi obiect; Giordano Bruno: 
libertatea de gândire; Hobbes: programul raţional, 
discernământul intelectual; Le Bossu: mecanica pasiu-
nilor; Ronsard: moralitatea, virtutea; Boileau: adevărul; 
Spinozza: un văl multicolor; Leibnitz: o formă de 
cunoaştere cu puterea de a mişca (ca să-i mişte pe ceilalţi 
geniul trebuie să se afle în mişcare); Diderot: un raport 
între observator şi obiect, semn şi semnificat; Hume: o 
magie simpatetică (în acord cu simţurile); Vico: 
imaginaţia; Baumgarten: idealul, intuiţia veşniciei; Sulzer: 
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starea sufletească; Lessing: expresia; Spencer: jocul; 
Burke: instinctul social al umanităţii; Du Bos: o expresie a 
epocii; Herder natura umană... Mai aproape de zilele 
noastre estetica a evoluat la fel de cameleonic şi 
contradictor. Poeţii îndeosebi au avut un cuvânt greu de 
spus. Pentru Kant judecata estetică (simţul artistic) era o 
condiţie apriorică; pentru Goethe o intuiţie a realităţii; 
pentru Schiller armonia raţiunii şi a imaginaţiei; pentru 
Novalis libertatea imaginativă; pentru Jean Paul puterea de 
a pătrunde realitatea ascunsă; pentru William Blake 
spiritul profeţiei; pentru Colleridge rodul sensibilităţii; 
după Shelley poetul se împărtăşeşte din etern, din infinit, 
din unul, poezia ridică vălul de pe frumuseţea ascunsă a 
lumii; pentru Keats poetul este o harfă eoliană, pentru 
Ruskin arta este o percepere intelectuală prin intermediul 
simţurilor (artistul vizionar poate contrazice aşteptarea 
obişnuită). Filozofii şi-au şi ei continuat analiza. Pentru 
Shelling arta reprezintă idei, idei obiectivate; pentru Hegel 
armonia disonanţelor, idealul îl reprezintă unirea perfectă 
dintre semnificaţie şi formă (Dumnezeu singur e sublim); 
pentru Schopenhauer arta pretinde o contemplaţie 
desinteresată şi ne-istorică; pentru Saint Simon este 
necesară implicarea socială a artistului (el are datoria de a 
salva o clasă obidită). După Auguste Comte, pozitivistul,  
arta este un  context de fapte,  mediul  apt să  conducă de 
la intuiţie la acţiune. Pentru naturalişti arta trebuie să fie o 
imitaţie scrupuloasă a naturii; frumuseţea ei stă în 
claritate, obiectivul ei este adevărul, artistul îşi asumă 
rolul de simplu observator (Emile Zola). În acelaşi timp o 
nouă mişcare apăra izolarea şi puritatea artei, cultul 
pasionat al frumosului, arta pentru artă (Flaubert, Gautier, 
Beaudelaire, Poe, Wilde). După Gautier un lucru util 
încetează de a mai fi frumos. Kierkegaard şi Nietzsche 
revelaseră atât grandoarea cât şi mizeria vieţii estetice; 
Nietzsche a recuzat orice formă de transcedentalitate: 
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universul este în întregime natural, fiindu-şi sursa propriei 
perfecţiuni. În schimb, scriitorii dandy precum Oscar 
Wilde au revelat setea de emoţii artistice a omului (după ei 
sfera eticii şi sfera artei sunt absolut distincte). Pentru Poe 
ceea ce contează este originalitatea frumosului. Flaubert 
visa să scrie o carte despre nimic. Beţia sprirituală trebuia 
suplimentată cu droguri. Tuturor acestora li s-a opus Leon 
Tolstoi, predicând căinţa prin artă. Începutul secolului XX 
este dominat de figura lui Benedetto Croce, după care arta 
se bazează pe intuiţia lirică... Pe urmele lui, la 
Collingwood arta este activitate imaginativă; pentru un 
Santayana însă fundamentul material este indispensabil 
pentru frumos; el introduce ideea simbolurilor poetice (la 
început mistice: eucharistia, Christos pe cruce); şi după 
Cassirer frumosul este esenţialmente un simbol, arta îi 
oferă omului calitatea de om; după Suzanne Langer 
muzica este un simbol neconsumat. Semioticienii vorbesc 
despre semnificaţie; arta este o sublimare a sentimentelor; 
desordinea logică crescândă din artă (până la artificialitate, 
schizofrenie) este pusă în legătură cu intensitatea 
crescândă a limbajului metaforic, cu tratarea simbolurilor 
obscure ale subconştientului; se vorbeşte acum despre 
pluralismul estetic. Pentru gestaltişti omului îi place 
forma, pentru că şi naturii îi place: forma economicoasă, 
armonios construită; pentru ei arta este formă (Gestalt). 
Pentru Alexander resortul biologic al artei este impulsul 
constructiv. Pentru Bergson arta este modul intuitiv de 
abordare a realităţii. Pentru John Dewey însă contează 
efectul pragmatic; arta este experienţă, nu poate fi separată 
de experienţa umană obişnuită. Şi harababura continuă... 
Ceea ce este de remarcat este că această formidabilă şi 
continuă analiză nu duce la un final concludent. Selectarea 
unor calităţi exclusiviste ale artei a dus la o foarte 
amănunţită cunoaştere a lor; sinteza însă lipseşte. Ceea ce 
reiese este că arta presupune atât de multe calităţi diferite, 
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încât înglobează întreg procesul mental, de la recepţia 
senzorială până la expresia formală. Şi nu oricum. Fiind 
rodul unor minţi cu calităţi excepţionale, al unor genii, arta 
duce performanţa creierelor omeneşti la un nivel astral; 
uneori ne apropie de divinitate.    

                                                                                                                                                                                                                      
253. Şi atunci, care sunt acele calităţi fizice indispensabile 

ale artei, oricare ar fi ea, ce nu pot lipsi din niciuna dintre 
teoriile formulate de-a lungul timpului. Răspunsul pe care 
l-am dat, după o îndelungă chibzuinţă, a fost, ele sunt 
două: armonia (logica) şi spiritualitatea (bogăţia de idei, 
fantezia, inspiraţia). Acestea nu pot lipsi nici unui fapt 
estetic, chiar dacă nu sunt întotdeauna evidente.  

 
254. Produsul muncii artistice se chiamă creaţie. Este 

singurul care are acelaşi nume cu opera lui Dumnezeu. 
Pare a ieşi de nicăieri şi din nimic. Şi totuşi, artiştii mari 
duc într-adevăr pe aripile lor întreaga omenire către înalt. 

 
255 Imaginaţia şi fantezia sunt esenţa spiritualităţii; motorul 

gândirii active. Imaginaţia este o formă de gândire rigu-
roasă, mai ales verbală, şi foloseşte ştiinţelor; ea rezultă 
din combinarea ideilor deja existente. Condiţia ei este 
originalitatea, realizarea noutăţii; ceea ce înseamnă că 
trebuie să ţină seama de tot bagajul de cunoştinţe prealabil 
acumulat prin simţuri. Fantezia este mult mai liberă 
(meditativ-intuitivă). Ea depinde şi de temperamentul 
artistului. Se poate vedea cât de largă este participarea 
mentală în cazul artelor, care sunt mai ales mijloace de 
expresie: fantezia interesează atât conţinutul propriu zis, 
fondul operei, cât şi forma ei. O formă aparte de fantezie o 
reprezintă probabil religia. În muzică ele se pot contopi. 

 
256. Imaginaţia rezultă din combinarea liberă şi variată de 

idei. Oamenii care se obişnuiesc să adopte idei străine 
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(printr-un exces de memorizare, cum se întâmplă în 
învăţământul românesc) pot elabora cu greu idei proprii Ei 
devin  puţin inventivi, rareori originali; sunt în schimb 
foarte uşor de controlat mental (manipulaţi). Toţi profeţii 
au ţinut predici disperate adepţilor (unele continuate de 
discipoli după moartea lor) pentru a-i îndoctrina. 

 
257. Câtă fantezie se află în spatele sculpturilor antice 

greceşti? Aparent ele redau fidel realitatea. Reprezentând 
zei sau zeiţe, artiştii făceau însă un enorm efort de 
abstractizare şi de simbolizare (deplină expresie artistică).  

 
258. Există oameni cu fantezie bogată. Fantezia îşi are însă 

limitele ei. De aceea receptarea realităţii fizice obiective 
de către artist (ca de altfel de către orice fiinţă umană), 
oricât de personală,  este obligatorie. Artistul nu poate 
exista înafara realităţii, iar realitatea la rândul ei îl inspiră. 
Nu am văzut operă de ficţiune, care să depăşască prin 
puterea ei de convingere realitatea. Nici cele mai 
fabuloase reprezentări imagistice din cultură sau mistică 
nu sunt mult diferite de formele existente natural. Grecii 
antici şi-au reprezentat zeii, atât morfologic cât şi 
caracterial, ca pe nişte oameni (de altminteri cu multă 
fantezie). Nici religia mozaic-creştină nu l-a putut vedea 
altfel pe Dumnezeu, decât ca pe un om (după chipul şi 
asemănarea lui). Îngerii, heruvimii din Biblie, extra-
tereştrii din relatările science-fiction de azi, sunt nişte 
oameni şi ei, pentru unii cât se poate de vii. Cele mai 
fabuloase reprezentări, cele din religiile egipteană sau 
indiană, sunt de fapt reprezentări combinate (de om şi 
animal). Nu mai puţin limitate în desfăşurarea lor sunt 
povestirile fantastice sau miturile. Într-o singură noapte 
Mahomed s-a transportat de la Mecca la Ierusalim şi s-a 
urcat pe o scară până la cer. Extraordinară aici este numai 
forţarea parametrilor de timp şi de spaţiu. Dar Islamul 
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pretinde şi astăzi dreptul său asupra Ierusalimului, ade-
vărul acestor poveşti. Fantezia nu duce la adevăr ci la 
emoţie. De cel mai mare spor de fantezie au dat dovadă 
muzicienii. Muzica nu are un corelat obiectiv sigur în real. 

 
259. Realitatea obiectivă are de multe ori o fantezie care o 

depăşeşte chiar pe cea subiectivă, a poeţilor (mult mai 
imprevizibilă, condiţionată multiplu şi misterios). Ea a 
putut deveni o sursă de inspiraţie. Artiştii au fost în mod 
egal influenţaţi, adeseori benefic, de realitatea istorică, dar 
şi de speculaţia mitică (fantezie la patrat). Relatările 
miraculoase din Biblie, dar şi cele din alte saga religioase 
şi-au găsit loc în manifestările artistice, şi astfel  au căpătat 
formă, un plus de credibilitate. Îmbinarea dintre rigoarea 
realităţii ţi subiectivitatea artistului a dus la apariţia unor 
opere perene. În final, Fantezia a pus stăpânire pe om.  

 
260. Neputând beneficia de o evoluţie esenţială a ideilor pe 

care le oferea realitatea, artiştii s-au crezut nevoiţi să 
apeleze la idei privind schimbarea formei. În cele mai 
multe dintre cazuri evoluţia artei s-a produs printr-o astfel 
de conduită. Altminteri ce mare diferenţă vedeţi între 
Sofocle şi Ibsen? Mai grav, în disperare de cauză, artiştii 
în secolul XX au decis să abandoneze total realitatea, ne 
mai găsind (aparent) nimic nou în conţinutul ei de repre-
zentări. Au descoperit arta abstractă. Ceea ce a dus la o 
implozie a  artei. 

 
261. O variantă a acestui demers renovator, iniţiată de 

Proust, a fost explorarea fină/microscopică a realităţii (pe 
urmele memoriei subiective). Aşa au procedat James 
Joyce, Virginia Woolf, Hertha Muller şi au avut succes. 

 
262. Poate avea arta un rol civilizator?  Am spus adeseori că 

socialismul real instalat în România producea un număr de 
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aberaţii ale vieţii ne mai întâlnit în istorie. Din păcate 
artiştii noştri nu au ştiut să beneficieze de acest avantaj 
(sau nu au avut curajul). Puteau însănătoşi moral 
umanitatea. Unii încearcă să recupereze astăzi prilejul 
pierdut, scriind memorii. 

 
263. . Evoluţia formei a avut acelaşi efect destructiv în 

secolul XX  în artă, ca şi concepţiile etice sau filozofice. 
Simţindu-se copleşiţi de predecesorii lor, artiştii au vrut să 
ia totul de la capăt. S-au apucat să defăimeze trecutul. 
Noile formule nu sunt însă atât de inovatoare pe cât par. 
Ideile clare lipsesc, predomină metafora Antiteatrul este 
totuşi teatru, muzica dodecafonică este tot muzică; s-au 
schimbat numai convenţiile. Forma este foarte importantă 
în natură, spunea Aristotel. Ea dă naştere la diversitate. 
Mulţi au confundat însă evoluţia formei cu formalismul. 

 
264. Artele s-au străduit. şi ele, concurând ştiinţele, în 

căutarea adevărului. Numai că adevărul artistic e mai 
difuz, şi nu tot atât de riguros (un adevăr ştiinţific care are 
fisuri, nu mai e adevăr, devine istorie). În plus, datorită 
armoniei pe care o afişază, artele produc emoţie (pozitivă 
sau negativă), ceea ce se întâmplă rar în cazul ştiinţelor. 
Adevărul ştiinţific trebuie să fie rece (obiectiv); este un alt 
fel de adevăr. Adevărul artistic poate afecta personalitatea. 

 
265. Arta a parcurs o revoluţie la începutul secolului XX, 

comparabilă numai cu cele care s-au produs în morală şi 
societate (naţional socialism, comunism). Ca şi ele, aceas-
ta putea duce la un cataclism. Artiştii au decis să rupă 
fluxul coerent, logic, al activităţii mintale, pretinzând că 
astfel îşi eliberează fantezia. Au decretat că într-o operă 
modernă raţiunea nu mai trebuie să controleze gândirea 
creatoare. La apariţia oricărui curent nou, mulţi se asvârlu 
în el cu frenezie, crezând că astfel se vor putea realiza mai 
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uşor. Mulţi neaveniţi au considerat fenomenul uşor acce-
sibil şi s-au implicat decisiv. Noroc cu cei câţiva (puţini) 
creatori de geniu, şi cu acei scriitori, compozitori care au 
evitat curentele avangardiste şi au continuat, desvoltând-o, 
tradiţia clasică. Ei au produs opere grele,  remarcabile, 
care probabil vor rămâne în viitor (nimic din ceea ce nu 
are sens, nu rămâne), şi vor vorbi despre existenţa noastră. 

 
266. Artei îi convine expresia extremă: extrema violenţă, 

extrema candoare, extrema puritate, extrema simplitate, 
extrema linişte... De aceea a fost uneori comparată cu 
nebunia (Aristotel) sau magia (Fracastoro). În artă nu poţi 
fi de mijloc. Deşi echilibrul este indispensabil. Ori, tocmai 
echilibrul s-a rupt în arta modernă. 

 
267. Arta modernă nu reuşeşte să îşi facă loc în conştiinţa 

publică. Rămâne un fenomen exterior, în mare parte 
artificial, care nu rezonează cu sensibilitatea maselor. 
Snobii spun că îi va veni rândul în viitor. Ea nu dă dovadă 
nici de o mare diversitate, de o noutate reiterantă în stare 
să intereseze receptorul, deşi s-a presupus că va duce la o 
eliberare fără precedent a spiritului creator. În regim 
comunist poeţii erau siliţi să nu spună nimic din realitatea 
cotidiană; atunci au apelat pe neaşteptate în chip salvator 
la arta modernă. Nenorocirea este că un mesaj lipsit de 
conţinut (de adevăr) nu se poate reţine; poate fi plăcut la 
prima vedere, dar nu lasă nimic în spirit, în urma lui.  

 
268. Multe dintre opurile artei muzicale contemporane par 

reci (se ascultă astăzi chiar mai rar decât muzica barocă, 
preclasică): ele nu reuşesc să se coreleze cu întreaga gamă 
a sentimentelor umane, ci numai cu unele stări emoţionale 
speciale, bizare, excepţionale (nu vorbesc aici despre 
suprarealism sau despre expresionism, care sunt mai 
apropiate de arta tradiţională). Am observat că muzica 
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modernă, atonală, exprimă cel mai fidel nebunia. Dar 
tentaţia simplificării dă uneori senzaţia  sărăciei de idei. 
Realizările incontestabile sunt rare: Webern, Alban Berg... 

 
269. Uneori, dat fiind caracterul lor reducţionist, operele de 

artă modernă pot beneficia de asocierea temporară cu alte 
modalităţi de expresie, cu alte forme sau imagini artistice, 
care impresionează subiectul sensibil pe alte căi: muzică-
balet, muzică-film cosmic, pictură-scris, sculptură-peisaj. 
Astfel completate ele se detaşază, par a fi mai expresive. 

 
270. Şansa artei moderne, ca şi a tuturor celorlalte forme de 

artă, stă tot în armonia şi spiritualitatea ei (bogăţia de 
idei). Din păcate, reuşitele sunt rare: Wozzek, Vocea 
umană, sunt aproape singurele opere acceptabile. Ele 
dovedesc că lucrul este posibil, dar nu facil. Toată gălăgia 
care a însoţit arta modernă abstractă, laudele şi exegezele 
superlative ale unor opere ininteligibil de plicticoase, 
uimesc. Parcă ne-ar  bloca mintea. Când nu ai nimica de 
spus (precum Gertrude Stein şi toţi urmaşii ei), te lauzi că 
nu spui nimica, şi spui nimic despre nimic..  

 
    271. Pentru mulţi  gânditori,  începând cu Platon şi Aris-

totel,  sensul  artei implică  plăcerea  subiectului  căruia i 
se adresează Privind mai adânc, eu spun că rostul artei   
este bucuria, care este însuşi sensul vieţii (căutarea 
bucuriei), nu plăcerea. Spunând că arta oferă plăcere, 
înseamnă să o asimilăm cu satisfacţia sexuală sau alimen-
tară. Dar plăcerea este o senzaţie, iar bucuria  emoţie. În 
realitate arta produce emoţie şi nu plăceri, cel puţin la 
omul normal..Studiind fiziologic mecanismele cerebrale 
ale emoţiei, am găsit centri specializaţi, care dau seama de 
complexitatea fenomenului. Un rol deosebit îl joacă aria 
orbitală, de la baza lobilor frontali. 
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     272. În mod paradoxal, armonia (cea de a doua calitate a 
artelor), deşi de sorginte logică,  este, mai presus de orice, 
creatoare de emoţie. Uneori oamenii nu plâng dacă li se 
istoriseşte un eveniment tragic, dar plâng amarnic când i 
se asociază o melodie tristă. Mulţi oameni însoţesc  înmor-
mântările cu muzică sacră (pentru a se emoţiona mai 
uşor). Marii compozitori au fost şi mari creatori de armo-
nie: Mozart, Shubert, Brahms... De aceea am spus că 
armonia este indispensabilă operelor de artă. 

 
273. Există ritmuri care întristează şi ritmuri care înveselesc. 

Armonia despre care vorbeam se impune în procesul de 
gândire al marilor artişti, prin ritmuri caracterizabile. Să 
fie numai o coincidenţă faptul că activitatea electrică 
cerebrală este şi ea tot ritmică? Walt Whitman a inventat 
versul alb (fără rimă) dar a păstrat ritmica versurilor, 
părăsită de creatorii de azi. Înşirate pe orizontală, versurile 
de azi pierd calitatea poezie. 

 
274. Au existat numeroase încercări de a explica armonia. În 

realitate ea rămâne extrem de misterioasă. Faptul că ea 
poate fi explicată matematic (Pitagora evidenţia rolul 
proporţiilor numerice pentru apariţia armoniei cosmice sau 
muzicale, Da Vinci a studiat-o şi el, Zeising a descris 
secţiunea de aur) demonstrează că ea este legată de logică 
Rămâne totuşi destul de neclar de ce toate acestea îl 
impresionează pe om. În mod evident unii oameni dispun 
de acest sistem cerebral de detectare a armoniei propor-
ţiilor, dar alţii nu. Puteţi observa acest lucru în mediul 
ambiental.  La fel de misterioasă este existenţa armoniei în 
natură. După Pitagora numărul trei determină suprafeţele 
(cât de aproape de teoria fractalilor), iar numărul patru 
determină corpurile (spaţialitatea). Platon ne spunea că 
arta este o imitaţie a paradigmei cereşti, tocmai pentru că 
observase extrema armonie a cosmosului (cosmos în limba 
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greacă înseamnă ordine). Numărul de ramuri, numărul de 
petale ale florilor, sunt distribuite şi ele armonic (lucrul 
este dovedit de cercetările moderne). Pare că natura este 
subordonată ca şi arta, în mod misterios, legilor proporţiei. 
Astfel se nasc momentele şi peisagiile care ne plac. 

  
275. Faptul că în artă armonia primează este dovedit şi de 

slaba corelaţie dintre artă şi frumos (pe care unii au 
absolutizat-o). Oricine poate să observe că în pânzele lui 
Bosch sau în capriciile lui Goya, în muzica lui Webern sau 
în zeii sculptaţi ai indienilor, în La Charogne lui 
Beaudelaire, în romanele lui Dostoievschi sau Kafka nu 
este nimica frumos. Aceste opere continuă însă să ne 
impresioneze profund, datorită armoniei lor specifice. 
Ideea de frumos/urât apare însă în urma unui act de 
judecată, cu resorturi mult mai complexe(cum vom arăta). 

 
276. Când am tradus în limba franceză din poeţii români 

(Eminescu, Bacovia, Blaga) am preferat să sacrific uneori 
textul (spiritualitatea) pentru a păstra armonia şi eufonia 
versurilor (ritmul, rima, alternanţa vocalelor). Şi a ieşit 
bine, cred. În locul ideilor autorilor am pus uneori ideile 
mele, fără nici o ezitare. Poezia nu a avut de suferit. 

 
277. O foarte interesantă analiză a armoniei în arta plastică a 

făcut-o Hogarth. După el esenţială pentru apariţia 
armoniei este linia. Vasari, şi el, vedea desenul la originea 
armoniei. Linia fină, unduioasă caracterizează statuile 
antice greceşti: ea le dă graţie. Important este şi gradul de 
unduire care nu trebuie să fie nici exagerat şi nici şters, 
pentru a ne face plăcere. Un exemplu de linie unduioasă 
perfectă este flacăra. Japonezii în gravurile lor au folosit 
unduirea liniilor pentru a sugera mişcarea, o performanţă 
remarcabilă pe care nu a realizat-o şcoala europeană. Dar 
linia unduiosaă este şi ea tot un ritm. Există şi ritmuri ale 
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naraţiunii care ne sunt agreabile (mai rapide în general as-
tăzi decât în trecut). De un anumit ritm se prevalează şi 
distribuţia culorilor în arta plastică; ele crează contraste. 
Ritmica repetitivă pare a fi alături de proporţie, de ordine, 
de simetrie, un principiu indispensabil al armoniei. 

 
278. Platon recomanda învăţarea poeziei în şcoli de către 

elevi. După el ritmicitatea ei ar contribui la formarea 
caracterelor. Este o idee extrem de interesantă: noi poate 
că nu suntem capabili de a detecta armonia, dar putem fi 
formaţi pentru detectarea ei. Iar aceasta ar putea contribui 
la o desvoltare mintală armonioasă. 

 
279. După Plotin frumos este ceea ce iubim (ceea ce ne 

emoţionează, spuneam).. Trebuie să existe între receptor şi 
creatorul de frumos o empatie. Ar fi vorba aşa dar de ceva 
înăscut, aprioric, care îi uneşte pe cei doi. Şi totuşi Platon 
spunea că ne putem forma întru armonie. Nu este oare aici 
o contradicţie? Par să existe două tipuri de armonie: 
Armonia simplă şi  Armonia complexă.. Nu ne este dat să 
le percepem în acelaşi timp, căci armonia simplă este o 
reacţie quasi instinctuală (intuitivă), iar armonia 
complexă, rafinamentul artistic, implică o perfecţionare 
prin educaţie.  

 
280. Nu înţeleg de ce numesc unii arta lui Mondrian şi a 

urmaşilor lui (cu patrate, triunghiuri sau cercuri colorate) 
artă abstractă. Aş numi-o mai degrabă artă concretă. Căci 
nu există forme mai concrete decât triunghiul, patratul sau 
cercul. Ceea ce nu înseamnă că ele nu sunt frumoase, că 
nu au un coeficient ridicat de armonie, rezultând din 
proporţiile lor matematice. Platon spunea că lumea a fost 
creată din triunghiuri(!): scalen, dreptunghiular şi isoscel 
(fractali?). Întreaga grandoare a arhitecturii moderne 
americane de tipul Mies van de Rohe (spre exemplificare 
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New Yorkul) se bazează pe asemenea forme şi pe pro-
porţii. Neplăcută este repetarea lor obsesivă. Primul patrat 
negru a fost pictat de Malevich în Rusia. Cum e posibil 
însă să pictezi la nesfârşit numai patrate!? 

 
281. Este atâta armonie în natură! Ea pare a întrece chiar 

capacităţile spiritului uman de a crea frumos. Când observi 
organizarea universului, perfecţiunea organismelor 
vegetale şi animale, simetria florilor de ghiaţă, organizarea 
atomilor, nu se poate să nu fii uluit. Şi ele toate se 
realizează spontan, prin jocul unor forţe chimico-fizice, 
prin acţiunea unor legi cosmice. Să fie aceste legi propa-
gate inperativ până în creierul uman, fără ca noi să ne dăm 
seama? Lor să li se datoreze nevoia noastră apriorică de 
armonie, capacitatea chiar de a o intui? Suntem cu mult 
mai coordonaţi de natură decât credem. 

 
     282. Aristotel spunea că arta purifică individul de 

sentimente precum mila şi frica. Este ceva aici.  Activând 
centrii emoţionali, ea este capabilă să influeţeze emoţia, 
afectivitatea. În spitalele de psihiatrie muzica e folosită ca 
terapie şi nu fără succes, deşi există drogurile psihotrope. 
Goldberg nu putea adormi fără variaţiunile lui Beethowen. 
Iar culoarea albastră a pereţilor în spitale, se consideră a fi 
calmantă.Şi totuşi există oameni foarte educaţi artistic care 
rămân în sinele lor barbari. 

 
283. De curând am văzut un balet excepţional, un exemplu 

de armonie complexă: „Dama cu camelii” realizată de 
John Neumeyer, pe muzică de Chopin. Baletul clasic se 
baza pe simetria evoluţiei grupurilor. Aici fiecare pereche 
de dansatori evolua în mod independent, însă global 
armonic, la fel cu partidele instrumentelor într-o simfonie. 
M-am mirat cum de coregrafii (Cuningham) au descoperit 
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acest principiu al contrapunctului multicentric atât de 
târziu. Armonia complexă nu a fost uşor de imaginat.  

 
284. Mă întrebam dacă literatura şi arta pot face oamenii 

mai buni. Ar trebui să-i înveţe să separe binele de rău, 
proces interesat. Au încercat. Din păcate influenţa lor nu a 
depăşit nivelul ludic. Chiar dacă binele şi frumosul sunt 
categorii psihologic distincte, ambele ţin de discernământ 
/judecată. Ori, la mulţi oameni aceste procese sunt extrem 
de  rigide. Artiştii au condamnat impostura, asuprirea şi 
crima; fără a aboli impostura, asuprirea şi crima. Şi totuşi, 
de când literatura şi arta au abandonat rolul lor 
moralizator, lumea a devenit mai dementă. Se preferă 
imoralitatea şocantă. 

 
285. Înafară de sensibilitatea pentru armonie, arta presupune 

inteligenţă (spiritualitate). Creaţia muzicală (complexitatea 
fluxului de idei la marii creatori) este destul de greu de 
receptat. Când le depăşeşti capacitatea de înţelegere, 
oamenii refuză să mai asculte ceea ce le spui. Alteori te 
refuză din orgoliu. Marile culturi s-au născut acolo unde 
creatorii şi publicul s-au înţeles reciproc, acolo unde 
nivelul de cultură global al populaţiei a fost înalt. Pe 
vremea călătoriei lui Chopin prin Europa, toate casele 
germane aveau pian. Geniile nu sunt decât vârful unei 
structuri culturale organizate piramidal. Când piramida 
este mică, vârful nu poate fi prea înalt. Romanele proaste 
se citesc, muzica proastă se ascultă. Omului îi place o 
operă de artă, atunci când îi preexistă interior. 

 
286. De multe ori nivelul de delicateţe, de fineţe, de 

profunzime al marilor creatori scapă publicului de rând. El 
se mulţumeşte cu puţin. Cu el trebuie lucrat, explicat, căci 
gustul se formează încet, cu timpul, prin exerciţiu şi antre-
nament. În absenţa comenzii sociale, marea artă ar putea 
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să dispară, să ne trezim cu o artă comercială, vulgară, 
lipsită de orişice bun gust.  

 
287. Nu sunt un credincios. Şi totuşi, atunci când mă duc 

într-o mare catedrală şi cântă orga, şi luminează vitraliile, 
şi ard lumânările, şi admir bolţile, parcă mă apropii de 
Dumnezeu. Pare incredibil. Muzica stimulează creierul 
iraţional/metafizic, pentru că se bazează pe afect. Este o 
artă magică. Spre deosebire de vorbire, care adeseori 
desbină oamenii, muzica adună (reuneşte) sufletele. Când 
aud o muzică bine intrpretată, plâng. 

 
288. Arta are un caracter efemer. Dă naştere unor întâmplări 

artificiale, fictive. Când închizi cartea, personajele dispar: 
ele rămân să doarmă acolo un alt somn de veci, între 
paginile ei. Arta plastică, mult mai expusă, trăieşte într-o 
încremenire patetică. O simfonie se edifică şi ea sub 
bagheta unui şef de orchestră inspirat, după care moare 
abrupt, lăsându-ne regretul de a nu o mai auzi. Aceasta 
este gloria şi mizeria artelor. 

 
289. Ce îl face pe om să aibă nevoie de artă, atunci când ea 

nu-i satisface nevoile fizice. Unii au zis plăcerea pe care el 
o resimte, ceea ce este numai parţial adevărat. Arta umple 
de fapt un mare gol interior, înlocuieşte vidul de existenţă. 
Ea ne vindecă de singurătate. 

 
290. Operele de artă mari sunt capabile să ne inducă o 

anumită trăire, o stare afectivă, aceea pe care artistul însuşi 
a încercat-o. Este rezultatul armoniei lor speciale, pe care 
cu greu am putea-o analiza în termeni strict matematici. 
Este capacitatea artistului de a crea rezonanţă în sufletul 
altora. Este ceeace Benedetto Croce a denumit probabil 
intuiţie lirică. Numai că intuiţia este ea însăşi un proces 
foarte complex de gândire afectivă. Arta ne vorbeşte 
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complex despre viaţă, şi astfel artistul ne devine un 
partener instruit, mentorul nostru. Capodoperele au o 
armonie atât de perfectă, încât ne corespund tuturor şi par 
să existe din totdeauna, să fi „trebuit” să fie scrise. 

 
291. Desvoltarea artelor a avut un caracter aleatoriu, inegal 

şi fluctuant în timp în diferitele părţi ale lumii. Armonia 
distinge net modul de gândire al popoarelor din Occident 
şi Orient. Nicăieri nu este mai evidentă această diferenţă 
decât în modul lor de existenţă: în arhitectura şi 
urbanismul lor. Vizitaţi oraşele occidentale; veţi descoperi 
ordinea, străzile drepte, alinierea, nivelul egal de înălţime; 
veţi descoperi pieţe centrale perfect geometrice şi o 
arhitectură unitară. În Orient totul este învălmăşală şi 
haos: străzi întortochiate, aglomerate, clădiri inegale, nu 
întotdeauna curate, aglomeraţie nesistematizată; există 
desigur şi remarcabile excepţii: Arabii îndeosebi au produs 
unele lucruri extraordinare; vechea  Bukhara, monumen-
tele din Granada, chiar şi palatul dogilor aproape că nu au 
egal. Oamenii iarăşi se comportă total diferit. Am călătorit 
odată din sudul Italiei prin Austria până la Bucureşti. Am 
avut trăiri total diferite. Niciuna nu m-a satisfăcut integral. 

 
292. Se pare că noi, românii, suntem undeva la mijloc. 

Aparţinând genetic de orient, am făcut în permanenţă efor-
turi dureroase pentru a ne adapta la gândirea occidentală. 
Majoritatea oraşelor noastre sunt foarte amestecate. 
Singurul domeniu în care ne-am ilustrat a fost absurdul. El 
pare să ne caracterizeze. Lucrul l-a intuit Eminescu, când a 
scris „Rugăciunea unui Dac”. 

 
293. Este absolut ciudat faptul că intelectualul român se 

simte mai atras de creatorii altor naţii, decât de propriii săi 
creatori. Se regăseşte mai deplin în proza lui Balzac sau 
Proust, decât în aceea a lui Sadoveanu sau Cărtărescu. Mai 
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degrabă îşi află sufletul în Bach şi Berlioz, decât în Enescu 
sau Paul Constantinescu. Poporul român are relativ puţini 
mari creatori; iar atunci când apar, din păcate ei nu sunt 
înţeleşi de popor (trebuiesc validaţi în străinătate).  Se pare 
că artiştii autohtoni i-au intuit destul de rar culoarea sufle-
tului (fiorul). Mai degrabă au intuit-o creatorii populari, 
dând Mioriţa şi Meşterul Manole (slăvirea sacrificiului). 

 
294 Când vizitezi marile capitale europene (Viena, Berlin, 

Paris, Madrid, Londra), întâlneşti pretutindeni replici 
monumentale ale arhitecturii antice greceşti. Grecia la tot 
pasul. Şi, în mod paradoxal, când te duci în Grecia (la 
Atena), nu vezi decât cel mult replici palide ale arhitecturii 
occidentale (şi ruine). Ce crudă e istoria. Cum de a putut 
cădea spiritual atât de mult acest popor!? În epoca moder-
nă Grecii nu au mai dat creatori (să zicem compozitori) 
nici măcar cât Polonezii (Chopin, Penderecki), Ungurii 
(Liszt, Bartok) sau Cehii (Dvorak, Martinu). Nu au mai 
dat mari sculptori, nu au mai dat arhitecţi. O tăcere de 
moarte s-a aşternut asupra acestui popor mândru. Au ajuns 
o naţiune consumistă de mâna a doua. 

 
295. Sculptura greacă antică a introdus pentru prima dată, şi 

în mod magistral, nudul în compoziţia ei. Grecii făceau 
exerciţii de gimnastică pentru a se auto-modela, şi erau 
mândri de corpul lor (de forma umană). Nimeni nu a mai 
prezentat de atunci nudul atât de pur, de armonios, fără 
tentaţii perverse erotice. Deşi, într-un muzeu, o fată 
mângâia cu gingăşie un nud antic grec. 

 
296. În antichitate grecii aveau conştiinţa măreţiei lor. Dacă 

citim numai acel faimos discurs al lui Pericle, ne dăm 
seama cât erau de conştienţi de valoarea lor: „Există 
destule dovezi, iar mărturiile nu lipsesc, pentru a  dovedi 
forţa noastră, şi a ne oferi admiraţia tuturor, în prezent şi 
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în viitor; nu avem nevoie de Homer pentru a ne glorifica, 
şi nici de altcineva care să încânte în prezent, dar să 
decepţioneze în viitor. Am constrâns marea şi pământul să 
se deschidă înaintea noastră, şi pretutindeni am lăsat 
monumente nepieritoare”. Astfel de asumare a grandorii 
se regăseşte rar; poate doar în epitaful pe care şi l-a scris 
singur Rafael („Aici zace Rafael, egalul marei Naturi!”...), 
sau în inscripţia lui Mussoloini de la EUR („Italienii, 
popor de eroi”...). Mândria justificată îi face pe oameni 
frumoşi, mândria absurdă îi compromite. 

 
295. Dacă îi întrebi pe Greci cum îşi explică decăderea lor 

continuă, din care nu mai pot ieşi la 250 de ani de la 
revoluţia lor de independenţă, dau vina cu timiditate pe 
stăpânirea otomană. Se pare că 400 de ani de restrişte sunt 
prea mulţi pentru supravieţuirea elitelor. Elitele sunt cele 
mai sensibile la opresiune. Ca şi la noi, în acea perioadă 
nefastă, s-au putut înmulţi numai sălbatecii, ascunşi prin 
văgăune, refractari la cultură şi la frumos. Dar asta nu 
explică în întregime dezastrul.  

 
298. După părerea mea, marea responsabilă pentru distru-

gerea culturii greceşti a fost religia creştină. Creştinismul a 
pătruns în lumea antică mai ales la păturile de jos: a fost 
un fel de “revoluţie culturală”. Puţini ştiu că dărâmarea şi 
arderea bibliotecii din Alexandria a fost făcută de creştini, 
înaintea califului Omar al Arabilor; de Grecii înşişi. 
Atunci a fost lapidată Hypatia. Pentru creştini sculptura 
avea un iz de cult pervers şi idolatru, spectacolele teatrale 
erau patronate de diavolii patimii şi ai desfrâului, 
savurarea armoniei muzicale era o desfătare vulgară. Sf. 
Francisc scria că Dumnezeu l-a ales pe el, ca să calce în 
picioare frumuseţea lumii, pentru ca ea să vadă că tot harul 
vine de la Dumnezeu. Apogeul acestei perioade a venit în 
perioada controversei iconoclaste (în secolele VIII şi IX), 
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care a pus capăt ultimelor rămăşiţe estetice întârziate. 
Când, mai târziu, mugurii Renaşterii au apărut mai întâi la 
Bizanţ (înaintea lui Giotto şi Fra Angelico), au început 
luptele nemiloase cu Turcii şi căderea imperiului. 
Renaşterea bizantină s-a transferat în Italia, la Ravena şi la 
Veneţia. Peste Grecia a coborât un văl sumbru. A fost 
dinamitat Parthenonul. Astăzi Grecii se întrec în turism 
cultural: sunt marii curatori ai ruinelor lor.  

 
299. Renaşterea a apărut atunci când Biserica a înţeles să 

utilizeze descoperirile anticilor în materie de armonie, 
pentru glorificarea lui Dumnezeu. Au apărut catedralele. 
Artele plastice şi muzica s-au desvoltat pe substrat 
religios, până la un apogeu pe care l-au reprezentat 
Michelangelo şi Bach. Ca şi la noi, în perioada comunistă, 
artiştii au înşelat însă de multe ori aşteptările capilor 
(Mantegna, Caravaggio). Principii italieni au încurajat 
acest păcat. Biserica a reacţionat prin Reformă, dar pasul 
era făcut, nimeni nu a mai putut opri din nou drumul 
firesc/secular al desvoltării artelor.  

 
300. Biserica Ortodoxă a fost mult mai puternică, mai 

rezistentă, mai habotnică, decât a fost biserica catolică. Ea 
s-a opus cu mult mai multă vememenţă / eficienţă 
emancipării artelor. Creierul artistic al grecilor, supus 
îndelungei opresiuni istorice, s-a atrofiat până la dispariţie 
(cu rare excepţii). Mai de grabă veţi găsi oameni mari de 
origine greacă în cultura română, decât în aceea elenă. Şi 
totuşi, exegeţii români par fascinaţi în adânc de ortodoxie, 
aşa primitivă cum e (au impresia că le conferă identitate).  

 
301. Caracterul identitar al desvoltării artelor este de netăgă-

duit. Fiecare popor are arta care îl defineşte. Când asculţi 
Beethowen, auzi Germania, când asculţi Grieg auzi 
Norvegia, în Berlioz, Debussy şi Ravel auzi Franţa, în 
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Vivaldi, Rossini şi Verdi - Italia, în Musorgski şi Rachma-
ninov este Rusia. Am reuşit oare noi să ne definim sufi-
cient cultural? Avem noi o „matrice stilistică”? (Blaga) 

 
302. De ce oare muzica exprimă în modul cel mai perfect 

identitatea unui popor?  Probabil pentru că ea se mulează 
cel mai fidel pe sufletul lui. Ori, modul de a simţi (trăirea 
interioară) ne defineşte eul adânc. Cred că în al doilea rând 
identitară ar putea fi dramaturgia, care defineşte exterior 
(comportamental) viaţa de fiecare zi a oamenilor. Pentru a 
înfăţişa modul de viaţă al oamenilor în comunism am scris 
underground piese de teatru, pe care le consider identitare. 

 
303. Un copil de zece ani (care nu a vorbit până la cinci) mi-

a trimis o poezie scrisă de el, extrem de expresivă  din 
punct de vedere psihanalitic. Habar nu avea el cât a putut 
fi de modern. Pentru că adevărata poezie iese din suflet. 
Închizi ochii şi cânţi. 

 
304. Plăcerea noastră de a asculta muzica lui Bach, care 

unora le apare extrem de monotonă, naşte din extrema 
subtilitate a desvoltării ideilor muzicale. Aici spiritualitaea 
(îmbrăcată în acea unică armonie polifonică) atinge un 
vârf de condensare, pe care nu l-a mai atins nicăieri. O 
analiză a desvoltării ideilor muzicale la Bach ne-ar putea 
ajuta să înţelegem mecanismele gândirii muzicale; am 
putea găsi scheme de raţionament muzical specifice (chiar 
unice) pentru fiecare dintre marii compozitori. 

 
305. Ce efort disperat a depus Bach pentru a-şi tipări, cu 

mijloace proprii, în familie, opera muzicală. Simţea că oa-
menii vremii lui nu o vor păstra. Şi într-adevăr ea a trebuit 
să aştepte zeci de ani pentru a fi redescoperită, complet 
eliberată de omul care a produs-o (mort în sărăcie şi 
îngropat la întâmplare). Când am fost la Leipzig, în 1974, 
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fusese mutat în Thomas Kirche, dar nimeni nu îi dădea 
nici o atenţie, acolo în mijlocul podelei; toate reflectoare-
le erau puse pe nişte elucubraţii proletcultiste de pe pereţi. 

 
306. Ce este extraordinar în piesele pentru pian ale lui Bach, 

este că marea încărcătură de idei se realizează pe o gamă 
restrânsă (au fost create la clavecin). Ceea ce dovedeşte că 
profunzimea nu are nevoie de mijloace de exprimare prea 
evoluate, pentru a se manifesta. 

 
307. Unii cred că în aprecierea operelor de artă doar 

„gustul” contează (de gustibus non disputandum). Gustul 
public evoluează, e schimbător: caută mereu noutatea. 
Ceea ce pare a fi pe primul loc în gustul publicului evoluat 
de azi, sunt muzica barocă şi Gustav Mahler. Interpretată 
inspirat, muzica barocă a devenit extrem de dinamică. Iar 
Gustav Mahler devine treptat cel mai mare compozitor al 
secolului XX (alături de Sergei Rachmaninov sau Richard 
Strauss). Prin 1930, un spectator francez ascultând o 
simfonie de Mahler spunea: „Celui-ci n-est pas Mahler, 
mais Malheur!”. Printre creatorii evrei, mulţi împinşi de ei 
cu sârg de la spate, mult mai sus decât le-ar fi locul, 
Mahler pare a fi o valoare autentică: a construit grandios. 
„Totul curge”. Nu este exclus să i se alăture în timp nume 
noi. Astăzi în domeniul interpretării muzicii clasice au 
ajuns la vârf asiaticii. Te şi miri cât de bine o înţeleg. 

 
308. Există oare ceva identitar în cultura noastră: anumite 

trăsături stilistice, teme sau idei care persistă? Cele mai 
multe şi mai mari creaţii artistice au fost făcute de 
occidentali. Este un adevăr. Atât de mult ne-au cucerit 
acele creaţii, încât ne-au furat identitatea. Tot timpul nu 
am făcut decât să îi imităm: să ne „sincronizăm”, ar zice 
unii. Până şi astăzi. A fi european nu înseamnă însă a imita 
Europa; important ar fi să dăm noi, din identitatea noastră 
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ceva europenilor, să ne detaşăm, nu să-i imităm. Nr-am 
crea astfel o pondere culturală, necesară pentru a difuza. 
Cel mai bine s-au realizat creatorii care li s-au alăturat 
occidentalilor (Cioran, Eliade, Brâncuşi, Ionescu, Celan, 
Gheorghiu, Brauner)...  

 
309. Înainte de război România era o ţară foarte colorată. 

România, „Grădina Maicii Domnului”, era o ţară în care 
se venea, nu se pleca. Aici găseai lalolaltă fel de fel de 
naţionalităţi: greci, armeni, evrei, nemţi, sârbi, bulgari, 
tătari, ruşi, ţigani, polonezi, unguri, chiar şi francezi sau 
italieni. Protipendada mai ales, era foarte cosmopolită. Nu 
este de mirare că fenomenul s-a reflectat în cultură, şi că 
identitatea culturală s-a estompat. Unii creatori au fost 
alogeni puri; greci: Alexandri, Aman, Xenopol, Zarifopol, 
Gusti, Istratti, Vinea, Caragiale, Lipatti, Noica, Marta 
Bibescu; evrei: Haşdeu, Sebastian, Fundoianu, Nina 
Cassian, Norman Manea.... armeni: Haret, Ibrăileanu, 
Vosganian... Originea unora nici nu se cunoaşte: Anton 
Pan, Eminescu (macedo-român, văr cu fraţii Minovici?), 
Enescu (?), Bacovia (grec?) Slavici (?), Macedonski (?). 
Foarte mulţi au fost însă români amestecaţi cu alogeni 
(metisaţi): dela Alexandru Davilla (francez), până la 
Eugen Ionescu (evreu), Nichita Stănescu (rus), Nicolae 
Breban (neamţ), sau Petru Dumitriu (ungur). Până şi bunul 
Creangă avea un unchi din partea mamei călugăr grec. 
Aflu că Arghezi era secui după mamă.  Acest lucru nu mai 
are însă nici o importanţă, din moment ce ei toţi au creat în 
spaţiul cultural românesc. Şi nici nu se poate spune că au 
creat o cultură „minoră”. Am tradus în franţuzeşte din 
Eminescu, Bacovia, Blaga, tocmai pentru a arăta că poezia 
lor nu este cu nimic inferioară celei franceze. Ar trebui să 
avem mai multă încredere în noi. Este adevărat însă că 
aspectul identitar a avut de suferit. Lipseşte unitatea 
(specificul) în această diversitate.  
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310. Nici chiar mânăstirile din Moldova nu sunt în întregime 
româneşti. Arhitectura e datorată unor constructori nemţi 
din Ardeal, de la Bistriţa, iar frescele au un aer foarte 
bizantin. Ele au însă un farmec deosebit, care depăşeşte 
monumentalitatea transilvană. Amestecul este atât de 
insolit, încât au fost preluate în patrimoniul UNESCO. O 
mare gogoriţă istorică este pretenţia noastră de latinitate. 
Armatele romane care ne-au ocupat erau alcătuite din 
mercenari veniţi din toate ungherele imperiului. Romanii 
nu au făcut decât să exploateze aurul Dacilor din Apuseni: 
s-au îmbogăţit de pe urma lui. Dacii au preluat limba 
latină din nevoia de a comunica între ei. 

 
311. O capodoperă a insolitului era biserica de la Densuşi, 

până când edilii moderni s-au gândit să o “repare”! Când 
am văzut-o, am rămas siderat. Nu mai văzusem aşa ceva. 
Localnicii au construit-o din materiale adunate dela Ulpia 
Traiana. E clar că nu au înţeles nimic din cultura romană. 
Drept care, turla ieşea prin acoperiş (se sprijinea pe 
pământ) şi era făcută din blocuri asimetrice de piatră (care 
totuşi au rezistat vertical 1000 de ani), ferestrele erau 
făcute din secţiuni de foste apeducte, coloanele interioare 
erau scrijelate cu desene biblice (un sfânt ducându-şi 
pielea în spinare), contraforţii erau foste coloane romane 
(aşezate cu capitelul în pământ), iar pe acoperiş tronau 
insolit doi lei lustruiţi de ape. Să distrugi aşa ceva! Ceea 
ce ne-a caracterizat în trecutul apropiat a fost confuzia 
valorilor, incapacitatea de a înţelege şi selecta. 

 
312. Am văzut odată un curator disperat. Ghida dela biserica 

veche domnească (1300) de la Curtea de Argeş plângea, 
pentru că fresca  tocmai fusese restaurată de nişte studenţi 
diletanţi! Arăta într-adevăr ca la şcoala primară. De ase-
menea restaurată, biserica lui Matei Basarab dela Câmpu 
Lung Muscel nu mai avea nici o frescă (era beton)!.. 
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313. Dar isprăvile „specialiştilor” noştri sunt mult mai 
numeroase. La Paris statul român a plătit despăgubiri, 
pentru că, zelos, s-a apucat să zugrăvească ambasada, 
palat, monument arhitectonic din secolul XVIII (în schimb 
au lăsat în paragină sala de concert). La Praga la fel. Cel 
mai important lucru este să ştii să păstrezi. Faraonii, cu 
monumentele lor, îi hrănesc încă şi astăzi pe egipteni 
(turismul le dă  31 % din PIB). La noi vechile monumente 
sunt mai toate în ruină...  

 
314. Vintilă Mihăilescu vorbeşte despre „excepţionalismul” 

românesc, dar nu îl concepe decât ca o combinare între 
influenţele orientale şi occidentale; nici prin cap nu îi trece 
că identitatea unei naţiuni se poate crea în timp prin 
contribuţia membrilor ei. Culmea e că, atunci când Edgar 
Papu s-a chinuit săracul să găsească frânturi de origi-
nalitate în cultura autohtonă (protocronism), „specialiştii” 
noştri s-au revoltat! Au râs de el. Ne place să ne punem 
cenuşe în cap. Cum să fie posibil să avem noi  prioritate în 
ceva!? Suntem foarte mândri de obicei de noi înşine, dar 
ceea ce fac concetăţenii noştri dispreţuim.. 

 
315. Ceea ce ne caracterizează mai apoi este nu atât  lipsa de 

creativitate, cât lipsa de continuitate în cultură, de curent. 
A continua înseamnă să desvolţi, să crezi în lucrul creat şi 
să îi adaugi trepte noi. Important este ca mai întâi să îl 
înţelegi.  Niciodată un filon, cât de cât preţios, descoperit 
în cultura română, nu a fost explorat convenabil de urmaşi. 
Iar atunci când efortul a fost continuat, nu a reuşit (vezi 
posteritatea lui Eminescu). Putem spune că poezia este 
inimitabilă. Dar nici posteritatea lui Brâncuşi nu a fost 
cine ştie ce. Nu avem continuitate nici în ştiinţă, nici în 
sport. Performanţa odată realizată, dispare. Nu păstrăm.... 
“Un imn negativ este viaţa noastră, spune Cioran; acolo 
unde sunt români totul se destramă”. 
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316. Pictura românească iarăşi nu este de lepădat. Oricum, 
ea este superioară picturii celorlalte ţări balcanice. Deşi nu 
avem clasicism şi nici chiar romantism (Baba a încercat să 
suplinească aceste lipsuri estetice grave), avem o pictură 
murală-bisericească medievală demnă de invidiat. Drept 
care, multe biserici vechi au fost demolate, 

 
317. Avem şi un stil românesc (interbelic) în arhitectură. O 

cucoană a modificat forma turlelor la bisericile vechi 
româneşti, şi se pare că a reuşit. A avut gust; avea oare 
voie? Dacă francezii au adăugat o fleşă la Notre Dame (pe 
care Le Duc a lăsat-o neagră la restaurare), iar Ungurii şi-
au reconstruit la Budapesta toate monumentele istorice, 
poate că avem dreptul şi noi la unele modificări. Deşi 
grecii s-au abţinut să umple vreun gol din arhitectura lor 
ancestrală („Ce să văd eu acolo, spunea un român, nişte 
dărâmături!?”) 

 
     318. Măsura în care monumentele ne reamintesc istoria, 

nu le e întotdeauna convenabilă. La Paris, în faimoasa piaţă 
a Primăriei, se făceau execuţiile, iar în Place de la 
Concorde s-a aflat eşafodul pe care au fost ghilotinaţi 
Ludovic al XVI-lea şi Maria Antoaneta; şi de câte tragedii 
aminteşte turnul Londrei! La Roma, în Piazza dei Fiori, a 
fost ars pe rug Giordano Bruno, iar pe treptele senatului 
desgropat a fost asasinat Julius Cezar. Ţi se face greaţă. 
Toate monumentele lor sunt pătate de sânge. Mai bine 
renunţăm să le cunoaştem istoria. Nu de puţine ori în 
istorie oamenii şi-au terfelit monumentele. 

 
319. Există însă (în schimb) şi monumente care amintesc o 

istorie frumoasă, memorabilă. Aşa sunt cele ridicate de 
grecul Apollodor din Damasc, la Adam Clisi şi la Roma, 
cele care amintesc de războaiele şi de eroismul Dacilor. 
Ce ar fi însemnat istoria românilor fără el!? Nu ar fi 
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meritat oare o statuie gigantică în centrul Carpaţilor? Dar 
nu e nimeni care să o plătească. Împreună cu Ovidiu, el 
ne-a certificat existenţa antică. 

 
320. Lipsa de recunoaştere a contribuţiei unor străini în 

edificarea noastră istorică, nu ne face cinste. Multe dintre 
clădirile monumentale ale Bucureştiului au fost proiectate 
de arhitecţii francezi, aduşi de Carol I: a dispărut orice 
indiciu; multe statui şi parcuri (parcul Carol, Cişmigiul), 
au fost create de peisagişti străini: nici o menţionare. 
Undeva, în ascuns, pretindem că le-am făcut noi înşine, 
ceea ce le displace oamenilor culţi. 

 
321. Faptul că nu mai suntem preţuiţi în Occident (nici 

măcar în Franţa) are o influenţă nefastă în cultura română. 
Noi acolo ne validam valorile. Occidentul oricum e autist, 
preocupat de propriile valori. O Carmen Sylva protec-
toare nu mai avem (i-a ascultat pe Eminescu şi Enescu). 
Un Maiorescu, care să fie în stare să impună un creator 
român, cu autoritate şi rigoare, nu s-a mai ivit. Călinescu 
s-a împotmolit într-un oportunism imoral, şi a devenit 
„divinul critic”. Toate valorile noastre de azi sunt contes-
tate. Cum să ne stabilim prin forţe proprii valorile? Critica 
a devenit superficială (partizană), anemică. Rămânem cu 
valorile comuniste; continuăm să le promovăm, chiar dacă 
acceptăm că sunt false(impregnate de propagandă). Ne 
certăm. Nu am reuşit să facem o ierarhie de valoare 
credibilă în literatura postbelică, pe care să o impunem în 
Occident. Apar voluminoase studii critice dar sunt 
contestate şi ele. Până la urmă o va  face publicul, care nu 
are însă calificare suficientă. Mai există astăzi la noi 
valoare certă, în afara valorii de piaţă? 

 
322. Ştiinţele se află şi ele în mare dificultate (pe plan 

mondial). Dintr-odată, universitarii au descoperit că se pot 
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trage frumoase foloase de pe urma cercetării ştiinţifice. Se 
ştiu savanţi. Aşa că au acaparat congresele, unde erau 
desbătute cu seriozitate noile descoperiri de către oamenii 
de ştiinţă creatori. Dar ei nu sunt capabili să inoveze; pot 
doar să promoveze. Sunt dominaţi mental de cunoştinţele 
pe care le predau; nu le pot contesta. Sunt împinşi de 
nevoia de promovare ierarhică, şi nu de nevoia organică 
de cunoaştere. Cercetarea a devenit o farsă lucrativă. S-a 
instalat impostura, publicitatea frauduloasă, mai ales din 
momentul în care rezultatele cercetării au fost exploatate 
comercial. În ciuda prezenţei a mii de participanţi, după 
majoritatea congreselor ştiinţifice nu rămâne nimic. 
Progresul a devenit aleator. Iar puţinele mari descoperiri 
care apar au grija oamenii să le utilizeze catastrofal. 

 
323. La noi, cel puţin, se mimează doar cercetarea. Pentru 
adevăraţii oameni de ştiinţă cercetarea (căutarea noului) 
avea un caracter sacru. Ei se dedicau cunoaşterii cu 
religiozitate, până la sacrificiu, fascinaţi de nevoile 
oamenilor. Şi acei care îşi riscau viaţa, construind/ pilotând 
primele tipuri de avioane, şi acei care formulau noile teorii 
cosmogonice, ignorând interdicţia Bisericii, şi medicul 
care, pentru a dovedi cauzele febrei galbene, s-a lăsat 
muşcat de un ţânţar, şi a murit... Pe ei îi mâna numai 
pasiunea/nebunia, specifică marilor creatori.  Crezul 
(desinteresat) îi distinge pe cercetătorii adevăraţi de 
impostori. Astăzi orice profesor universitar plagiator 
(compilator), se crede mare om de ştiinţă, nu mai are 
nevoie de nimic nou (este foarte satisfăcut cu cât ştie)..... 
Cercetarea este desconsiderată şi ignorată. Necunoscând 
profund, o luăm mereu de la capăt. . Suntem condamnaţi să 
ne învârtim în cerc. 
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324 Faima (individuală sau naţională) are o semnificativă 
contribuţie la aprecierea operelor de artă sau ştiinţifice. 
Când vii dintr-o mare cultură, eşti altfel receptat (ai un 
bonus). Marele public nu gândeşte cu mintea lui proprie 
(are prejudecăţi). Va da crezare celor care au mai fost 
validaţi. Atunci, un rol decisiv în promovarea descope-
ririlor şi a culturii îl capătă publicitatea (impresariatul).  

 
325. Comuniştii le-au furat scriitorilor sufletul, şi fără suflet 

nu există creaţie.. Ce jalnice rebuturi (clişee) sunt operele 
executate în comunism, la comanda şi sub controlul 
partidului totalitar; nu ştiu dacă există vreuna care să 
merite a fi reamintită (dacă nu ca mostră de flecăreală). Au 
scăpat operele subversive, pe care le găsim, mai ales la 
ruşi, în ciuda teroarei cumplite pe care au îndurat-o 
(Shostakovitch, Soljenitsin, Ahmatova, Mandelstamm, 
Visoţki) Ei au avut mari conştiinţe.  Erau vremuri când 
lipsa de caracter, slugărnicia şi cinismul păreau naturale. 
La revista „Glasul Patriei”, o fiţuică de propagandă 
comunistă adresată exclusiv exilului, de inspiraţie 
sovietică, condusă de G. Ivaşcu.au colaborat Nichifor 
Crainic,  Constantin G. Giurescu, Ion Vinea, Henriette 
Yvonne Stahl, Păstorel Teodoreanu, Şerban Cioculescu, 
Radu Gyr, Vladimir Streinu, Athanase Joja, Constantin 
Noica. Ar trebui să ne fie ruşine, când continuăm să-i 
admirăm pe foştii colaboraţionişti (au scăpat teferi şi 
nevătămaţi, sunt bogaţi, se laudă cu producţia lor 
mizerabilă). Dar este oare raţional să le cerem artiştilor 
onestitate? Au fost pe lume destui mari creatori care nu au 
fost deloc morali. Problema este numai: în ce măsură 
imoralitatea a pătruns în arta lor şi a influenţat menta-
litatea oamenilor. Iată cum i se adresa în 1982 Adrian 
Păunescu lui Nicolae Ceauşescu, atunci când în Roamânia 
cobora întunericul, la propriu şi la figurat: „Iubitul nostru 
lider politic şi sufletesc, ctitor al României moderne, 
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curajos, înţelept, vă scriu şi vă iubesc de mult... sunteţi 
părintele meu bun... v-am ascultat şi vă iubesc.... Aţi făcut 
pentru România şi pentru lume cât n-au făcut toţi 
Brejnevii, toţi Carterii şi toţi Reaganii la un loc!... 
Cenaclul Flacăra se desfăşoară sub mândrul şi minunatul 
nume al dumneavoastră, la lumina orientărilor 
dumneavoastră, de la un capăt la altul al ţării, şi oamenii 
v-au cântat la îndemnul meu numele...” Francezii l-au 
condamnat la boicot pentru colaboraţionism timp de 
decenii pe Celine, care era totuşi un mare scriitor. Pe 
Adrian Păunescu l-am ţinut în Parlament până la moarte. 

 
326. Filozofia noastră existenţială, moştenită dela năvălitori, 

este destructivă. Distrugem mai mult decât construim. 
Perioada scursă a reprezentat un gol istoric mai profund 
decât cel medieval. Văd că, la atâţia ani de la căderea 
cortinei de fier, renaşterea culturală/ştiinţifică întârzie să 
se producă în ţările din estul Europei. Recuperăm, 
maimuţărind (mai puţin strălucitor) scălâmbăielile 
avantgardiste occidentale, deşi am avea atâtea de spus 
despre ororile pe care le-am trăit. 

 
327. Poate oare arta să devină formală, să se dispenseze total 

de adevăr? Ea îşi pierde prin aceasta sensul de a fi, acela 
de a orienta. „Poeţii sunt legislatorii nerecunoscuţi ai 
lumii” spunea Shelley. Esteticul tinde spre etic, trecând 
prin adevăr. Marii corifei ai modernismului occidental, gol 
de conţinut, par să se fi epuizat. Nu mai produc nimica. 
Chiar şi arta abstractă trebuie să includă un adevăr. Îl tot 
văd pe Boulez dirijând la televizor, apatic şi irelevant. 
Marii dirijori de azi sunt tot cei de tip clasic, mult mai 
suculenţi: Abado, Rattle, Celibidache, Heitink,... Ei au 
făcut progrese reale (neconvenţionale) în arta dirijatului. 
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328. Arhitectura înseamnă şi ea în primul rând proporţie. Ea 
se leagă de logica nonverbală. Arhitectura modernă se 
mândreşte cu construcţia a două mari noi palate culturale: 
Centrul Pompidou şi Muzeul din Bilbao. Amândouă la fel 
de grosolan construite, de primitive şi lipsite de eleganţă. 
Dacă mai adăugăm la ele şi piramida de la Louvre sau 
Casa Poporului din Bucureşti, tabloul este complet. Odată 
cu globalizarea, oraşele lumii au ajuns să semene din ce în 
ce mai mult între ele. La 2500 de ani de la construcţia 
Parthenonului, ne-am întors la o arhitectură megalitică, 
pentru megalomani.  

 
329. În cultură se simte o nevoie acută de oameni capabili să 

deschidă drumuri noi. Asemenea valuri născocitoare 
găsim periodic în istoria esteticii. Mereu avem nevoie de 
un nou val, care să ne reprezinte. Noi în deosebi, codaşii,  
am avea atât de multe de înfăptuit. Avem şansa de a nu fi 
epuizat posibilităţile urbanismului, de a nu fi creat o 
industrie autohtonă; nişte oameni talentaţi ar putea ridica 
exploziv nivelul ţării în viitor. De unde ar apărea ei? 

 
330. Focarul culturii s-a tot mutat de-a lungul timpului. El a 

emigrat din Orient, de la Mesopotamieni la Egipteni, apoi 
la Greci şi, dela ei, prin Bizanţ şi prin lumea arabă (poezia, 
filozofia) în Vestul Europei şi în sfârşit în America. Ne va 
veni oare rândul vreodată şi nouă de a crea  un asemenea 
focar?  Pare greu. Eu scriam într-o poezie în chip vizionar: 
„Se înalţă în lumină Cavalerul Trac: 6225!” Dacă nu 
cumva el a existat în trecut,  la Cucuteni, la Gumelniţa, la 
Hamangia!? Gânditorul şi consoarta lui mi se par cele mai 
formidabile opere de artă din preistorie. 

 
331. Fiecare din aceste culturi şi-a pus amprenta pe o 

anumită perioadă din istoria omenirii. Ele sunt mai 
concludente din punct de vedere istoric decât evenimen-
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tele politice (multitudinea de războaie şi regi). În cele din 
urmă cultura omenirii, cu toată diversitatea ei, este una şi a 
învins; în ea trăiesc laolaltă, într-o frăţie perfectă, toţi 
marii creatori. Dintre toţi oamenii, ei sunt aceia care le-au 
dat celorlalţi mai mult decât au luat de la ei. 

 
332. Este destul de misterios faptul că într-un anumit loc 

geografic, la un anumit moment de timp, apare brusc o 
acţiune solidară a unor oameni, care duce la desvoltarea 
unei mari culturi. Cum să ne explicăm apariţia picturii din 
Ţările de Jos, atât de diversă: religioasă (Van Eyck, 
Memling, Van der Weyden), de gen (Bruegel, Metsis, 
Borch, de Hooch, Vermeer), socială  (Frans Hals, 
Rembrandt), marină (Van Goyen), erotică (Rubens), 
satirică (Bosch), animalieră (Snyders) pe un teritoriu atât 
de restrâns? Să se datorească ea numai prosperităţii 
economice, eliberării spiritelor, condiţiilor istorice?  Şi 
alte state au avut condiţii istorice favorabile, fără a 
desvolta un asemenea curent. Sau de vină este entuzias-
mul, simpla emulaţie a artiştilor, o înaltă înţelegere a 
posibilităţilor lor, apetitul pentru artă al publicului!? Şi la 
fel de miraculos este faptul că, în ciuda vitregiilor 
timpului, aceste opere s-au păstrat. 

 
333. Nu mai puţin remarcabil faptul că în Spania, într-o 

perioadă destul de precară (a războiului civil), apar nişte 
artişti giganţi precum Picasso, Dalli, Miro, Bunuel,  sau 
(ceva mai înainte) Gaudi !? Cuba, în condiţiile ei de astăzi, 
are un balet extraordinar. Atât de frumoşi, de eleganţi, 
aceşti tineri ai Aliciei Allonso, parcă sfidează gravitaţia. 
De unde atât entuziasm? 

 
334. Alte culturi rămân în schimb ignorate. Ruşii au avut o 

pictură destul de importantă în secolul XIX (Serov, 
Levithan, Siskin, Repin, Vrubel). Ea s-a frânt după 
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revoluţie. Ce nu au avut ei, a fost curajul de a promova 
curente noi ; s-au aflat mereu la remorca curentelor 
occidentale, care i-au sugrumat. Nu aceeaşi a fost soarta 
literaturii ruseşti, a muzicii, a baletului…  

 
335. Există în arte ceva mai abscons, mai greu de intuit. Este 

ceeace Schlegel numea « energia estetică » (Riegel, 
« voinţa de artă »), căutarea permanentă de către artist a 
unor noi forme de reprezentare, nevoia lui de a se elibera 
de orice dogmă clasicizantă, de orice prejudecată artistică. 
Ea a dus la o permanentă înnoire a curentelor, care nouă 
ne dă impresia de evoluţie. Plasăm pe o scară valorile 
artistice, ca şi când ele ar fi evoluat în timp. 

 
336. În 1811, în testamentul dela Heiligenstadt, Beethowen 

spunea : «  Sunt bolnav şi infirm ; ar trebui să mă sinucid. 
Am însă datoria de a realiza muzica pe care o visez.” Şi a 
devenit cel mai mare compozitor al tuturor timpurilor. 
După 1800 el a realizat o ruptură fundamentală de muzica 
clasică. Bolnav şi infirm, el şi-a însuşit speranţa omenirii 
întregi într-o lume mai bună (promovată de ideile 
revoluţiei franceze). Nu există nimic mai avântat şi mai 
înălţător pe lume decât muzica lui. Ce ar fi oare muzica 
universală în absenţa compoziţiilor lui !?  

 
337. Aşa cum în muzică alăturarea unor sunete în mod 

armonios, simetric, poate produce emoţie, poezie, şi în 
pictură alăturarea savantă a unor culori, mai vii sau mai 
palide, ne poate emoţiona, în absenţa oricărui element 
figurativ. Astfel a apărut abstracţionismul (expresionismul 
abstract). Asemenea opere nu se pot descrie în cuvinte. Ele 
ne evocă trăiri. Ne plac, fără a putea spune cu exactitate de 
ce. Deunăzi, în faţa unor pânze ale lui Ion Sălişteanu, 
marele critic Serafim, purtând în mână şi o pipă care să-i 
dea un aer de savantă preocupare, găsea în ele elemente  
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esoterice, de gnoză, pe care se străduia să le explice pentru 
proşti. « Deşi academician, pictorul nu este un acade-
mist »,  se minuna el Adevărul este că nici un Acade-
mician (om al noului) nu ar trebui să fie academist 
(sclerozat în idei). Eu, un impostor mai mare nu am văzut. 

 
338. Găsirea unei direcţii în care să se exprime energia 

estetică este o problemă dificilă pentru artist. El ştie 
desigur că ceea ce face trebuie să fie nou, că nu poate 
repeta la infinit vechile abordări. Dar încotro să apuce ?   
Nu toţi pictorii sunt egalii lui Picasso, care şi-a schimbat 
direcţia artistică în viaţă de 7-8 ori. Vorbind odată cu 
Xenakis, care a venit în Bucureşti, i-am spus că de unde a 
ajuns el, nu mai există cale de mers înainte (făcea muzică 
desenând, ajutat de calculator, desfiinţase muzica). Mi-a 
răspuns că arta nu poate evolua « en tourbillons » !  Şi 
totuşi, desvoltarea de mai apoi a postmodernismului mi-a 
confirmat supoziţiile. El însuşi s-a salvat întorcându-se la 
simplitatea formală a muzicii primitive, clasice, greceşti. 
Este necesară existenţa unei empatii, a unei identităţi de 
nivel intelectual între creator şi ascultător. Fără de ele 
mesajul nu se receptează : celor superiori li se va părea 
subînţeles, celor inferiori de neînţeles. 

 
339. Aşadar, activitatea creatoare are un caracter compulsiv/ 

personal. Şi eu am fost mânat de acest imbold fără noimă 
toată viaţa. Nu sunt totuşi un grafoman, am scris 
întotdeauna numai ceea ce mi s-a părut necesar (lucrurile 
esenţiale ascunse).  În 1974, când m-am apucat din nou să 
scriu poezie (după 22 de ani de tăcere), mi-am pus aceeaşi  
problemă: În ce fel!? În acel timp, era o goană acerbă în 
poezie (chiar şi în proză) după metafore îndrăzneţe, 
pompoase, ţipătoare până la absurd (Fănuş Neagu, Nichita 
Stănescu). Tendinţa era violent susţinută (probabil 
motivat) de un corifeu al partidului, precum Eugen Barbu. 
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Mi-am zis că aceasta era o capcană a regimului, o diver-
siune care încerca să abată scriitorii de la adevărurile 
epocii. Moda era de mult epuizată în Occident. Nicicând 
în istorie un regim nu a încercat cu mai multă îndârjire să-
şi ascundă mârşăvia. Aşa zisul « realism socialist » avea 
rolul de a farda realitatea. A trebuit să devin eu realist, mai 
puţin poet cât un cronicar al acelor vremi sumbre. Şi m-
am apucat să scriu pamflete, în genul cel mai clasic/ 
sintetic şi armonios de poezie cunoscut (sonetul). Mi-am 
zis că ideile se grevează mai bine în memorie când au 
muzicalitate. Nu cred nici astăzi că am făcut rău, deşi ele 
nu au avut nici o trecere. Nichita Stănescu este divinizat. 

 
340. După alţi doi ani, când mi-am epuizat căutările în acest 

domeniu, am procedat în continuare la fel. O altă 
interdicţie a criticii acelui timp era de a introduce o 
naraţiune în poezia, ce trebuia să exprime inefabilul. Am 
creat poezii pe bază de naraţiune, pe care le-am numit 
parabole, deoarece încercau să ascundă un tâlc, un simbol, 
un sens mai adânc (o filozofie secundă). Parabola 
(gândirea simbolică) ne poate ajuta (prin analogii) să 
reperăm adevăruri esenţiale despre viaţă pe care percepţia 
imediată ni le refuză. Nu a fost uşor. Arta modernă le 
acceptă. Mereu mi se părea că parabolele mele sunt prea 
străvezii.  Totuşi iată că oamenii nu le înţeleg. Când le vor 
înţelege, dacă le vor înţelege,  va fi prea târziu. 

 
341. În sfârşit, când am vrut să arăt că şi eu pot crea poezii 

realiste pe bază de metafore, le-am făcut chinezeşte, foarte 
scurte, pentru a avea impact : « Milităm fără a trece de 
Oceanul Îngheţat de Nord… Eu dorm şi trenurile merg» 
Unii spun cu vorbe multe atâta de puţin ! Aici, după ce am 
prezentat realitatea ca realitate (pamflete) şi semnificaţie 
(parabole), am încercat să redau ultimul unghi al percep- 
ţiei subiective: trăirea (starea). Eu dorm şi trenurile merg ! 
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Chiar nu vă dau de gândit aceste versuri ?. Nu am cui să le 
las. Este exasperant cât de mult vorbesc/scriu oamenii. Un 
proverb vechi chinezesc spune că acela care scrie o pagină 
în loc de trei rânduri, poate face mârşăvii şi mai mari. 
Realitatea ne minte, spun unii, percepţia e subiectivă. Dar 
o minte complectă poate controla valoarea de adevăr. Până 
la urmă, ceea ce am vrut vrut să păstrez a fost viaţa 
autentică. Diversificarea formelor de artă apărută în 
secolul XX nu este în sine condamnabilă ; reuşita depinde 
însă de adaptarea formei la conţinutul vital. 

  
342. Ceea ce am scris (cu sacrificii şi cu mari riscuri) a fost 
conceput ca o necesară deschidere spre viitor. În acea 
epocă de greu întuneric totalitar, eu aveam o mare 
încredere în renaşterea ce avea să vie, odată cu încetarea ei 
(ea m-a mânat): ... „Sunt apele de dedesubt, care curg sub 
glia haină! Când vor isbucni la suprafaţă, veţi avea o altfel 
de viaţă, va ploua cu lumină!” Eram vizionar cu speranţă. 
Din păcate fenomenul nu s-a produs. Societatea româneas-
că era în mod fatal compromisă (epuizată). S-au realizat 
escrocii. Creatorii români, unii dintre ei mari, au fost 
mutilaţi de comunism. Astăzi se plâng de cenzură; dar cea 
mai întristătoare a fost auto-cenzura. Iată ce scria Noica în 
jurnalul său, la ieşirea din puşcărie: „Nu pot citi 1984, 
cartea lui Orwell; nu mă interesează. E despre nefiinţă, e 
despre ce nu este, e minciună”. Bine înţeles cel care minţea 
(terorizat de securitate) era chiar el. Istoria poate 
compromite/distorsiona cultura.  

 
343. Chiar şi oamenii în care am crezut s-au dovedit nişte 

decepţii. Iată-l acum pe Caramitru (pe care l-am adorat 
pentru curajul lui nebun de la revoluţie)  dorind să dărâme 
Teatrul Naţional (vechea lui formă era mediocră, intrarea 
meschină, sala înghesuită, ca vai de ea), exilând Opereta 
într-un cort! care costă 3 milioane de Euro, şi desfiinţând 
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Institutul de Dans Modern, care îşi găsise sălaş în sălile 
exterioare. În faţă a amplasat un complex statuar cu un 
cadru metalic negru, oribil, o cuşcă ce astupă întreg 
peisajul. Nu avem monumente, e adevărat, dar... nici nu le 
intuim. Nu ar trebui ca oamenii să se implice în acţiuni 
care le depăşesc competenţa... El rămâne un mare actor. 

 
344. Momentele de inspiraţie ale artiştilor par momente de 

contact sublim cu absolutul, clipe de revelaţie. O stare de 
încărcare deosebită a creierului, o permeabilitate extra-
ordinară a sinapselor, pot duce la asemenea străpungeri în 
cerul opac al realităţii. Este de fapt o ascensiune bruscă 
(intuitivă) la perfecţiune, la esenţă, care apare la persoane 
în aparenţă banale, în momente de graţie irepetabile. De ce 
capul lui Ţuţea creat de Gorduz este memorabil, iar statuia 
lui Traian un adevărat chici!? 

 
345. Soarta tristă a oamenilor geniali este inevitabilă; ei îi au 

împotriva lor pe toţi imbecilii cărora li se dăruie, şi care nu 
ezită să câştige din ceea ce ei au creat,  după moartea lor. 
Cervantes, Marco Polo, Columb, au fost băgaţi în 
puşcărie. În loc ca stoluri de îngeri să sboare la mormântul 
lui Mozart, el zace aruncat într-o groapă comună. Nu mai 
credeţi că le faceţi o mare favoare acestor oropsiţi, dacă îi 
proslăviţi după moarte. Românii îl aniversează pe 
Eminescu de două ori pe an, la naştere şi la moarte, ca pe 
Iisus Christos! Mai  bine  plângeţi-i. Spuneţi:  ce minunată 
scriere, săracul  Eminescu, Dostoiewski, Beaudelaire... Ce 
dumnezeiască muzică!... Bietul Bach, Mozart, Beethowen, 
Schuman, Chopin, Berlioz... Ce fascinantă imagine! 
Dumnezeu să-i odihnească pe Van Gogh, Caravaggio, 
Luchian... Ceea ce au lăsat ei, s-a integrat în natură. 

 
346. Teatrul modern a renunţat şi el la sensuri. Seamănă mai 

curând cu o scamatorie ludică. Actorii par nişte marionete, 
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trase pe sfori de un regizor nebun. Au renunţat la orice 
viaţă interioară, au renunţat să se mai exprime prin cuvânt; 
baletează ca nişte automate. Au renunţat la poveste. 
Teatrul nu le mai oferă oamenilor acea oglindă, în care ei 
odată se reflectau. Ceea ce descriu, aş putea denumi 
„Criză”. Dacă nu ar apărea din când în când şi spectacole 
sau concerte excepţionale, aş zice că Spengler avea 
dreptate atunci când vorbea despre declinul cultural 
iminent al Europei. Singurul care a progresat este circul. 
Avem astăzi spectacole de circ apropiate de balet (un balet 
acrobatic, uneori aerian) şi de teatrul fantastic/magic. Mai 
este şi Jazzul, un fel de muzică de cameră a secolului XX. 
Să ni se fi epuizat capacitatea creatoare? Dacă arta 
combinatorie stă la baza gândirii (verbale, nonverbale), 
există un număr de combinaţii limită la care deja am 
ajuns? 

 
347. În ceea ce priveşte arta filmului, aceasta decade 

vertiginos şi ea în comercial. Nici chiar filmele premiate la 
marile festivaluri internaţionale nu sunt memorabile. Eroul 
principal a devenit regizorul. Publicul îi iubeşte pe actori. 
Unii recunosc chiar compozitorul. Pe scenarist, pe autorul 
poveştii (dramei), pe cel care imaginează acţiunea, nu îl 
cunoaşte nimeni. Cine mi-ar putea numi un singur autor de 
dramă cinematografică (în afară de Bergman şi de Fellini, 
morţi de mult), ce ar putea fi inclus în şirul marilor 
dramaturgi din istorie? Şi atunci, cum să nu decadă arta 
cinematografică, când este lipsită de autori ? Astăzi ea se 
limitează la  excesul de mişcare, aproape mecanic,  impus 
de regizori; mişcarea fascinează, te poţi uita la un bazin cu 
peşti care se plimbă de colo colo ore întregi. 

 
348. Să vorbesc, în sfârşit, despre bunul gust. Este acea 
calitate elementară a spiritului, pe care nu toţi oamenii o au. 
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                         III. Tentaţia mistică 
 

349.  Religiozitatea este a doua particularitate a minţii 
umane. Existenţa lui Dumnezeu este o axiomă: Eu sunt cel 
care sunt (IAHVE); într-o axiomă ori crezi ori te îndoieşti, 
pentru că nu poate fi demonstrată După Basarab Niculescu 
nu este raţional, cine nu este religios. Nu ştiu cum se face, 
dar ai noştri gândesc mereu pe dos. Religia implică 
credinţa, iar credinţa este iraţională. Raţiunea se îndoieşte, 
credinţa nu. Cea mai dramatică expresie a acestei îndoieli 
se află în „Visi d’Arte” din Tosca lui Puccini: „Per che, 
per che Signore?!” Căci orice om raţional nu poate să nu 
se îndoiască de existenţa lui Dumnezeu, confruntat cu oro-
rile vieţii. „Cer iertare Celui care ar fi trebuit să fie!” , 
spunea Eugen Ionescu. Pentru Erasmus din Rotterdam (un 
teolog) religia este o nebunie. El îl citează pe Sf. Pavel, 
din discursul către Corintieni (11, 16, 19): „Eu nu vorbesc 
inspirat de Dumnezeu, ci ca un nebun!” Şi pe Isus care îi 
spune Tatălui: „Tu cunoşti nebunia mea!” (Psalmii 68, 6). 

 
350. Pentru mine, Dumnezeu este Natura cu forţele ei (a mai 

spus-o Spinozza). Îl puteţi glorifica pe Dumnezeu, cât 
doriţi, daţi-mi voie şi mie să glorific Natura. Numai marea 
Natură este atât de indiferentă la nenorocirile oamenilor. 
Din păcate nu mă pot ruga la Natură, să mă ajute în 
momentele de răscruce, cum îl pot ruga pe Dumnezeu; nu 
îi pot cădea în genunchi, nu mă aude. Nu se compară cu 
Dumnezeu. Pot considera de aceea drept dezirabile  pentru 
om la nevoie toate religiile; pentru mine ele sunt doar un 
formidabil exerciţiu de imaginaţie. Şi totuşi, este atât de 
fascinant de perceput acest Univers de foc!  

 
351.  Cum s-a născut Metafizica? Ideea de Dumnezeu s-a 

impus în minţile oamenilor din nevoia de explicaţii (ca o 
ştiinţă), căci oamenii nu suportă necunoscutul/misterul. 
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Atunci când nu îl pot pătrunde aşa cum e, inventează. Asta 
le oferă un fel de confort spiritual. În ultimul capitol voi 
vorbi despre acest fenomen; la originea lui stă intuiţia, 
(fantezia) care depinde de hemisferul drept. Este intersant 
că toate popoarele, toate triburile chiar, oricât de depărtate 
unele de altele,  şi-au creat mituri (o religie). Dovadă că 
există nişte reguli mintale de procesare, care duc la 
atracţia către supranatural. Acum zece mii de ani, atunci 
când s-a compilat Biblia, nivelul de cunoştinţe al 
oamenilor nu le permitea o altfel de explicaţie a existenţei 
universului decât cea mistică. Dar cercetarea fizică a dus 
la progres, la desvoltarea în spirală a cunoaşterii. După 
atâta evoluţie a cunoştinţelor, eu nu mă pot mărgini la 
explicaţiile puerile de acum 10.000 de ani. Metafizica stă 
pe loc; ea nu evoluează. După mine multe dintre ideile ei 
ar putea avea loc într-un muzeu al ciudăţeniilor istorice. 
Ceea ce nu înseamnă că nu mă îndoiesc uneori şi de 
teoriile ştiinţifice de azi. Se joacă unii cu teoriile, precum 
copiii cu soldaţii de plumb. 

 
352. O altă raţiune de a fi a divinităţii derivă, pentru oamenii 

simpli, din nevoia de Ocrotire. Dumnezeu este pentru ei 
ultimul reper al speranţei. Rugăciunea lor este un fel de 
milogeală către cer. Mereu ameninţat de forţele ostile ale 
naturii, omul s-a străduit din totdeauna să le abată, să le 
convertească, să le înduplece. La început zeii aveau un 
caracter explicit natural. Ei reprezentau,  în  formă  simbo-
lică,  marea, cerul, apele, soarele, vântul, elementele. Dar 
erau umanizaţi (antropomorfizaţi) deci înduplecabili.  
Marele avantaj al credinţelor (de orice fel) este acela de a 
ne oferi o speranţă în salvare. A l-il lua oamenilor pe 
Dumnezeu, ar fi ca şi când le-ai lua ultima speranţă. 

                               
353. Fiind atât de legate de nevoile, de temerile biologice şi 

spirituale ale individului, nu e de mirare că ideile mistice 
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au o forţă a lor, că minţi dintre cele mai rafinate au putut 
adera cu convingere la fascinaţia lor. Că, până şi astăzi, 
unii savanţi veritabili se miră când alţii le nesocotesc. 
Existenţa naturală poate fi uneori dură; de acest fapt iau 
cunoştinţă oamenii cu multă durere. Atunci legănarea în 
metafizică poate deveni extrem de confortabilă.. 

 
354. Nu mai puţin incitantă la misticism a fost frica de 

moarte. Mai toate religiile au promis existenţa vieţii de 
apoi, unele reîcarnarea. Religia creştină promite chiar şi 
mai mult: fericirea în viaţa de apoi! Nu numai faptul că 
vor fi ei fericiţi după moarte, dar şi fericirea celor iubiţi de 
ei, acolo în cer, după moarte, este reconfortantă pentru 
oamenii buni. Este mai reconfortant de a vedea o fiinţă 
iubită dispărută undeva în cosmos, decât undeva în 
pământ. Ceea ce mă derutează totuşi în Biblie este faptul 
că această înviere şi fericire va avea loc la sfârşirtul 
veacurilor (după Apocalipsă). Ce ne facem până atunci, 
mai mergem în cer la dreapta Tatălui sau nu? 

 
355.  În sfârşit, Dumnezeu este pentru mulţi, în mod evident, 

un ideal: idealul de frumuseţe, forţă şi bunătate . Este o 
condiţie arhetipală a minţii omeneşti, de a separa temeinic 
binele de rău, frumosul de urât, adevărul de neadevăr... 
Idealul pe care îl reprezintă conferă aura de neobişnuită 
frumuseţe a religiilor de orice fel. Cum să îndrăzneşti să 
negi această unică frumuseţe ideală, fără a fi pus la stâlpul 
infamiei!? Religiile dispun de multe simboluri magnifice.   

 
356.    Piatra de temelie a tuturor dogmelor religioase, care 

le desparte fundamnetal de teoriile ştiinţifice/materialiste, 
este Creaţia. Creaţioniştii presupun că o forţă divină, Dum 
nezeu, a creat Universul. Ultimul avatar al creaţionismului 
ar putea fi mecanica cuantică, ce admite că universul s-ar 
fi putut constitui din nimic!. Oamenii de ştiinţă materialişti 
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presupun, ca şi Grecii antici, că materia din Univers este 
veşnică şi există dintotdeauna / necreată. Ambele teorii/ 
postulate se bazează în fapt pe presupuneri, pe logică, 
deoarece observarea directă a fenomenelor, care s-au 
petrecut după astronomi în urmă cu aproximativ 15 
miliarde de ani, nu este posibilă. Deci, nu avem decât două 
posibilităţi, ambele logice, pentru a intui fenomenul: 1. Să 
ne bazăm pe observaţia curentă, care ne spune nouă, 
oamenilor, că tot ce vedem există pentru că a fost  făcut de 
cineva, provine din ceva, are o cauză şi în final, la fel de 
cauzal, piere... 2. Să ne bazăm pe logica infinitului, care 
ne spune că, dacă în urmă cu miliarde de ani Universul a 
apărut din materie, înaintea acestui Big Bang a existat tot 
materie, şi că materia este veşnică (infinită în timp-spaţiu 
şi nepieritoare). Ambele abordări sunt la fel de greu de 
întruchipat mintal. Dar nici un sistem care să explice 
Universul nu poate fi imaginat fără ele. 

 
357. Mă întreb totuşi dacă creaţioniştii (atât de emoţionali, 

atât de vocali) îşi dau seama cu adevărat de dimensiunile 
fenomenului la care se referă. Cum îşi pot ei imagina că o 
făptură, oricum ar arăta ea (eventual ca un bătrân cu barbă, 
cumsecade) ar putea crea şapte zeci de mii de miliarde de 
miliarde de stele (70.000.000.000.000.000.000.000)! 
Numai galaxia noastră, Calea Lactee, o galaxie sub formă 
de disc în spirală, are 500 de miliarde de stele, un diametru 
de 1.000.000 de ani lumină şi o grosime de 5000 de ani 
lumină. Să zicem că în antichitate Ptolemeu în Almagesta 
descrisese numai 48 de galaxii (1000 de stele); dar ce ne 
facem azi, în epoca radiotelescoapelor (Hubel), când eu, 
astronomul, pot vedea cu ochii mei stele noi născându-se 
din praful cosmic. Rămânem la ce s-a presupus atunci? Nu 
ne gândim că există şi posibilităţi alternative? 
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358. Nu există un duşman mai mare pentru creaţionişti, 
decât Darwin. Bietul om nici măcar nu a refuzat existenţa 
lui Dumnezeu. L-au blestemat, l-au caricaturizat, l-au 
contestat. Darwin nu a afirmat niciodată că ceea ce spune 
el nu este numai o teorie, bazată pe dovezi indirecte 
(nimeni nu a văzut într-adevăr o maimuţă făcându-se 
om !). Dar omul poate crea astăzi el însuşi noi rase de 
animale. Iar straturile de fosile depuse dealungul  
mileniilor arată clar o suprapunere în timp a speciilor, o 
evoluţie a lor, de la amonite până la om. Transformarea lor 
unele în altele este din nou o concluzie bazată pe logică 
(deşi evoluţia embrionului uman –filogenia - arată 
existenţa unor etape intermediare). Şi totuşi, să-l vezi pe 
Dumnezeul acela, creator a miliarde de stele, preocupat 
să-l plămădească din lut pe om (ca Gepetto) şi să îi dea 
viaţă ! iar apoi să-i scoată o coastă şi să o facă din ea pe 
Eva, mi se pare de-a dreptul infantil. Tot fosilele au arătat 
şi o evoluţie în dimensiuni a craniului umanoizilor/ a 
creierului lor. Îmi pare rău pentru cei care cred în mituri. 
Niciodată nu mi-a plăcut să sdruncin credinţele cuiva, 
dacă ele îl ajută să supravieţuiască. Poate îl ajută pe el să 
creadă că forţa supremă a universului îl are în vedere (este 
preocupată de existenţa lui). Oare nu putem trăi în acest 
univers, noi oamenii, acceptându-l aşa cum e (în toată 
magnificenţa lui), şi acceptând condiţia noastră umilă? 
Acceptând că pământul nostru este mai mic decât un 
grăunte de nisip în univers? Omul biblic s-a supra-
dimensionat. 

 
359. Abordând o atitudine relativ mistică, în locul uneia 

comparatiste (obiective), Mircea Eliade a ratat oportuni-
tatea de a deveni cu adevărat un întemeietor al istoriei 
religiilor. După mine, religiile nici nu au o istorie : mistica 
stagnează, nu evoluează. Diferitele religii pe care le putem 
descoperi în istorie sunt simple variaţii pe aceeaşi temă. 
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360. Comparând între ele mitologia greacă şi cea ebraică, 
mitologia greacă mi se pare infinit mai frumoasă. Ea a fost 
creată de poeţi/ filozofi (printre primii fiind Homer), şi nu 
de profeţi nebuni/vizionari. Imaginaţia simbolică a acelor 
oameni a fost realmente excepţională, revelatorie. În afara 
psalmilor atât de frumoşi ai lui David, Biblia e plină de 
manifestări de violenţă obscură şi primitivism regional, 
exaltând poporul evreu. Biblia este plină de violenţă. 
Dumnezeul evreilor (Iahve) nu era neapărat bun, precum 
cel al creştinilor. 

361. Comparând astfel, miturile cosmogonice greceşti 
(orfice) sunt în mod surprinzător mult mai moderne decât 
cele ebraice. În cosmogonia orfică (presocratică), 
Universul (Chosmos) s-a născut din Haos, conceput ca o 
masă de materie informă (!), şi nu din nimic («ex nihilo»), 
cum scrie la Biblie (şi în Septuaginta).  Părinţii Eterului şi 
ai Haosului au fost Chronos (Timpul) şi Ananke 
(Necesitatea) ! Unii cercetători moderni (James 
Lovelocke) au început să descopere similitudini între 
miturile privind-o pe Gaia/Gea (Mama Pământ) şi noile 
concepte ecologiste (pământul văzut ca un organism viu, 
cu funcţii de auto-regulare). Pare că în elaborarea acelor 
mituri ar fi avut un rol mai important gândirea raţională 
(chiar dacă elementară), decât cea pur emoţională, îndeob-
şte generatoare de crezuri şi mitologii. 

 
362. Veţi spune poate că şi unele mituri greceşti sunt 

încărcate de violenţă. Dar ce viziune nemaipomenită ne 
oferă ele ! Iată de exemplu : nemulţumită de purtările 
soţului ei, Uranus (Cerul), Gea îl determină pe unul dintre 
fiii ei să îl castreze ! Dar din sperma lui Uranus, căzută în 
mare (spuma mării), se naşte Afrodita (Zeiţa Frumuseţii) ! 

 
363.  Mândria teologilor creştini, referindu-se la Biblie, este 

monoteismul ei: credinţa într-un singur Dumnezeu. Ar fi, 
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zice-se, un nivel de credinţă superior, deşi a dus la multe 
dispute. Anticii se închinau la oricare zeu, fără ca să se 
certe pentru asta între ei; credeau într-o deplină demo-
craţie cerească: la Delphi se află la câteva sute de metri 
unul de altul, un templu al lui Pallas-Atena şi unul al lui 
Apollo; pelerinii veneau împreună pe jos la cele două 
temple. După cum recunoaşte Pascal, nu au existat pe 
lume conflicte mai sângeroase decât cele religioase. „Eu 
nu v-am adus pacea ci sabia”, spunea Christos. 

 
364. Pericolul cel mare al credinţelor este acela că de multe 

ori duc la fanatism: ele îşi absolutizează ideile, declară că 
nici o altă abordare a conştiinţei nu mai este permisă, 
înafară de a lor (singura adevărată, singura valabilă). Doi 
filozofi, unul teist Pleşu, altul ateist (tolerant) Liiceanu, se 
întrebau cum a fost posibil ca, în numele credinţei,  
catolicii, protestanţii, musulmanii să fi comis (şi să comită 
încă) atâtea cruzimi! „Erau şi ei oameni, a spus teistul; 
nicăieri în Biblie sau în Coran nu este propovăduită 
intoleranţa”. Eu văd aici ceva asemănător cu dilema 
marxiştilor: „Ce este de vină Marx, spun unii,  de atro-
cităţile comise de Stalin, MaoTse Dun sau Pol Pot!?”  
Însuşi faptul că nu numai unul, ci trei dictatori, ieşiţi de 
sub pulpana aceleiaşi doctrine, s-au comportat identic, 
arată clar că explicaţia comportamentului lor aberant se 
află în doctrină, şi numai secundar în tarele caracterului 
lor. În ceeace priveşte religiile monoteiste, mi se pare de-a 
dreptul judicios ca orice credincios fervent adevărat să fie 
intolerant (Cum să accepte el existenţa unui alt Dumnezeu 
sau Profet, decât cel la care se închină!?) Oricât ar părea 
de dură această explicaţie, cauzele intoleranţei se află în 
religia însăşi, în caracterul ei exclusivist. 

 
365. Unii au crezut că pot anihila divergenţele religioase, 

dacă vor elabora o doctrină care include toate formele de 
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religie cunoscute (Bahaulah, creatorul religiei Bahai). S-au 
trezit însă contestaţi de toţi ceilalţi şi, volens nolens, au 
început şi ei să-i conteste pe toţi. Mult mai raţional, 
ecumenismul promovat de Ion Paul II (ce om minunat!) nu 
face nici el progrese notabile. Oamenii adoră diferenţele. 

 
366. Mă întreb însă dacă religia creştină este cu adevărat 

monoteistă, cum pretind teologii. Să analizăm ce ne spun 
cărţile sfinte. În primul rând, noi nu ne închinăm la un 
singur Dumnezeu, ci la trei deodată:  „Sfânta Treime”, 
alcătuită din Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Oricât m-aş stră-
dui, îmi este greu să înţeleg cum de unu este egal cu trei. 
Să mă ierte teologii. Dar, în afară de asta, nu ştiu la câţi 
alţi sfinţi, fecioare, arhangheli şi heruvimi ne mai 
închinăm; nu ştiu dacă numărul lor (al cetelor cereşti) este 
mai mic decât numărul zeilor păgâni. Religia noastră 
creştină pare a fi altoit mitologie greacă pe sursa ebraică. 

 
367. Marea mândrie (justificată de altfel) a teologilor este 

aceea că doctrina lor, creştinismul, a pus capăt practicării 
sacrificiului ritualic. Christos s-a sacrificat el însuşi pentru 
noi toţi, pentru mântuirea noastră, sacrificiul datorat divi-
nităţii (pentru protecţie sau iertare) nu mai ne este cerut. 
Vechii Iudei (Abraham gata să îşi sacrifice copilul), vechii 
Greci (Agamemnon sacrificând-o pe Ifigenia), Amer-
indienii (templele lor erau pline de sânge, le scoteau pe viu 
din piept inima sacrificaţilor) practicau sacrificiul. Practici 
într-adevăr primitive, barbare. Ei credeau că îi vor putea 
îndupleca astfel pe zei, să le primească asistenţa. Stările de 
extremă necesitate le justificau acest comportament. V-aţi 
întrebat însă, oare de ce tăiem noi mieii de Paşti? Nu este 
acesta tot un sacrificiu? Unele dintre practicile acelea 
primitive, păgâne, s-au transmis până la noi sub forma 
unor tradiţii ritualice, şi nu le mai conceptualizăm. 
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368. Din păcate sacerdoţii nu au putut accepta însă de a nu-i 
mai face pe ceilalţi să sufere. S-au simţit privaţi de unul 
din cele mai minunate privilegii ale lor.  Şi atunci, au 
inventat penitenţa. Cel condamnat de ei trebuia să se auto-
sacrifice. S-a inventat ideea păcatului originar: eşti 
vinovat din naştere, ori şi ce ai face. Cei mai îndârjiţi au 
fost Janseniştii, care l-au obligat pe om să renunţe la toate 
bucuriile vieţii. Blaise Pascal a  murit autoflagelându-se. 
Mulţimi impresionante de bătrâni şi bolnavi urcă în 
genunchi treptele de piatră ale unor catedrale. Cei mai 
păcătoşi dintre toţi, ereticii, sunt arşi pe rug; fapta se 
numeşte autodafe (act de credinţă)! Iar protestanţii sunt 
masacraţi la Magdeburg, în timpul războiului de 30 de 
ani, sau în Franţa de Sânt Bartolomeu. 

 
369.Oamenii de ştiinţă acceptă că adevărul este perfectibil, 

deci nu exhaustiv. Misticii consideră adevărul lor necon-
diţionat şi absolut (Jacobi). Metafizica este netestabilă, 
spune Blaga. Supranaturalul şi transcendentul sunt la fel 
de certe în mintea omului religios, ca şi propria lui 
existenţă. Generate din interior (prin revelaţie), religiile 
nu ascultă de informaţiile venite din lumea reală, şi nu 
sunt deci reformabile. Oamenii sunt deosebit de statornici 
în convingerile lor. Tăria ideilor mistice duce la fanatism; 
fie el activ, intolerant, sângeros,    fie pasiv cu recluziunea 
individului în penitenţă, post şi rugăciuni. Reforma 
religiilor, când s-a produs, mai mult cosmetică, a interesat  
îndeosebi organizarea bisericii. 

 
370. Ideea de a separa doctrinar îngerii de draci a fost 
superbă; îngerii stau la rai, dracii în iad. Iată însă că pe 
pământ ne vizitează  şi unii şi alţii. Dacă nu cumva s-au 
născut chiar aici (raiul şi iadul nu sunt oare în om?). Asta 
este dilema: viaţa pe pământ devine insuportabilă, lupta 
dintre înger şi demon (bine şi rău) din interiorul nostru ne 
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epuizează. Mi se pare din ce în ce mai evident că toate 
creaturile biblice se află în universul nostru mental (copie 
dubioasă a universului ceresc). Dacă am fi imaginat  numai 
îngeri sau numai demoni, ar fi fost poate mai simplu: s-ar fi 
acomodat între ei. Beaudelaire spunea undeva că marea 
dibăcie a diavolului constă în aceea de a ne face să credem 
că nu există. 
 

371. Nucleul central al religiei creştine este Iisus. De ce oare 
i se zice lui Isus „Mielul lui Dumnezeu”? Înseamnă că 
Dumnezeu însuşi l-a sacrificat pe Isus (precum Abraham 
voia să-şi sacrifice fiul), şi l-a salvat în rai? Mi se pare 
aberant. Este adevărat că Isus însuşi ar fi strigat pe cruce: 
„Doamne, Doamne, de ce m-ai părăsit!” Nu cumva se 
aştepta să fie salvat? Mi se pare totuşi mai omenos de a 
spune că Isus s-a sacrificat el însuşi, pentru a răscumpăra 
păcatele oamenilor (a le atrage atenţia că fac răul, a-i 
responsabiliza). În inocenţa lui,  Isus le-a dat o speranţă 
oamenilor în binele etern. Ideea de înviere este evident 
simbolică (Iisus se ridică totuşi la cer). Nimeni nu se 
întreabă ce s-ar fi întâmplat, dacă Isus ar fi revenit cu 
advărat la viaţă. Ar fi avut loc o revoluţie istorică la 
Ierusalim şi în întreg imperiul roman. Ori, la moartea lui 
nu s-a întâmplat nimic. 

 
372. Simbolul creştin „Isus pe cruce” este simbolul auto-

sacrificării. Mi se pare cel mai minunat din câte există. El 
este însă şi un simbol al speranţei (în viaţa de apoi). 
Deaceea a persistat 2000 de ani. Era imposibil ca ceva atât 
de peren, să nu fi avut un sâmbure grandios. 

 
373.  Prin Isus Christos evreii au dat lovitura. Ei, oamenii 

cei mai dispreţuiţi, cei mai hăituiţi de pe pământ,  au avut 
întotdeauna tăria de a-şi impune valorile înaintea tuturor. 
Dar, să faci din unul dintre ai tăi un Dumnezeu, la care să 
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îngenuncheze şi să se închine după 2000 de ani  jumătate 
din populaţia globului, mi se pare de necrezut. Şi totuşi au 
reuşit! Cum au făcut?  Deszicându-se de ei! La moartea 
lui, Apostolii (nişte oameni simpli) au plecat cu o viteză 
ameţitoare în tot imperiul roman, care i-a cooptat. Ce 
putere de convingere!  (Sfântul Andrei a ajuns şi la noi, în 
Dobrogea, şi  în Scoţia). Uneori nu au ezitat să-şi sacrifice 
vieţile pentru a ne convinge de dumnezeiescul din el.  
Astfel încât iată astăzi nebunii de Europeni îi asupresc pe 
Evrei, dar îngenunchează şi adoră exact stirpea şi patria 
lor (Ţara Sfântă)! Arabii nu l-au transformat pe Mahomed 
al lor într-un Dumnezeu. 

 
374. La Bizanţ, timp de un secol au avut loc bătălii dure, 

uneori verbale, alteori sângeroase, pentru a stabili natura 
omenească sau divină a lui Isus. Monofiziţii considerau că 
Isus este numai Om, Difiziţii de la Niceea că el este Om şi 
Dumnezeu în acelaşi timp. Aceste desbateri doctrinare din 
sânul religiilor nu au avut vreodată un rezultat palpabil, 
dar au produs milioane de morţi.. Dilema nu a fost 
rezolvată. Consider că de fapt avem de a face cu două 
personalităţi distincte. Isus omul se pare că a existat; 
Evangheliile sunt confirmate de cercetările moderne. Dar 
el nu seamănă deloc cu Isus, cel pe care îl celebrăm în 
biserică. Isus omul a fost pare-se un reformator (scena din 
Templu o invederează); el s-a revoltat (la fel ca mai târziu 
Luther sau Huss) faţă de ipocrizia şi corupţia fariseilor. 
Era fatal să fie judecat şi condamnat de ei. Era fără 
îndoială un om bun, care voia să le facă bine oamenilor, şi 
exercita o reală fascinaţie asupra lor, având nu numai o 
putere de seducţie, dar şi o putere de persuaziune 
(sugestie) deosebită. Multe dintre relatările din Evanghelii 
ne duc cu gândul la o sugestie sau hipnoză în masă: mersul 
pe apă la Marea Tiberiadei, transformarea apei în vin la 
Canna Galileii, felul în care a fost văzut după moarte! Cea 
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mai formidabilă formulă de sugestie în timp (care 
funcţionează şi astăzi) este Eucharistia: „Luaţi, mâncaţi, 
acesta este trupul meu; luaţi şi beţi, acesta este sângele 
meu, carele pentru voi şi pentru toţi se varsă (!)” 
acţionează hipnotic asupra naturilor sugestibile (ele simt 
cum şi-l încorporează pe Dumnezeu). Celălalt Isus, cel din 
Evanghelii, este cu totul altceva; el este o percepţie ! 
forma pe care o ia El în mintea oamenilor, imaginea lui 
Isus. Percepţiile noastre sunt rareori strict conforme cu 
realitatea. Acest Isus devenit mitic, dumnezeu întrupat, s-a 
născut dintr-o mamă virgină, s-a sacrificat pentru păcatele 
oamenilor, a înviat şi s-a ridicat la cer, unde stă la dreapta 
Tatălui şi judecă viii şi morţii! Are toate caracteristicile 
unui zeu, toate prerogativele lui. „Împărăţia mea nu este 
pe pământ ci în cer”, i-a spus el lui Pilat, şi a avut dreptate. 

 
375. Nu există nimic mai organic şi mai esenţial pentru 

doctrina creştină, pe care i-o datorăm lui Isus, decât 
iubirea şi dăruirea lui faţă de oameni, umilinţa lui sfântă. 
Ea defineşte chiar răul prin raportare la Isus Christos: 
„Antichrist”! Isus s-a străduit să lase o moştenire Bisericii. 
S-a achitat oare Biserica de menirea ei testamentară? Prea 
puţin! Biserica şi mânăstirile, tot propovăind sărăcia, s-au 
îmbogăţit. Un străin îl întreba pe un teolog român: „Cum 
se face că în ţara voastră este în acelaşi timp majoritară 
religia creştină şi corupţia!?” Sintetizând, aş spune că 
funcţiile principale ale Bisericii de astăzi sunt trei. Prima 
ar fi de natură ritualică: asistenţa la botez, la cununie, la 
înmormânare; aceasta este remunerată şi funcţionează. A 
doua ar fi de a le oferi oamenilor speranţa în ajutorul 
ceresc; aceasta prezintă fără îndoială interes la toţi 
necăjiţii (şi cât de diverşi pot fi ei!) şi funcţionează. A 
treia ar fi aceea de a îi învăţa pe oameni morala, iubirea de 
aproapele, respectul faţă de ceilalţi, şi nu a funcţionat 
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niciodată. Oamenii adoptă mai uşor ura (cum rezultă din 
succesul doctrinei lui Marx!). 

 
376.  Doctrinele elaborate de  Isus Christos şi de Karl Marx 

sunt oarecum asemănătoare; ambele promit în mod utopic 
fericirea, ambele  propun o reconsiderare a atenţiei faţă de 
cei săraci. Şi totuşi ele sunt în opoziţie de fază. Iisus 
Christos nu a propovăduit ura de clasă, nici răsturnarea 
ordinei sociale, care a distrus economia unor state întregi. 
El a spus numai că bogaţii şi săracii sunt egali în faţa lui 
Dumnezeu, ceea ce putea duce (în teorie) la instaurarea 
unor societăţi echitabile. Şi nu este de mirare că democra-
ţia este înţeleasă astăzi mult mai deplin în ţările creştine. 

 
377.  Mai întotdeauna doctrinele religioase au căpătat până 

la urmă suport politic. Iar politicul, la rândul lui, s-a 
legitimat religios (domnitorii români erau secondaţi de 
patriarh). Au apărut războaiele religioase. Lupta cea mai 
cumplită s-a dat între creştinism şi islam.  Creştinismul a 
căpătat forţă în epoca paleocreştină, prin aderenţa maselor 
asuprite la această nouă religie. După secole de opoziţie, 
Imperiul lui Constantin a fost nevoit să cedeze (a fost un 
act politic), şi nimeni nu analizează cu atenţie în ce măsură 
religia creştină a contribuit la ruinarea şi căderea lui. Mai 
târziu religia creştină, prin ordinele ei călugăreşti (Templi-
erii, Ioaniţii) a contribuit la apărarea Europei faţă de Turci. 

 
378. Nu mai puţin politică a devenit mişcarea lutherană: ea a 

dus la declanşarea războiului de 30 de ani şi la scindarea 
Europei. În Anglia mişcarea protestantă a fost condusă de 
regii înşişi (li s-au opus catolicii irlandezi). În Elveţia 
Calvinismul, care la începuturi a fost autoritar, fanatic, a 
dus la consolidarea statului (După 200 de ani Rousseau, 
vizitând Elveţia spunea: „Oh liberté, ton throne est en ces 

 122 



 123 

lieux!”). Ceea ce vedem astăzi în Orient, la mişcarea 
fundamentalist islamică, se leagă de asemenea de politică..  

 
379.  Se pare că, până la urmă, religia devine pentru popoare 

un factor identitar (o forţă).  Forţa gregară a credinţelor 
religioase este uluitoare. Am văzut-o şi noi în comunism: 
poporul nu adera decât în mod ipocrit la dogma marxistă. 
După revoluţie misticismul a reisbucnit fulminant. Astăzi 
în fostele ţări comuniste religia face rvagii (dogma 
religioasă a înlocuit dogma atee) Un alt exemplu îl 
reprezintă evreii, care au rezistat datorită religiei lor de 
suflet tuturor vicisitudilor istoriei, masacrelor repetate şi 
terorii, fără să se asimileze popoarelor în mijlocul cărora 
trăiau. Iugoslavii în schimb s-au divizat religios, deşi 
aveau baze etnice comune şi limbi asemănătoare. 

 
380. Influenţând conştiinţele, religia poate modela conduita 

istorică a  unui popor. A fost o deosebire flagrantă între 
modul de rezistenţă al catolicilor şi ortodocşilor la 
comunism. Catolicii, obişnuiţi cu supremaţia papală, s-au 
putut opune făţiş (cu toate riscurile aferente) conducerii 
laice. Biserica ortodoxă, supusă din totdeauna conducerii 
laice, s-a subordonat ei; a acceptat fără să crâcnească cele 
mai oribile atrocităţi ale comuniştilor, chiar şi dărâmarea 
lăcaşelor de cult. 

 
381.  Nu se poate şti nici astăzi care va fi soarta religiei în 

viitor. La noi ea înfloreşte. Malraux spunea că secolul XXI 
va fi religios, sau nu va fi deloc. Şi totuşi Kirkegaard a 
disperat văzând eşecul omului pe plan artistic, etic şi 
religios, văzând că religia nu-şi îndeplineşte îndatoririle 
capitale, că nu poate descoperi semne ale acţiunii divi-
nităţii pe pământ. Nietzshe a ajuns să proclame sentenţios 
moartea lui Dumnezeu: „Dumnezeu e mort, omul e totul!” 
In Occident e jale. La Amsterdam, în Olanda au rămas 
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numai patru biserici (două din ele transformate în muzee). 
La noi ele proliferează, mulţimea se fanatizează. Se 
doreşte construirea catedralei neamului, pentru 10.000 de 
credincioşi, deşi prin tradiţie aveam biserici mici, adaptate 
la cartier. În Orient este şi mai rău. Islamiştii se impun 
politic în faţa naţiunilor; pun imediat mâna pe cuţit, pe 
kalashnikov sau pe rachete, pentru a-şi impune ideile.. 

 
382.  După părerea mea religiile nu pot să dispară, deoarece 

omul are în creierul său centri preformaţi pentru adoptarea 
şi procesarea credinţelor. Odată activaţi, aceşti centri nu  
pot fi anihilaţi în vreun fel. Este facil de a afirma că 
religioşi vor fi numai cei lipsiţi de cunoştinţe ştiinţifice, 
primitivi sau sălbateci, cum credea Levy Bruhl.(1938). 
Am văzut destui oameni instruiţi care îşi proclamă 
fideismul, care spun senini: „Cred, chiar dacă este 
absurd”. Creierul uman poate separa funcţia cognitivă de 
aceea emoţional afectivă: oricât ar părea de bizar aceste 
funcţii pot acţiona concomitent. Astfel, unii încearcă să 
îmbine cunoştinţele ştiinţifice cu preceptele mistice, 
precum acel Teilhard de Chardin (un paleontolog), care 
spunea: “Ştiinţa este un con fără vârf, toate cunoştinţele 
ştiinţifice converg până la urmă spre un vârf, Omega, care 
este Dumnezeu”. Religia este un sistem de idei stocat 
deosebit de rigid în unele regiuni ale creierului (altele 
decât cele ale memoriei semantice). Spinozza, după ce a 
negat existenţa lui Dumnezeu (identificând-ul cu Natura), 
s-a apucat să justifice existenţa lui Dumnezeu. Cel mai 
mult mă uimesc însă cei care pretind că îl pot demonstra 
azi ştiinţific pe Dumnezeu prin teoria cuantică!. Unii 
exaltaţi, precum al nostru Oreste, preiau asemenea afir-
maţii absurde şi le desvoltă sentenţios, lăsând să se creadă 
că au descoperit piatra filozofală. 
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383.  Acum îmi vine în minte o relatare anecdotică. Artur 
Rubinstein spunea, oricui voia să îl asculte, că el nu crede 
în Dumnezeu. Odată, un prieten i-a spus: „Anton, tu eşti 
de acuma un om bătrân, vei muri; dacă totuşi este adevărat 
că Dumnezeu există; dacă atunci când vei muri, vei da faţă 
în faţă cu Dumnezeu!?” „Va fi o surpriză foarte plăcută!”  
i-a răspuns pianistul. Într-adevăr, omul făcuse în viaţa lui 
numai bine; de ce ar fi trebuit să îi fie teamă de confrun-
tarea cu spiritul Binelui suprem!? Şi încă una: La 
Petersburg, în timpul regimului ţarist, existau doamne din 
înalta societate care organizau întruniri, în care se discuta 
elevat. La o asemenea întrunire a fost invitat un savant, 
care a prezentat foarte doct probe despre inexistenţa lui 
Dumnezeu, despre aberanţa credinţelor mistice. Asistenţa 
a fost impresionată. „Are cineva ceva de obiectat?”, a 
întrebat la sfârşit contesa. A apărut un călugăr, care a ieşit 
în faţă şi a rostit numai atât: „Christos a înviat!” Şi toată 
asistenţa i-a răspuns în cor: „Adevărat a înviat!” Sunt atât 
de înrădăcinate în noi unele clişee mistice, încât orice am 
face, nu le putem abandona. În ceea ce mă priveşte, dacă 
va fi ca într-o zi să dau  ochii cu El, mă voi certa foarte 
rău. Nu voi ezita să îl întreb: „Asta ţi-e dreptatea, 
Doamne?” Milioane de vieţi pot fi secerate de demenţi. L-
ai lăsat pe Satana să-şi facă mendrele pe pământ. Fă bine 
şi îndreaptă lucrurile, altminteri nu vom mai avea ce vorbi. 

 
384. Ceea ce îl distinge pe omul mistic, de la origini şi până 

azi, este nevoia lui de sacralitate derivată din angoasă, 
nevoia lui de a se închina. Undeva în Africa, oamenii 
dintr-un trib foarte izolat vedeau zi de zi avioanele trecând 
pe cer. Şi atunci au crezut că ele sunt zeii; au construit 
macheta unui avion din stuf, şi au început să se roage la 
ea. Oamenii dintr-un sat din India se închinau la şobolani. 
Au apărut secte noi, în care lideri impostori (Guru) le bagă 
în cap oamenilor ideile lor demente (controlul mental este 
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posibil), făcându-i să îi asculte orbeşte. Poate că dilema 
fundamentală care îi desparte pe creaţionişti de materialişti 
ar putea fi rezolvată. La urma urmei oamenii de ştiinţă 
recunosc existenţa unor forţe primordiale, energia nucleară 
(atomică), energia electro-magnetică, atracţia universală şi 
altele care au dus la naşterea şi organizarea universului. 
Energia organizează materia, a devenit evident, dar nu o 
crează (cum admit azi adepţii mecanicei cuantice).  Dacă 
această unică energie, uriaşe, complexă, primordială, ar 
putea fi asimilată lui Dumnezeu, s-ar putea ajunge la un 
consens (Biserica catolică dă semne de înţelegere). 
Problema sacralităţii rămâne însă insolvabilă. Un om de 
ştiinţă va acepta mai greu că acele energii cosmice (pe 
care le recunoaşte) pot fi influenţate de evlavia lui. 

 
385. Este cazul să reconsiderăm transcendenţa. Emmanuel 

Kant l-a considerat pe Dumnezeu transcendental: conceput 
de om aprioric în mintea lui şi proiectat apoi în spaţiul 
cosmic, universal. În realitate aşa ceva este imposibil. 
Creierul omului poate asimila/întruchipa în schimb univer-
sul fizic real în mintea sa. În acest univers paralel, virtual, 
metafizic, putem noi proiecta/imagina la nevoie tot ce 
dorim. Acolo sunt şi zeii, şi sfinţii, şi extratereştrii, şi chiar 
sufletele adormite ale părinţilor noştri. Să ne mulţumim cu 
el, şi să nu credem că putem realiza imposibilul. 

 
386. Ceea ce mă supără adeseori la credincioşi este ipocrizia 

lor (uneori involuntară). Vorbind despre orgoliu, Andrei 
Pleşu spunea că omul superior, creatorul, geniul, nu 
trebuie să aibă orgoliu (el însuşi fiind un model de sufici-
enţă), deoarece opera sa nu îi aparţine, ci îi vine de la 
Transcendent. Aşa dar Dumnezeu, creatorul Universului, 
al milioanelor de galaxii, El Transcendentul, stă şi îi suflă 
filozofului la ureche peroraţia lui! Dacă asta este smerenie 
şi nu orgoliu, rămâne de văzut. Andrei are o minte extrem 
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de ascuţită, deturnată anacronic de mediul nostru balcanic; 
care filozof din Occident s-ar mai preocupa astăzi de 
numărul îngerilor? Pare surprinzător să vezi unii oameni 
mari atât de puţin refractari la absurd. 

 
387.  Nu ştiu câţi filozofi înţeleg cu adevărat transcendentul. 

Cred că Emmanuel Kant i-a păcălit. După Kant, omul ar 
dispune de o cunoaştere apriorică, una care nu derivă din 
simţuri. Ea îi provine printr-o speculaţie dialectică. Un 
asemenea exemplu de cunoaştere apriorică este existenţa 
lui Dumnezeu. Aşadar, după Kant nu Dumnezeu l-a creat 
pe om, ci omul l-a intuit pe Dumnezeu. L-a zămislit în 
mintea lui ageră şi apoi l-a proiectat în cosmos, drept forţă 
ordonatoare, realizatoare a echilibrului ceresc. 

 
388. Nu există religie care să nu fi vorbit în esenţa ei despre 

existenţa sufletului, despre supravieţuirea acestuia la 
moartea trupului. Hinduismul a inventat reîncarnarea 
(selectivă). A fost modul în care omul, devenit conştient 
de limitele existenţei, şi-a astâmpărat frica de moarte, şi-a 
asigurat nemurirea. Cultul morţilor a devenit cultul sufle-
telor. Iar preoţii au luat sufletele în oblăduirea lor. Şi mie 
îmi sunt dragi sufletele a lor mei; le port în mine şi regret 
că ele nu pot să existe şi altundeva (decât în timpul lor). 

 
389.  Spiritul unor oameni poate fi regăsit într-adevăr după 
moarte în creaţiile lor (dacă sunt frecventate): în scrierile 
lor, în muzica lor, în sculpturile lor, în arhitectura lor. 
Creatorul îşi transpune sufletul în operă. Astfel poate 
deveni el nemuritor. Sufletul lui Gaudi se află în Sagrada 
Familia. În 1936, în timpul războiului civil, comuniştii au 
găsit şi au ars manuscrisul lui Gaudi, conţinând proiectul 
integral al catedralei. Astăzi spaniolii se chinuie să 
construiască faţada de vest, care iese oribil. Dumnezeu îi 
pedepseşte pe cei care ard spiritul oamenilor. 
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390. Din păcate sufletul este atât de strâns legat de corpul 

omului viu, încât nu poate fi despărţit de trup. Sufletul şi 
trupul sunt una (chiar şi la animalele inferioare).  La o 
împuşcătură în ceafă sufletul dispare instantaneu (acolo 
sunt centrii vitali). După o hemoragie cerebrală cu afazie, 
sau o boală Alzheimer, omul rămâne atât de diminuat, atât 
de mutilat spiritual, încât te întrebi unde mai e sufletul lui. 
Cazurile extreme descrise de doctorul Moody, de viaţă de 
după moarte, sunt de fapt cazuri de moarte clinică, de 
sistare temporară a irigaţiei creerului, simptomele descrise 
de bolnavi la revenire (tunel, lumină, detaşare, plutire) 
fiind toate semne de anoxie cerebrală. O moarte aparentă a 
descris chiar Shakespeare în Romeo şi Julieta. La reve-
nirea după un accident cerebral (vascular sau traumatic), 
bolnavii nu mai relatează nimic; uită până şi întâmplările 
de dinaintea accidentului. 

 
391.  Un vechi poncif pretinde că religiozitatea individului îl 

face pe el mai moral. Numai prin religie ar putea omul 
înţelege binele, frumosul, adevărul. Toate bisericile au în 
inventar un cod destul de sever de legi de comportament, 
bazate pe criterii morale: Iudaismul, Creştinismul, 
Budismul, Islamismul. Preoţii se ostenesc în biserici să 
ţină la sărbători predici moralizatoare. Rezultatul a fost 
desamăgitor în toate cazurile. În America un credincios le-
a turnat arsenic în cafea la o agapă coreligionarilor săi, 
având impresia că aceştia se uitau urât la el. O doamnă 
mai în vârstă, geloasă pe una tânără pentru că avea mai 
multă trecere la preot, a asasinat-o. Nici un precept moral 
religios nu i-a oprit de a comite crime. Un model de 
morală impus nu este adaptabil la orice tip de personalitate 
umană. Cu sau fără educaţie, omul îşi crează în general o 
morală proprie, absolut distinctă, o morală care respectă 
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dorinţele şi caracterul lui. Şi îşi ascunde în mod voit partea 
întunecată a eului (umbra despre care vorbea Jung). 

 
392. Nici practica spovedaniei, a declarării păcatelor, a 

absoluţiunii păcatelor de către preoţi (teoretic un fel de 
profilaxie a desordinilor) nu funcţionează. În Evul Mediu 
biserica catolică ajunsese să vândă pe bani indulgenţele 
(cu asemenea bani s-a înălţat Vaticanul). A redus cu vreun 
procent această practică rata criminalităţii, a infracţio-
nalităţii ? Nimeni nu s-a hotărât să facă un studiu statistic 
în acest sens;  pare riscant. 

 
393. Nu de puţine ori oamenii au luat în derâdere în final 

pretenţiile preoţilor. Există şi varianta persiflării actului 
religios. „Să asculţi ce zice popa, dar să nu faci ce face el”, 
spun românii. În Suedia cuminecătura se însoţea, în latină, 
cu sintagma: „Hoc est corpus meus!” Suedezii, care nu 
înţelegeau nimic din ce li se spunea în biserică, au extras 
zicala: „Hocus pocus”! Se pare că oamenii bătrâni sunt mai 
înclinaţi să respecte preceptele biblice. Sunt mai aproape 
de moarte. Tinerii pot să îşi mai bată şi joc uneori. 

 
394. Sunt convins că religia a fost la începuturi un 

banal/necesar proces de cunoaştere. Întrebările pe care şi 
le-au pus acei oameni primitivi sunt întrebările fundamen-
tale pe care ni le punem şi astăzi: de unde venim, unde ne 
ducem, de unde această diversitate în natură. Au răspuns 
pe măsura capacităţii lor de înţelegere. Sunt convins de 
asemenea că această afirmaţie îi va supăra teribil atât pe 
teologi cât şi pe filozofi. Teologii cred cu tărie că 
adevărurile sacre, ezoterice, le-au venit oamenilor prin 
revelaţie. A fost o vreme când Dumnezeu se adresa una-
două poporului evreu (de unde o fi învăţat limba ebra-
ică!?). Astăzi cei care au asemenea revelaţii divine sunt 
suspectaţi de dezordini mentale. Afirmaţia va supăra însă şi 
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filozofii, care cred că materia lor este rodul reflexiei, în 
timp ce materia miturilor este pur şi simplu rodul fanteziei. 
Nenorocirea este că uneori chiar şi cunoştinţele ştiinţifice 
ale oamenilor devin credinţe; creierul are structuri în care 
ideile (convingerile) se pot fixa indelebil, devenind un 
filtru inevitabil al  acţiunilor lor.  

 
395. Ruptura dintre religie şi filozofie s-a produs în 

momentul în care preoţii au sacralizat adevărurile prime. 
Din interes desigur, pentru a avea un ascendent asupra 
oamenilor simpli. Din acel moment religia a devenit 
dogmă (gnoză), a încremenit în proiect. Mulţi mistici se 
consideră filozofi.  Filozofia însă, după o lungă perioadă 
de stagnare, a reluat firul cugetărilor antice greceşti bazate 
pe îndoială („dubito, ergo cogito”), şi a evoluat până în 
contemporaneitate (a devenit aproape o ştiinţă). Ştiinţele 
au avut şi ele un corespondent în gândirea oamenilor 
primitivi, în practicile lor magice (în încercările de a influ-
enţa în mod artificial natura lucrurilor). 

 
396.  Cum se face oare totuşi că, după atâtea mii de ani de 

evoluţie, nivelul de spiritualitate al omului modern să se 
menţină la cel al oamenilor primitivi. În primul rând este 
vorba aici de fascinaţia misterului: sunt oameni care 
refuză să cunoască mai mult. Religia este o poveste pentru 
adulţi. Ce ne-am face fără sărbătorile de Paşte şi de 
Crăciun: sunt încărcate de atâtea simboluri superbe! În al 
doilea rând, datorită caracterului predominent iraţional al 
modului nostru de judecată (la cam 95% dintre oameni 
după stoici, 1/24, spune Erasmus în Elogiul nebuniei) unii 
nu decelează absurdul fabulaţiei mistice. 

 
397. Întotdeauna m-am întrebat surprins,  cum de a îndrăznit 

Erasmus din Rotterdam să contrarieze religia, în acele 
vremuri crâncene. El, absolvent de teologie, propus de a 
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deveni episcop pentru meritele sale (a refuzat), are curajul 
să reveleze nebunia religioasă în ultimul capitol al cărţii 
sale, să-l considere pe Isus un arogant, care îşi considera 
fidelii oi şi săraci cu duhul (oaia este cel mai prost animal, 
spune Erasmus). Alţii (Thomas Morus, Giordano Bruno) 
şi-au pierdut viaţa pentru mult mai puţin. Este drept că 
Erasmus a practicat şi el subtil o scriere esopică. În carte 
vorbeşte nebunia, nu vorbeşte el! 

 
398. .  Modul în care s-au generat religiile îl putem observa 
şi astăzi, pentru că apar mereu noi idei forţă care au, prin 
imobilismul lor, un caracter quasi-religios. Este drept că 
ele nu mai generează astăzi religii, ci crezuri, ideologii, 
mituri. Sunt oameni care au crezut în Marx, sunt oameni 
care au crezut în Einstein (teoria relativităţii), sunt oameni 
care au crezut în Lepeshinskaia. În general sunt oameni 
fascinaţi de fantezie, copii mari pe care îi înfierbântă 
misterul, dornici să se lege afectiv/emoţional de lucruri pe 
care nu le înţeleg. Ultimul răgnet în materie este acela de a 
vedea pe cer farfurii sburătoare, şi de a crede în existenţa 
extra-tereştrilor. Apar mii de monografii în domeniu. 
Fidelii ascultă cu ochii dilataţi de emoţie. Nu îşi zic că cea 
mai apropiată stea faţă de noi în univers este Alfa Centauri, 
care se află la o distanţă de 4 ani lumină, la care am ajunge 
cu rachetele noastre actuale în 70.000 de ani (despre 
planetele din sistemul solar ştim astăzi că sunt nelocuite). 
Nu! Văd cohorte de extratereştri, plimbându-se cu 
farfuriile lor sburătoare pe cer. Iar astăzi se prefigurează 
apariţia unui neomisticism. Stanislav Grof, autorul psiho-
logiei transpersonale,  vorbeşte de un nou tip de conştiinţă, 
bazat pe experienţe cu LSD la oameni (un drog 
halucinogen extrem de periculos, perturbator al activităţii 
mintale), luând drept bune elucubraţiile, delirul acestora 
(relatările lor despre lumea de dincolo). Ne cere să uităm 
depăşitele viziuni materialiste, newtonian-carteziene, şi să 
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ne bizuim pe ce ne spun teoreticienii mecanicii cuantice, pe 
Einstein şi pe adepţii lui (noi spunem că la nivelul 
cuantelor dispare materia pentru că ele, cuantele, nu sunt 
corpusculi, cum zic ei, ci pachete de energie). Este firesc ca 
fizica energiilor să difere de fizica newtoniană. Teoreti-
cienii mecanicei cuantice (David Bohm, spre exemplu) au 
ajuns să confunde în cele din urmă fizica cu metafizica. 

 
399.  Despre Einstein şi teoria relativităţii am mai vorbit. 
Un om care în copilărie a fost handicapat (a vorbit pe la 
5-6 ani), la şcoală a fost mediocru, iar la moarte un 
examen anatomo-patologic efectuat a arătat o masivă 
glioză în creer, a fost proclamat geniu (unii au zis că glia, 
ţesutul conjunctiv cerebral, produce genialitatea!). Cum îi 
poţi impresiona pe oameni? Vorbeşti despre lucruri ce ei 
nu prea înţeleg (spaţiul şi timpul, ce material!) şi declari 
că sunt relative. Foarte convenabil. Omului oricum timpul 
psihologic (subiectiv) i se pare relativ.  Atuncea totul e 
relativ. Atunci şi eu, Adolf, sunt deştept, deşi Jochan e 
mai deştept decât mine, atunci asvârlim în puşcării 
oamenii capabili, şi îi punem să ne conducă pe analfabeţi 
şi pe delicvenţi. În secolul XX, datorită teoriei relativi-
tăţii, totul a devenit posibil.  În realitate numai adjectivele 
(calităţile) sunt relative, ele au grade de comparaţie (mai 
bun, mai deştept, mai frumos). Ce este aceea un om chel: 
unul care nu are păr deloc, unul care are numai păr pe 
laturile capului, unul care are o lunulă la vertex (putem 
decide făcând determinări cantitative, numărând firele de 
păr). Substantivele, corpurile care au substanţă, nu pot fi 
relative. Un copac, o casă, nu sunt relative. Dar ce ne 
facem în materie de spaţiu şi timp? Ele nu au substanţă! 
Sunt goluri absolute în patru dimensiuni, pe care le umple 
materia în mişcare. În lipsa substanţei ele nu pot avea 
formă. Sunt ele totuşi calităţi (adjective)? Nici vorbă. 
Putem oare spune: mai timp, mai spaţiu? Evident, ele nu 
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pot fi relative. La începutul secolului XX tinerii ca 
Einstein s-au revoltat împotriva gândirii sănătoase a 
clasicilor. Au făcut revoluţii în cultură, ştiinţă, societate. 
Cred că e timpul să revenim la poziţia lui Newton: spaţiul 
şi timpul au un caracter  absolut, materia şi energia sunt 
categorii total distincte (nu pot fi guvernate de aceleaşi 
legi, nu le poţi transforma una într-alta).  Şi totuşi, când 
afirm lucruri din acestea banale, întâmpin obiecţii de 
peste tot. Oamenilor le-a intrat în cap teoria (ca o religie) 
şi nu mai pot scăpa de ea. Li se pare foarte important de a 
vorbi despre lucruri elevate, chiar dacă nu le înţeleg.. 
 

400. Dar cea mai importantă, veritabilă nouă religie a 
secolului XX, a fost Marxismul. Pe unii ar putea să îi 
contrarieze această afirmaţie. Însă marxismul avea toate 
elementele constitutive ale unei religii. Marxiştii se 
pretindeau materialişti. Ce fel de materialişti erau aceia 
care au generat o utopie despre evoluţia istorică a 
omenirii! Societatea ideală a viitorului luminos, pe care o 
promiteau ei,  era foarte asemănătoare cu raiul din Biblie 
(instaura fericirea). Marxismul a fost o religie fundamen-
talistă, de o intoleranţă comparabilă numai cu aceea din 
cele mai negre perioade ale istoriei. Zeci de milioane de 
oameni i-au căzut victime. Cei mai urâţi duşmani ai lui 
erau celelalte religii. S-a văzut în mod clar competiţia. În 
Rusia au închis bisericile, le-au bătut uşile în cuie, le-au 
dărâmat clopotniţele; pe unele le-au transformat în muzee 
(muzeul marinei!) Am asistat la o scenă teribilă într-o 
noapte de Paşte la Moscova când, la singura biserică 
deschisă (pentru străini!), Ielohovskaia, mulţimea se 
îmbulzea să vadă de la distanţă procesiunea, ţinută în frâu 
de cordoane de tineri cu banderole, în timp ce maşinile 
miliţiei patrulau împrejur. Şi în România au fost distruse 
cu înverşunare bisericile, unele dintre ele monumente 
istorice. Icoanele erau interzise. În Basarabia, pentru a nu 
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le distruge (cum li se cerea) oamenii le îngropau în 
pământ, sau le puneau să plece de la ei pe ape, laolaltă cu 
o lumânare aprinsă. În noile instituţii, singurele  icoane 
admise  erau cele ale lui Marx, Engels, Lenin şi Stalin. 
Dumnezeu nu mai exista; pentru ei la fel de Dumnezeu era 
Marx, iar Isus Christos era Lenin, la al cărui mormânt/ 
mauzoleu defilau zi de zi milioane de oameni, ca să i se 
închine. Procesiuni iconodule aveau loc de sărbători. 
Dogma trebuia a fi cunoscută pe de rost. În şedinţe 
secretarii de partid ţineau predici, iar păcătoşii trebuiau să 
se spovedească, şi să promită că vor fi buni şi devotaţi. 
Însă scenele cele mai penibile le-am trăit după prăbuşirea 
utopiei. Am văzut atunci vechii comunişti, precum Ion 
Iliescu, cel care excludea prin 58 studenţii din facultăţi, 
pentru că au fost văzuţi ducându-se la biserică, 
închinându-se larg (dela vertex până la sex) cu o lumânare 
în mână, la praznicele  unor sfinţi. Mi-am dat seama câtă 
ipocrizie şi cât obscurantism era în devoţiunea lor. Ei nu 
îşi puteau nega dogma. În 1990, la mineriade, în timp ce 
îşi făcea cruci, Ion Iliescu  acţiona în stil Mao-ist, insti-
gând la violenţă masele inculte. Atunci a fost snopit în 
bătaie poetul Cezar Ivănescu, iar ceva mai devreme, la 
Târgul Mureş, Suto Andras. Alături de asemenea indivizi 
preoţii noştri cântau Aleluia. 

 
401. Preoţii noştri nu au dat dovadă de moralitatea necesară 

în perioada comunistă. Mulţi dintre ei deveniseră informa-
tori ai securităţii (unii au recunoscut). Nu exista slujbă mai 
importantă, de Paşte sau Crăciun mai ales, în care ei să nu-
l pomenească pioşi pe preşedintele republicii, întru mila 
Domnului. Singurii care au rezistat (şi au fost băgaţi în 
puşcării pentru asta), au fost prelaţii greco-catolici. Odată, 
un preot ortodox mi-a spus (tolerant) că, într-adevăr 
comuniştii români au dărâmat biserici, dar pe preoţi nu i-
au oropsit (i-au transformat în informatori). L-am întrebat 
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ce este pentru el mai important: Biserica (lăcaşul sfânt al 
lui Dumnezeu), sau preotul (slujitorul lui)!  

 
402.  După comunism biserica a ieşit  întărită ideologic în 

ţările din Est (România, Polonia). Ăsta a fost rezultatul 
propagandei atee a marxiştilor. În schimb în Vest ea 
pierde într-una teren:  o remarca în predica de Paşti  papa  
Benedict. De vină este desigur accesul la  cunoaştere. 
Oamenii instruiţi nu mai pot crede astăzi naivităţile 
biblice, spunea Du Bois Raymond. De fapt preoţii s-au 
temut întotdeauna de cunoaştere: păcatul originar al lui 
Adam a fost, după ei, acela de a se fi înfruptat din pomul 
cunoaşterii, de aceea a fost el alungat din rai. Revoluţia 
ştiinţifică, ce s-a produs în urma Renaşterii, a fost aprig 
combătută de biserică. A cunoaşte realitatea obiectivă, a te 
servi de ea, a o domina (în loc de a fi dominat de ea), li se 
părea clericilor un păcat mortal. În mod paradoxal, 
realizările filozofice şi ştiinţifice ale anticilor au ajuns în 
Europa nu prin Bizanţ (cum ar fi fost normal, dacă biserica 
ortodoxă nu s-ar fi opus) ci prin Spania maură (prin 
Islam!).  Europeni, precum Daniel de Morley, au găsit la 
Toledo o adevărată comoară de scrieri antice (de la 
biblioteca din Alexandria), păstrate, traduse şi adăugite  de 
Arabi. Abia apoi europenii precum Descartes s-au gândit 
să desvolte, cu toate riscurile, cunoaşterea (Descartes, 
autorul tratatului despre metodă,  a trebuit să emigreze din 
Franţa. După moarte, la reîntoarcerea scheletului său în 
Franţa,  craniul i s-a pierdut; se află şi astăzi într-un muzeu 
de antropologie!). 

 
403. Efectul benefic al religiilor s-a transferat în domeniul 

artei.. Fiind de acceaşi natură, ele au stimulat fantezia 
artistică.. Oamenii nu s-au dat în lături de la nici un efort, 
de la nici o cheltuială, pentru a-l proslăvi pe Dumnezeu. 
Nici un castel, nici un palat, oricât de somptuos, nu se 
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compară în grandoare şi măreţie cu unele locaşuri de cult. 
Partenonul este considerat şi astăzi, în ciuda distrugerilor, 
cea mai elegantă construcţie de pe pământ. Dar şi alte 
temple sunt la fel de măreţe: templul lui Poseidon dela 
Cap Sunion, templele dela Karnack şi Luxor, templul 
Borobudur sau piramidele incaşilor. În edificarea 
catedralelor arhitectura s-a împletit cu arta plastică (în 
Italia mai ales). Catedrale precum Sfânta Sofia, Sfântul 
Petru, Notre Dame, Westminster, cele din Reims, 
Chartres, Milano, Koln, Barcelona, Cordoba, dar şi unele 
biserici ruseşti (sau româneşti) domină şi astăzi producţia 
spirituală din toate timpurile. Ele dau măsura creativităţii 
spiritului uman. Le dădeau credincioşilor încredere şi 
forţă. Arcadele lor întretăiate reprezentau un fel de pânză 
diafană ţesută între supranatural şi realitate. Aceeaşi 
biserică a avut însă şi perioade iconoclaste, în funcţie de 
schimbările dogmei, care au făcut foarte mult rău. Una în 
perioada de început, când a negat arta antică, alta în 
perioada de după  renaştere, în cursul reformei. Englezii, 
Scoţienii, mai plâng şi astăzi devastarea Abaţiilor. Pereţii 
mânăstirilor englezeşti au fost goliţi de orice reprezentări 
iconografice, considerate de reformaţi idolatre. 

 
404. Noi şi în acest domeniu am rămas datori. În ciuda 

frumuseţii unor bisericuţe din nordul Moldovei, nordul 
Olteniei sau din Maramureş. În Bucureşti nu avem nici o 
biserică monumentală (poate Sf Elefterie, sau mânăstirea 
Caşin). Interioarele sunt sărăcăcioase, reci şi sordide. 
Slujbele monotone, prăfuite, barbare. De unde să scoatem 
noi compozitori precum Vivaldi, Bach, Haendel, Haydn, 
Mozart, Beethowen, Brahms, Verdi, Fauré, Rachmaninov 
sau Pendercki, care să-l slăvească pe Dumnezeu? Nici nu 
ar fi acceptaţi (nu este acceptată muzica instrumentală în 
biserică). Până şi Bulgarii au o liturghie slavonă a lor 
(foarte frumoasă). Ăsta să fie nivelul religiozităţii noastre, 
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cu care ne lăudăm fără greş? Ce s-a întâmplat  când 
meşterul Manole a construit o biserică cum nu mai e alta 
la Curtea de Argeş, zidindu-şi la temelia ei sufletul? 
Domnitorul i-a tras scara! Mult mai târziu, un alt 
domnitor, Ceauşescu, a dărâmat mânăstirea Văcăreşti, 
ctitoria solară a lui Nicolae Mavrocordat, Reims-ul 
Fanarioţilor. A lăsat în locul ei o groapă. Atunci când mai 
mulţi oameni de cultură i-au cerut să o cruţe, a decretat: 
„Dărâmaţi porcăria aia!” De fapt fusese transformată în 
puşcărie cu mult înaintea lui. Răutatea şi prostia 
iconoclastă adâncesc ignoranţa. 

 
405.  Religiile rămân prioritare pe o bună parte din suprafaţa 

globului. Şi nu sunt dispuse să dispară. Oricât de susţinută, 
uniformizarea mentalităţilor (Globalizarea) va mai avea 
mult timp de aşteptat până să devină realitate, atâta timp 
cât religiile îi diferenţiază pe oameni în mod substanţial. 
Ea rămâne mai degrabă o iluzie. Religiile ţin de conştiinţa 
noastră, care ne defineşte şi ne separă. În plus ele au o 
bază organică, determinată de structuri cerebrale înăscute 
şi de funcţia lor speculativă, care le fac nepieritoare şi 
arhetipale (apriorice). 

 
                            IV. FILOZOFIA 
 
406.  Nu ştiu câţi filozofi vor putea explica cu exactitate ce 

este filozofia. Atracţia spre înţelepciune, reiese din tradu-
cerea termenului. Dar ce este înţelepciunea? O formă bine 
sedimentată de gândire. Este aşa dar adevărul pe care îl 
putem obţine numai prin gândire (nu modalitatea de a 
înţelege gândirea, cum cred unii). Dar există ceva adevărat 
pe care mintea omenească îl obţine exclusiv prin gândire? 

   Mai nou, unii gânditori nu mai cred în gândire şi propovă-
duiesc teoria haosului. 

 137 



 138 

407. Filozofii s-au străduit să înţeleagă prin gândire 
fenomenul mintal. Încă din antichitate, modul oamenilor 
de a aborda necunoscutul, marea carte a naturii, a fost 
dublu. Pentru unii metoda predilectă a fost observarea 
(prin simţuri) a realităţii obiective; aceştia au devenit cu 
timpul oamenii de ştiinţă. Multă vreme o abordare ştiinţi-
fică a fenomenului mintal nu a fost posibilă, pentru că 
necesita cunoaşterea unor fenomene fizice determinabile 
obiectiv: a recunoscut-o Kant (1). O primă posibilitate de 
a aborda adevăruri intangibile a fost fantezia. Metafizicie-
nii idealişti, folosind fantezia (gândirea speculativă, 
meditaţia) au ajuns adeseori la adevăruri mistice. Ei 
admiteau existenţa gândirii pure imateriale (a fiinţei lipsite 
de existenţă), care este Dumnezeu (Res cogitans). Alţi 
filozofi s-au străduit să explice logic, pornind de la simţuri 
(intelectual), desvoltarea fenomenului mintal.  Problema 
fiind destul de încurcată, ei o desbat de 2500 de ani. 

 
408.  Pentru mine metafizică în sens obiectiv este activitatea 

mintală în întregul ei, separată dar nu independentă de 
suportul ei material (structura şi funcţia creierului). 
Singurul care a intuit dubla reprezentare a universului : 
materială şi spirituală (realitatea lucrurilor „în sine” şi 
„pentru sine”) a fost Emanuel Kant, care a pus bazele 
solide ale ontologiei (Platon intuise numai această idee). 
Mulţi alţi filozofi s-au pierdut în extremisme, fie 
absolutizând realiatea materiei, materialişti precum Marx, 
care au ajuns să vorbească despre materialismul istoric 
(istoria fiind prin excelenţă un proces de devenire a 
ideilor), fie absolutizând realitatea subiectivă, idealişti 
precum episcopul Berkeley, care au ajuns să nege 
existenţa materiei: ceea ce nu văd eu, nu există! („Esse is 
percipi”). În sfârşit sunt destui filozofi remarcabili care nu 
au făcut decât aparent filozofie, ci psihologie, sociologie, 
antropologie (dacă ţinem seama de o delimitare modernă a 
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domeniilor). Studiul relaţiei dintre minte şi creier (separate 
aparent de o veritabilă fractură) s-a nuanţat, nu mai este 
azi obiectul exclusiv al filozofiei. Dar nici al mecanicei 
quantice: mintea este mult mai mult decât simplă energie. 

 
409.  La începuturile filozofiei, presocratice, Grecii şi-au 
pus problema existenţei materiei. Ei o vedeau ca necreată şi 
veşnică. „Nimic nu iese din nimic” (Parmenide). A fost 
pasul hotărâtor prin care omul superior s-a despărţit 
conceptual de religie. Natura materiei a fost îndelung 
desbătută: foc, aer, apă.(Empedocle). Democrit a fost acela 
care a afirmat pentru prima oară că materia este constituită 
din atomi, concepuţi ca particule elementare, invizibile şi 
indivizibile. Chiar dacă ulterior, după milenii, oamenii de 
ştiinţă au arătat că atomii sunt şi ei constituiţi din particule: 
protoni, electroni, neutroni, cu înărcătură electrică sau fără, 
că emit radiaţii şi că sunt fisionabili, ideea lui a fost genială, 
vizionară la vremea aceea, şi a separat pentru totdeauna 
apele filozofiei. Nici măcar mecanica cuantică a lui Max 
Plank nu poate nega existenţa primă a atomului (materiei), 
cum cred unii. Dinamica cuantică este aceea a energiilor, iar 
energia deşi eliberată de materie într-un mod foarte 
misterios,  se comportă independent (are legile ei). 
 
410. Având determinări strict materiale, cu timpul o mare 

parte dintre subiectele filozofiei originare au fost preluate 
de ştiinţe. La Aristotel aproape nu distingi, în multitudinea 
lui de tratate, ce este ştiinţă şi ce este filozofie. Mintea, cu 
obârşia ei destul de nelămurit materială, şi existenţa  
predominent ideală, a rămas domeniul predilect al analizei 
filozofice, aria în care filozofia şi-a găsit cel mai nimerit 
debuşeu. Pasul făcut de Greci în antichitate rămâne însă 
hotărâtor pentru modul european de gândire de azi. 
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411.  Inceputurile filozofiei preclasice greceşti nu s-au făcut 
în Grecia continentalaă, ci pe coastele Asiei mici, în lumea 
Ioniană. Proveniţi de undeva din nord, Grecii au descins în 
două valuri: Ionienii şi Dorienii, ultimii împingându-i pe 
primii  dincolo de Egee. Dar aceia s-au dovedit a fi fost 
mai rafinaţi. Ei au iniţiat filozofia (şcoala din Milet). Iar 
problema lor a fost una cosmică, o problemă ce ne dă fiori 
şi astăzi: cum a apărut Universul (ce este haosul, ce este 
cosmosul). Să te întrebi aşa ceva în acel timp, refuzând 
explicaţiile mistice, era o adevărată aventură. Când Grecii 
dorieni i-au atacat şi i-au învins (vezi războiul troian), 
distrugând chiar şi civilizaţia minoică (cretană), au preluat 
totuşi ceva dela ei. 

 
412. Apogeul gândirii filozofice preclasice greceşti mi se 

pare a fi fost reprezentat de Pythagora. Şi asta nu neapărat 
prin prizma adevărului strict al afrmaţiilor sale, ci prin 
prizma validării lui în concepţia filozofico-ştiinţifică 
contemporană: la baza desvoltării întregii lumi materiale şi 
a universului stă numărul. Raţiunea umană însăşi are la 
bază criterii numerice: frumosul, adevărul, binele, exprimă  
realţiile juste (armonioase) dintre fenomene. Cercetările 
moderne arată că nu numai tot ce este material, dar şi tot 
ce este relaţional în natură poate fi reprezentat numeric. 
Pythagora a descoperit astfel legile armoniei fizice care 
există în univers (cosmos). Prin simpla acţiune a legilor 
naturale, relaţiile numerice au devenit  hotărâtoare în tot 
ce a însemnat evoluţie şi desvoltare durabilă. Heraclit 
susţinea şi el că natura nu se desvoltă haotic, ci după nişte 
reguli care îi sunt proprii. El numea Logos ansamblul 
acestor reguli. Unii echivalează astăzi ideea de Logos cu 
ideea de cuvânt: „La început a fost cuvântul!„ ceea ce este 
absurd. La început nu a cuvântat nimeni. Dacă ţinem 
seama de ideea lui Heraclit, la început au fost regulile. 
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413.  Marea problemă rămâne deci cum se constitue aceste 
reguli. Fizica atomică ar putea da astăzi nişte explicaţii 
destul de complicate la această mare întrebare, plecând de 
la natura materiei însăşi. Natura, avînd o mare diversitate, 
şi în mişcare fiind, nu poate supravieţui decât în condiţiile 
unor reguli fixe/perfecte, care se impun singure până la 
urmă mişcării ei. În natură tot ceea ce nu respectă ordinea 
se autodistruge. Atomul, conform tabelului lui Mendeleev, 
poate avea numai opt straturi de electroni (atâtea poate 
atrage nucleul), ultimul foarte instabil. Un element care ar 
încerca să se creeze cu un număr mai mare de electroni, s-
ar distruge de la sine. E numai unul din principiile (cel al 
limitelor) după care se desvoltă materia. Ionii fiind 
polarizaţi electric (în funcţie de numărul electronilor de pe 
ultima orbită), par sau impar, se pot combina, combinările 
lor nu se fac la întâmplare, ci numai într-o ordine strictă, 
respectând simetria (numărul egal de valenţe pozitive şi 
negative). La o moleculă de oxigen (-) corespund două de 
hidrogen (+), pentru a da apa, ş.a.m.d. Totul  se reprezintă 
numeric şi structural. Stereo-chimia o demonstrează. 

 
414. În cele din urmă, regula de bază în natură este 

echilibrul. Am spus-o mai de mult. El caracterizează fizic 
armonia, oricare ar fi forma ei de manifestare. In univers 
el caracterizează alcătuirea şi complexitatea galaxiilor. Pe 
pământ el guvernează sistemele naturale ecologice cele 
mai complicate. In atmosferă el dirijază circulaţia maselor 
de aer (rece, cald) şi determină astfel vremea. In 
organismele vii echilibrul determină homeostazia, care le 
este vitală. In viaţa de grup (colectivităţile umane) el 
determină stabilitatea structurilor statale. Când echilibrul 
de forţe se rupe, sau tinde să se rupă, apar adevărate 
cataclisme în existenţă: organismul viu moare, galaxiile se 
ciocnesc, societatea se destramă, apar revoluţii, războaie 
sau crize economice. Omul singur ar putea să detecteze şi 
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să înţeleagă echilibrele. Ar putea evita astfel multe 
dezastre. Din păcate, el nu s-a dovedit prea abil în această 
privinţă; Hegel şi Marx (mari filozofi) au pus problema pe 
dos, proslăvind contradicţia; războaie pustiitoare şi absolut 
inutile au avut loc, crizele economice neprevăzute se ţin 
lanţ, regulile sociale se degradează. Fizicienii vorbesc 
astăzi despre simetrii şi despre emergenţă. Când un sistem 
nu păstrează simetria tuturor legilor care îl guvernează, el 
se desintegrează; universul însuşi ar putea dispărea!  

 
415. Primul care a introdus activitatea mintală între 

preocupările filozofilor a fost Parmenide, un eleat (grec 
locuitor al unor ţinuturi de lângă Neapole). El şi-a pus 
problema existenţei şi, de la început a chestionat caracterul 
ei dubitabil. „Dacă ceea ce este, este, şi ceea ce nu este nu 
este, trebuie oare neapărat confirmat de gândire?” Această 
problemă a fost reluată de atunci de toate generaţiile de 
filozofi. Nu a fost uşor pentru oameni să înţeleagă că ceea 
ce există, există independent de existenţa lor, şi că de fapt 
problema nu este una ontologică, ci una de percepţie.  

 
416. Ce se mai poate spune despre contribuţia marilor 

corifei ai şcolii din Atena (secolul lui Pericle). Prin ideile 
lor, ei sunt premergătorii şi  contemporanii noştri. Ele s-au 
desbătut şi se mai desbat încă şi astăzi. 

 
417. In Grecia antică pentru prima dată filozofia cea mai 

raţionalistă coexistă cu mitologia (şi poezia); ele se 
completează, nu se exclud. Este ceea ce au realizat 
Europenii mult mai târziu, prin secularizarea vieţii sociale 
şi despărţirea ei de religie (laicizarea), încă şi azi contes-
tată în Orient de către partidele islamice extremiste. Astăzi 
filozofia tinde din nou să îşi extindă graniţele asupra lor. 
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418. Mitologia avea un temei pentru a fi acceptată de 
filozofi. La Greci, ea fusese aproape creată (sau re-creată) 
de poeţi precum Homer şi Hesiod. Oameni înţelepţi. 
Xenophon le chiar reproşa acestora de a fi umanizat prea 
mult zeii, care numai a zei nu mai semănau; aveau toate 
defectele oamenilor. Ei erau înă de fapt sisteme de idei, 
încărcate de simboluri naturale. De fapt la ei natura era 
reprezentată simbolic prin zei. Ceea ce este mult mai 
aproape de o viziune materialistă modernă. Întrepătrun-
derile între idealism şi materialism au fost frecvente în 
istoria filozofiei. Ele au dat naştere metafizicii. 

 
419.  In plan istoric, Socrate a avut un mare merit şi un mare 

păcat. Iubindu-şi cetatea, el a fost printre primii înte-
meietori de şcoală; şcoala de filozofie apare şi se desvoltă 
prin iniţiativa lui (continuată de Platon) la Atena. Pe de 
altă parte, Socrate contesta sistemul democratic: îl susţinea 
pe discipolul său Alcibiade. Pentru aceasta a şi fost 
condamnat la moarte, cu vot covârşitor, de atenieni. Sărac 
fiind, în multe privinţe (şi mai ales prin propovăduirile lui 
idealiste) se asemăna cu Isus Christos. 

 
420.  Multe idei ale lui Platon se regăsesc în creştinism. 
Ca şi Isus, ignorând tot ce spuseseră filozofii din şcoala 
Ioniană, Socrate considera că omul a fost creat de zei, 
după chipul şi asemănarea lor! Zeii lui atotputernici  erau 
şi a toate ştiutori: cunoşteau tot ce este în sufletul omului. 
Omul ar avea aşa dar un suflet, al cărui loc este de fapt 
undeva mai sus, alăturea de zei; nega totuşi sinuciderea, 
care i-ar fi putut supăra pe aceştia Sunt idei pe care le 
acceptă şi religia creştină. Cât de mult religia creştină a 
împrumutat de la Isus şi cât de la Socrate/Platon, este mai 
greu de apreciat. I-a cunoscut oare Isus pe filozofii Greci? 
Au adaptat Grecii creştinismul la filozofia lor idealistă? 
Dacă nu Isus, Pavel în mod sigur i-a cunoscut pe greci. În 
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Phaidon Socrate vorbea înainte de moarte (cu o mare 
detaşare) despre independenţa sufletului şi înviere. 

 
421. Ca şi Isus, Socrate a întemeiat o şcoală, avea adepţi 

(printre care Platon), pe care îi îndruma, îi şcolea (prin 
metoda lui cunoscută, bine fundamentată psihologic, 
maieutica). El considera că omul are în mintea lui toate 
adevărurile aprioric, încă de la naştere (cunoaşterea se 
datorează reamintirii, nu învăţării); adevărurile obţinute 
prin simţuri, fenomenele, i se păreau îndoielnice, simple 
aparenţe; singurele adevăruri valabile i se păreau a fi cele 
de ordin general, epistemice, obţinute intelectual. Această 
separare a două tipuri de adevăr a produs discuţii ample şi 
mai târziu. Aduna în jurul lui mai ales tinerii, făcându-i 
prozeliţi. Ca şi Isus, a fost condamnat pentru aceasta de 
societatea constituită, pe care o nega. 

 
422. Pentru mine, marele merit al lui Socrate a fost promo-

varea virtuţii. Nu ştiu dacă de atunci, un alt mare om 
politic sau filozof (înafară de Kant) a mai înţeles vreodată 
virtutea, aşa cum o înţelegea el. Cea mai mare parte a 
dialogurilor lui Platon în care este implicat Socrate 
(Charmides, Crito, Euthydemus, Euthyphro, Gorgias, 
Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Laches, Lysis, 
Protagoras) se ocupă de etică (desbătând idei de felul : 
dacă să ne temem de moarte, dacă trebuie să fim drepţi, pe 
cine să iubim, locul plăcerii, şamd). Pentru stoici, virtutea 
era cel mai înalt obiectiv al vieţuirii umane. Indeplinirea 
de către om a datoriei faţă de stat, faţă de oameni şi faţă de 
sine era cea mai înaltă exprimare a virtuţii. O societate 
ordonată trebuia sa provină dintr-un astfel de mod de 
viaţă. Simţul responsabilităţii, promovat de stoici,  astăzi a 
dispărut la oameni aproape complet. De aici haosul în care 
trăim. Societatea se destramă. Responsabilitatea omului 
faţă de ceilalţi a dispărut deasemenea (el este responsabil 
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numai faţă de sine). Indiferent dacă ne motivăm acţiunile 
prin liberul arbitru, sau prin îndemnurile unei morale 
(eventual creştină), rareori ne mai punem îtrebarea, 
precum Socrate, dacă acţiunile noastre corespund spiritual 
responsabilităţii sau nu. Există oare cauze ale ale acestei 
destrămări? Ce ne face să fim virtuoşi ? 

 
423.  Socrate spunea că este bântuit de daimonul său. Ştiind 

ceea ce ştiu, pot afirma că acest daimon era judecata lui 
raţională. Ea îl tortura, îi nega dorinţele, cum se întâmplă 
adesea la oamenii superiori. Daimonul lui era Conştiinţa. 
privind seninătatea filozofiei greceşti (Apolinismul ei). 

424.  Rolul conştiinţei s-a accentuat mai apoi, într-adevăr, în 
filozofia medievală creştină şi în cea romantică. Comen-
tând caracterul lui Manfred, un alt mare torturat din opera 
lui Byron, la care delictul se confruntă cu judecata lui 
raţională (tema a produs multe opere literare), Henry 
James se revoltă împotriva tiraniei Conştiinţei asupra 
spiritului. Sunt probleme pe care literatura le-a desbătut 
intens, dar care nu au fost pe deplin elucidate de filozofi.. 

 
425 .  Cel care a imprimat caracterul de detaşare spirituală al 

filozofiei antice greceşti a fost mai ales Epicur. El spunea 
că ce trebuie să caute omul este fericirea (bucuria). Eu am 
spus mai la început că ceea ce îşi doreşte mai ales omul 
este fericirea (bucuria)! Epicur propunea tehnici prin care 
omul se poate bucura (în sobrietate) de fiecare zi: a uita 
frica de moarte. Dacă viaţa este oricum scurtă/limitată, 
frica de moarte o face de ne suportat. Adevărul paradoxal 
este acela că omul comun are în deobşte destul de puţină 
frică de moarte. Moartea i se pare lui un fenomen atât de 
incert, atât de îndepăratat, că nu merită să se gândească la 
el. Comportamentul epicurean (petrecerea) este mai mult 
decât răspândit în specia umană. El promovează o fericire 
bizuită de fapt pe inconştienţă. 
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426.  Dacă Socrate a avut ceva din Isus Christos, el a avut 
ceva (aşa cum reiese din Republica lui Platon) şi de la 
Marx (sau invers). Filonul comunist poate fi descoperit 
dealungul întregei istorii a filozofiei; pare a fi transmis pe 
cale genetică. Este adevărat că Socrate nu propunea 
conducerea statelor de către plebea incultă, ci de către o 
aristocraţie a spiritului (regii filozofi). Luptătorii şi 
conducătorii însă, pentru a nu fi ispitiți de putere sau de 
preocupări ce nu sunt proprii virtuților lor, nu vor poseda 
nimic personal (proprietăți, bani, femei), ci totul va fi în 
comun (casă, avere, femei, copii). Cât de atrăgătoare şi de 
perene sunt utopiile! Am apucat să vedem transpus în 
viaţă un astfel de sistem, şi ce s-a ales din el! 

 
427. Ori de câte ori s-au amestecat in viaţa politică şi 

socială, în activitatea practică, gânditorii (filozofii) au dat 
greş. Au produs catastrofe, au nenorocit milioane de 
oameni. Nu gândirea este esenţială în conducerea statelor 
(ideile, noutatea lor), ci logica (justificarea), luarea 
deciziilor. Poate că într-o zi computere adecuat progra-
mate  vor lua locul indivizilor umani (atât de limitaţi, de 
rigizi, de emoţionali  şi de coruptibili)  în fruntea unor 
Guverne sau Tribunale. Ele judecă indiferent de criteriul 
emoţional şi au o capacitate de prevedere / anticipare 
uriaşe. Poate că nu am mai avea parte de surprize istorice 
de proporţia celor din secolul XX. 

 
428. In dialogurile lui, Platon afirmă că bunătatea este 

înțelepciune, şi că nimeni nu face răul cu bunăvoință. Cu 
asta sunt perfect de acord. Am tras acceaşi concluzie în 
capitolul iniţial privind comportamentul. Şi totuşi răul 
concurează într-una binele pe pământ (pare că îl domină). 

 
429. Măreţia lui Platon nu a fost contestată până acum de 
nimeni. Timp de secole, toţi filozofii s-au înclinat în faţa 
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vastităţii preocupărilor lui; mulţi l-au copiat. A fost primul 
dintre marii filozofi ai lumii (alături de Kant şi Aristotel). 
Şi acum, să venim noi şi să îi relativizăm afirmaţiile, nu 
este oare o dovadă de barbarie? Numai barbarii sunt distru-
gători. Nu, în măsura în care încercăm totuşi să înţelegem 
cauzele. Pornim de la un alt nivel de înţelegere.   

 
430.  În doctrina lui Platon, lumea aşa cum o percepem noi 

pe cale senzorială (lumea fenomenlor) este imperfect 
receptată, deci îndoielnică. Există însă în mintea noastră o 
altă lume, aceea a „formelor” sau „ideilor” (a esenţelor), 
care sunt perfecte, neschimbătoare, eterne, nelocalizate în 
timp şi spaţiu, arhetipale, pe care într-adevăr ne putem 
bizui în orice tip de acţiune, idei care nu au o materializare 
obiectivă (nu le putem regăsi ca atare în stare pură, dar le 
deducem sau intuim); cum ar fi:  bunătatea, frumuseţea, 
măreţia, fiinţarea, egalitatea, pietatea, curajul, moderaţia, 
schimbarea, unitatea, diferenţa... Pe toate el le analizează 
în mod desăvârşit. Când a făcut acest lucru, Platon a 
descoperit gândirea (şi a descris-o). Este totuşi o mare 
eroare de a separa artificial cunoaşterea prin idei (episte-
mologică) de aceea prin simţuri (fenomenală), şi chiar de a 
le opune. Omul are în creierul său ambele mecanisme de 
cunoaştere, iar cunoaşterea nu ar fi deplină în absenţa 
unuia sau altuia. Pentru Platon cunoaşterea fenomenelor s-
ar datora corpului (organelor de simţ), iar cea a esenţelor 
sufletului uman (a cărui exactă localizare sau existenţă era 
la el extrem de incertă). La animale ar exista într-adevăr o 
cunoaştere de tip genetic, instinctual, care la om (zicem 
noi)  s-a redus substanţial, odată cu desvoltarea gândirii 

 
431.  După Platon, pentru a înţelege care lucruri sunt bune şi 
de ce sunt bune, sau cum putem deveni buni, trebuie mai 
întâi să investigăm ideea de bine. El o face, şi prin aceasta a 
influenţat mult filozofia. Ce păcat că s-a desfiinţat predarea 
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filozofiei în şcoli (se preferă religia, care proclamă dar nu 
explică!). 
 
432.  Platon vorbeşte despre „formele” descoperite de el (ori 

de Socrate?  greu a spune) cu atâta însufleţire, cu atâta 
elocvenţă, cu atâta imaginaţie, încât discursul lui (dialogul) 
devine la fel de incitant ca un film poliţist; ele devin o 
provocare pentru gândire, un exerciţiu mintal. Nu e de 
mirare că dialogurile lui s-au păstrat aproape integral. Ele 
au fost iubite de cei care le-au citit. Chiar dacă doctrina pe 
care o propagă conţine erori.  

433.  Dorinţa lui Platon de a se implica în viaţa politică, de a 
nu rămâne indiferent, de a contribui la o existenţă mai bună 
a oamenilor, de a alunga urâtul din viaţa socială (provenea 
dintr-o familie aristocratică), ni se poate părea astăzi 
iluzorie, utopică, după ce am văzut cum toate ideile măreţe 
ale gânditorilor au dat greş. Platon nu este totuşi un 
gânditor de rând. Cel mai elocvent este faptul că în 
„Republica” dialogul creat de Platon susţine  ideile lui 
Socrate despre inutilitatea democraţiei, despre conducă-
torul filozof, iar în „Legile” (o amplă disertaţie despre vot, 
legislaţie, educaţie) vizitatorul atenian susţine, dimpotrivă, 
că puterea executivă trebuie să aparţină unor nonfilozofi. 
Dacă îi pui pe filozofi la conducere, dai faliment. 

 
434. Este interesant cât de mult se aseamănă filozofia lui 

Socrate/Platon cu aceea elaborată la mii de kilometri 
distanţă, în Asia, de către Confucius (551-478 î.Hr.). Ca şi 
în cazul lui Socrate, gândurile lui au fost discutate sub 
formă de dialoguri de către urmaşi (Mencius). Ca şi în 
cazul lui Socrate, conţinutul acestor dialoguri este mai ales 
etic. Ca şi Socrate, Confucius vorbeşte despre conducă-
torul ideal şi despre statul perfect. Există anumite tipare 
ale gândirii umane care se pot regăsi la mari depărtări şi la 
populaţii total diferite (arhetipuri). Piramide au construit şi 
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Egiptenii şi Amerindienii ; oricât ar părea de paradoxal, 
ele sunt asemănătoare. 

 
435. Mult mai « chinezească » şi total opusă, mi se pare 

doctrina lui Lao Tse (sec VI î. Hr.): Taoismul. Ea invită 
omul la simplitate, la gentileţe şi umilinţă. Omul, chiar şi 
cel de la putere, trebuie să respecte ordinea, politeţea şi 
bunăstarea celorlalţi. Lao Tse promovează o întoarcere la 
marea natură (Dao) şi chiar la non (minima) acţiune : 
renunţarea la ambiţiile lui deşarte, care îl fac pe om 
nefericit. Nu e de mirare că în Europa a fost înţeles 
(adoptat) mult mai târziu, de către liberalii antiautoritari de 
stânga (anarhişti) sau de dreapta. Lao Tse ar fi unul dintre 
primii exponenţi ai concepţiilor anarhiste. Chiar şi 
doctrina liberală de dreapta, de secol XX,  a lui F.A. 
Hayek, cea a statului minimal (a ordinei spontane), ar avea 
corespondenţe în Lao Tse. 

 
436. Există un consens universal privind contribuţia 

extraordinară a lui Aristotel la Filozofia clasică. Ea a 
modelat filozofia europeană pornind din perioada 
Renaşterii. Şi totuşi, pentru mine, cu adevărat impre-
sionant este omul de ştiinţă Aristotel, primul om de ştiinţă 
adevărat al umanităţii, părintele ştiinţelor. Tratatele lui de 
ştiinţă, bazate unele pe observaţii foarte riguroase (cu toate 
lipsurile inerente începutului) cuprind aproape toate 
ramurile ştiinţelor naturale,  printre care: botanica, 
zoologia, fizica, astronomia, chimia, meteorologia. Nu mai 
văd posibil astăzi aşa ceva. Aristotel porneşte prin a 
răsturna raportul dintre particular (fenomenal) şi general 
(universal) stabilit de mentorul său, Platon. După el 
substanţa este forma de existenţă concretă a lucrurilor; 
substanţa reprezinză materie modelată formal. Formele 
(ideile) sunt generalităţi, esenţe derivate din cunoaşterea 
fenomenelor particulare, şi nu invers. Odată stabilit acest 
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raport, era clar că pentru a cunoaşte formele, esenţele, este 
necesar în primul rând studiul amănunţit şi obiectiv al 
naturii, analiza realităţii (substanţelor). Ceea ce Aristotel a 
şi făcut, ajungând în final la iniţierea cercetării ştiinţifice 
organizate, marea ştiinţă, cea care a modelat în cele din 
urmă civilizaţia umană, în secolele ce au urmat.  

 
437. Contribuţia principală a lui Aristotel la filozofie este 

disertaţia lui uluitoare despre logică din Organon. Este un 
pas înainte în înţelegerea activităţii mintale şi, deşi persistă 
unele neclarităţi, deşi tematica este abordată azi de 
psihologie, nu aş renunţa la principiile de bază ale lui 
Aristotel, în pofida oricăror critici ulterioare.  Nu avem o 
mai detaliată descriere a mecanismelor intelectului 
(gândirii) decât aceea pe care a realizat-o el. Stabilind 
regulile corecte de raţionament : crearea categoriilor şi a  
propoziţiilor, geneza ideilor (interpretarea), dialectica. 
Problema încă insuficient clarificată de către filozofi este 
dacă logica formală aristotelică aparţine unor manifestări 
de gândire (raţionament) sau de judecată (raţiune). 

 
438. Principiile logicii tradiţionale : principiul identităţii, 

principiul non-contradicţiei, principiul terţiului exclus, 
principiul raţiunii suficiente, chiar dacă au fost iniţiate de 
Parmenide şi completate de Leibnitz, nu pot să nu fie 
legate de numele lui Aristotel. Ele definesc capacitatea 
noastră de judecată raţională, şi nu trebuiesc confundate cu 
raţionamentul propriu zis, care reprezintă un act de 
gândire (de generare a ideilor prin inducţie sau deducţie). 
Ele servesc la validarea adevărului, şi ne determină 
acţiunile bune. Deaceea nu mi-a plăcut nicicând dialectica. 
O afirmaţie/sentinţă minuţios analizată nu poate fi decât 
adevărată sau falsă (« tertium non datur »). O situaţie 
oricât de complicată poate fi despărţită în propoziţii 
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simple (monade după Leibnitz), analizabile logic. Câte 
conflicte istorice nu ar putea fi rezolvate astfel. 

  
439. Deosebirea dintre gândirea şi judecata raţională este 

făcută destul de explicit chiar de către Aristotel. După el 
deducţiile logice nu pot fi făcute fără ulterioară validare 
(deşi nu distinge net cele două procese). Chiar dacă 
deducţiile au o structură care garantează întemeierea (!?), 
premizele false o pot compromite, în timp ce validarea 
adevărului (temeiurile) nu depinde/este independentă de 
calitatea sau de numărul premizelor. Deosebirea celor 
două procese poate fi făcută numai neurofiziologic. 

440. Cred însă că aplicarea principiilor logicii formale nu 
este suficientă pentru o judecată logică/raţională eficientă. 
Ele ne feresc numai de erorile mari (contradicţiile logice). 
Nu ne oferă însă şi drumul cel mai eficient şi mai direct 
pentru atingerea unui scop, pentru aflarea adevărului, 
pentru depistarea unor erori de gândire. Pentru aşa ceva 
este necesar un proces complicat de analiză, pe care numai 
spiritele superioare îl pot realiza. Nici chiar o aplicare a 
teoriei cauzelor (materială, eficientă, formală, finală) nu 
ne apropie strict de aflarea adevărului, de stabilirea unui 
plan de acţiune eficient. Avem nevoie de o necontenită 
alegere (discernământ) ; alegerea este binară şi stă la baza 
judecăţilor formale. După Aristotel însăşi logica raţională 
reprezintă analiza, şi ea trebuie să ne controleze dorinţele 
(teama, speranţa), afectele (dragostea, ura), emoţiile 
(bucuria, supărarea). Majoritatea oamenilor acţionează 
însă sub acţiunea impulsurilor de moment (emoţional, 
quasi instinctual). Voi arăta aceasta în capitolul următror. 

 
441.  Foarte aproape de adevăr se află Aristotel atunci când 

discută ceea ce el denumeşte suflet, iar noi numim „Eu”. 
Acesta are trei nivele: 1. un nivel vegetativ, automat 
(responsabil de nutriţie şi apărare), pe care îl au şi 
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animalele; 2. un nivel apetitiv, pe jumătate iraţional, 
deoarece poate fi controlat în mod raţional/moral 
(responsabil de emoţii şi dorinţe); 3. un nivel calculativ, 
intelectual, specific uman (responsabil pentru gândire şi 
raţiune). Nici astăzi problema sufletului nu este tratată în 
mod explicit de filozofi. Nu le este clar ce este sufletul. 

 
442.  Filozofia greacă antică a decedat în anul 529 d.c. când, 

prin decret, a fost desfiinţată faimoasa şcoală de filozofie 
din Atena de către un înpărat roman. Metafizica a triumfat. 
Impăraţii Bizanţului, conducători autocraţi, au preferat 
sacerdoţii filozofilor. Ei le ofereau bazele mistice ale unei 
stabilităţi eterne, prin doctrinele lor dogmatice, care 
interziceau gândirea liberă, autonomă. Justinian şi l-a 
asociat la conducerea Imperiului pe patriarh! Se poate 
vedea în filmul Agora cât de brutal au acţionat creştinii la 
începuturile lor. Gândirea liberă a fost posibilă numai în 
aria democraţiei din cetăţile greceşti. Până în zilele noas-
tre, sistemele totalitare se sprijină pe dogme: sacro-sancte 
şi nereformabile. 

 
443.  Urmărind în timp progresele filozofiei, putem spune că 

Romanii nu au adus contribuţii majore în filozofie; ei s-au 
limitat să răspândească preceptele filozofiei greceşti, 
pentru care aveau încredere şi respect. Un exemplu, 
Seneca, care a reluat în scrierile sale (desvoltând) temele 
tradiţionale ale filozofiei stoice.  

 
444.  Nici perioada elenistică (tot romană) nu a excelat prin 

originalitate. Au funcţionat şi atunci (expansionate în 
spaţiul orientului mijlociu) şcolile tradiţionale ale 
filozofiei greceşti: Academică, Peripatetică, Epicureică, 
Stoică. Intrucât deciziile se luau de la centrul Imperiului, 
în spaţiul elenistic spiritul civic tradiţional, caracteristic 
cetăţilor greceşti,  s-a disipat; a fost înlocuit de cosmo-
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politism. Epoca a fost dominată de fatalism şi de 
pesimism. Individul se vedea neputincios în faţa legilor 
tiranice ale naturii şi societăţii. Tot ce putea face filozofia 
era găsirea unor modalitţi de salvgardare a libertăţii şi 
demnităţii umane. In această filozofie locul încrederii 
antice în om îl lua disperarea, locul iniţiativei, pasivitatea. 
Nu erau condiţii prielncie pentru o desvoltare de vreun fel. 
In această perioadă Plotin iniţiază la Roma o şcoală neo-
platoniciană, în care încearcă să împace ideile filozofiei 
raţionaliste greceşti (Platon, Aristotel) cu misticismul, 
ceea ce a avut un impact imediat asupra creştinismului 
începător, redescoperit şi revalorificat în Renaştere 

445. In Evul Mediu filozofia era condamnată. Singurul 
oarecum acceptat era Platon; Aristotel nu era frecventabil. 
Creştinismul şi legile lui Moise (teologia) deveneau 
singura filozofie acceptabilă. Au îndrăznit totuşi să discute 
problema universaliilor: raporturile dintre general, 
universal şi particular (universaliile, în speţă Dumnezeu, 
există înaintea lucrurilor). Şi totuşi a existat un teosof, 
Toma din Aquino, care redescoperindu-l pe Aristotel prin 
intermediul filozofilor Arabi (traducătorilor nestorieni),  a 
admis că substanţa există în interioul lucrurilor, iar 
generalităţile, abstracţiunile, sunt simple denumiri ce 
există numai în mintea noastră (Abelard). Nimic mai mult: 
se păstrau ideea Creaţiei lui Dumnezeu, problemele 
Treimei, graţiei şi mântuirii, acceptate în mod tradiţional 
de biserică.  Încercând să fundamenteze ştiinţific teologia 
(în „Summa theologica”), el a nuanţat în mod superior 
creştinismul occidental. Până la urmă însă, în ciuda opozi-
ţiei bisericii, Aristotel a învins: filozofia şi-a recăpătat 
autonomia faţă de religie, cu toată argumentaţia remarca-
bilă a Sfântului Augustin, care ar fi dorit să elimine 
opoziţia dintre filozofie şi creştinism. In această perioadă 
au fost edificate (în compensaţie) catedralele.  
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446.  Şi iată că vine Renaşterea. Unii o compară cu o auroră 
a umanităţii, eră de explozii spirituale; alţii o descalifică. 
Ce aduce ea nou? O nevoie de adevăr şi raţionalitate, de 
frumos, de renunţare la dogme (apare Reforma), de 
liberalizare a moralei, întoarcerea la valorile spirituale ale 
antichităţii, afirmarea frenetică a individualităţii umane 
(umanismul şi toleranţa). Se produc explozii în domeniul 
cunoaşterii. Se desvoltă universităţile. Cusanus proclamă 
infinitatea Universului. Leonardo da Vinci teoretizează 
problema metodei în ştiinţă, la baza căreia trebuie să stea 
observaţia şi experienţa; fără a neglija rolul intelectului în 
cunoaştere, afirmă capacitatea creatoare a omului. Orice 
fenomen, spunea el, trebuie studiat mai întâi repetat 
experimental şi apoi practic. Şi ştim cu toţii ce persona-
litate complexă a fost: pictor, sculptor, arhitect, fizician, 
anatomist, muzician, botanist, scriitor. După Giordano 
Bruno (cel ars pe rug) natura este întruchiparea ordinei şi a 
perfecţiunii; Dumnezeu şi Natura sunt una. Susţinând 
teoria infinităţii universului (ca şi Copernic), el afirma că 
pământul nu poate sta în centrul lui (ca la Platon), 
deoarece există o infinitate de lumi. Artele se desvoltă 
extraordinar, şi pun în centrul observaţiei personalitatea 
umană. Debutează marile descoperiri geografice. De 
acum, capitalismul putea înflori. 

447. Wikipedia numeşte filozofia secolelor XVI-XIX 
filozofie modernă. Îi regăsim în acest spaţiu pe Blaise 
Pascal, Empirismul, Raţionalismul, pe Jean Jaques 
Rousseau, Emmanuel Kant, Georg Friedrich Hegel, 
Ludwig Feuerbach, Karl Marx. Nume mari. Dar ce era 
nou în ceea ce spuneau ei? Şi, mai ales, ce s-a ales, ce se 
mai păstrează din ceea ce au spus? Multe vorbe (vorba lui 
Hamlet), multă controversă. Facem istorie de dragul 
enumerării. Ne-a rămas oare ceva dela ei? Ideile se bat cap 
în cap. În asemenea condiţii ne mai pot fi oare de folos? 
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448.  Disputa dintre Empirişti (Locke, Hume) şi Raţionalişti 
(Descartes, Leibnitz) relua disputa dintre Platon şi 
Aristotel în domeniul cunoaşteriii (epistemologiei): la un 
nivel înalt, într-o exprimare modernă, pentru un public 
diferit, în condiţiile autorităţii nefaste a bisericii 
(Descartes şi-a scris unele opere intr-un limbaj codificat, şi 
s-a văzut obligat să emigreze în Suedia). Totuşi, cât de 
nouă era această dispută? Raţionaliştii susţineau că există 
căi prin care cunoaşterea unor concepte se poate obţine de 
către „Res Cogitans” indiferent de experienţa senzorială; 
Empiriştii că experienţa senzorială este singura sursă a 
cunoaşterii şi conceptelor. În fapt, ei desbăteau natura, 
sursele şi limitele cunoaşterii. După empirişti (vezi 
Aristotel), cunoaşterea este a posteriori, şi depinde de 
experienţa senzorială, care este sursa ideilor noastre, 
indiferent de contribuţia raţiunii (chiar dacă această 
cunoaştere este imperfectă, raţiunea singură nu ne poate 
oferi cunoaştere). „Nu există nimic în intelect care să nu fi 
existat în prealabil în simţuri”, spunea Leibnitz. 
Raţionaliştii în schimb (ca şi Platon) vorbesc despre 
cunoaşterea înnăscută (apriorică), despre conceptele 
înnăscute, datorate naturii noastre raţionale. Cunoaşterea 
se obţine prin intuiţie sau prin deducţie, din alte propoziţii 
ce sunt intuite a priori. Opoziţia acestor două curente 
părea ireductibilă. De fapt ea continuă şi astăzi. Cu toate 
că singura atitudine raţională ar fi aceea de a le reuni. 

449. Oricât de înclinaţi am fi de a crede în experienţa 
senzorială, cum am putea nega oare inducţia şi deducţia? 
Descartes susţinea că cunoaşterea necesită certitudine, iar 
certitudinea nu poate fi obţinută prin pură experienţă 
senzorială (nu e adevărat?); că numai prin inducţie şi 
deducţie (raţionament) putem susţine că Dumnezeu există 
şi a creat lumea; că sufletul/fiinţa şi corpul/existenţa au o 
substanţă diferită; existenţa precede fiinţa (sunt însă aceste 
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afirmaţii şi ele adevărate?). Fiinţa este asimilată cugetării. 
Simţurile ne oferă numai adevăruri particulare, nu 
adevăruri  generale, universale,  spunea Leibnitz. Sunt însă 
inducţia şi deducţia, ori teoria adevărurilor înnăscute (mult 
reduse la om), suficiente pentru a ne oferi certitudinea 
cunoaşterii ? Se pare că în toiul disputei, filozofii aceştia 
au uitat ceva esenţial, existent la Aristotel : întemeierea 
(judecata logică), de care creierul dispune, capabilă, într-o 
oarcare măsură,  să separe inadvertenţele cunoaşterii inte-
lectuale, adevărul de neadevăr. Putem oare găsi argumente 
obiective pentru aceste alegaţii? 

450.  Singurul care a adus un exemplu incitant în favoarea 
cunoaşterii înnăscute a fost tot Platon, punând întrebarea 
naşterii problemelor. De unde ne vine întrebarea, dacă nu 
o cunoşteam dinainte ? Cunoaşterea este o reamintire, 
spunea Platon în Meno. La animale cunoaşterea înnăscută 
a fost demonstrată şi predomină (după cum am mai spus). 
La om ea este însă mult mai limitată : creierul uman 
beneficiază de o programare deschisă. Genetica a dovedit 
fără posibilitate de tăgadă că ne naştem cu calităţi 
dobândite ereditar (apriorice). Să ne naştem însă chiar şi 
cu o cunoaştere a problemelor matematice? Aici rolul 
raţiunii/ gândirii ar trebui extins. O altă bătălie istorică s-a 
dat în sfera conceptelor înnăscute, susţinută de raţionalişti 
(Descartes). Apriorismul a fost exagerat (absolutizat) de 
către Platon şi Kant. După Descartes conceptele sunt atât 
ficţionale sau înnăscute cât şi senzoriale. El spune : 
concepte precum Dumnezeu - Res Extensa-, Putere, 
Cauză, Dreptate, nu pot rezulta  direct din percepţie. John 
Locke comparase mintea cu o foaie albă (« tabula rasa ») 
pe care scrie experienţa. Hume a acceptat totuşi existenţa a 
două tipuri de concepte,  pe care le numeşte impresii şi 
idei.  Impresiile sunt conţinutul experienţei noastre senzo-
riale curente ; ideile (fie simple, fie complexe) sunt 
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conţinutul mental derivat din impresii. Avem aşadar, după 
Hume, o sferă mentală pur senzorială (fenomenală) şi o 
alta epistemică, a adevărurilor generale, imuabile, după 
cum afirmaseră şi anticii. Această optică o vom regăsi 
confirmată în investigaţia neurofiziologică. 

451. Filozoful iluminist german cel mai grandios, 
recunoscut ca atare de toată lumea, a fost Immanuel Kant. 
El a introdus criticismul în filozofie. Nici el nu s-a abătut 
însă substanţial de la modelul filozofiei clasice greceşti, 
preluând de la Platon « apriorismul ». Preocuparea lui 
esenţială a fost tot activitatea mintală (putând fi ea 
analizată prin introspecţie, mintea umană a fost subiectul 
de analiză predilect al filozofilor), psihofilozofia,  cu o 
extensie adiacentă la problemele societăţii şi ale statului. 

452. Kant a încercat să împace concepţiile raţionaliste cu 
cele empiriste ; a ieşit un amalgam, care a avut un foarte 
mare succes în epocă, atât  în filozofie (Fichte, Shelling, 
Hegel) cât  şi în literatură (Goethe, Schiller). S-a declarat 
cucerit de lectura empiristului Hume, de operele lui 
Newton şi Rousseau, dar a păstrat ideile lui Platon privind 
realitatea apriorică. Ca mai toţi marii filozofi germani, şi-a 
format însă un limbaj propriu, care a cucerit spiritele 
însetate de originalitate. Realitatea apriorică devine la 
Kant « Transcendent ». El explică astfel nu numai 
senzaţiile de orice fel, gândirea sau judecata, dar şi exis-
tenţa lui Dumnezeu. Ideea de divinitate derivă dintr-o 
raţiune speculativă, care are numai sens negativ. Kant 
denumeşte filozofie transcedentală acea filozofie care se 
bazează pe analiza critică a realităţii senzaţiilor şi a 
cunoaşterii. Şi totuşi, nu se află teoretician mai răsărit, 
care să nu vorbească astăzi cu emfază despre transcendent, 
ca şi cum ar înţelege la ce se referă. Dacă Dumnezeu poate 
fi într-adevăr o idee apriorică (o nevoie) a omului , este 
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greu de crezut că ea ar putea fi transferată în universul 
material ca atare. Pentru Blaga transcendent înseamnă 
dincolo de logică, deci dincolo de înţelegerea umană. 
Ideea platoniciană de « fenomen aparent şi esenţă », 
devine la Kant teoria «lucrurilor în sine » (naturale, 
transcendente) şi « pentru sine » (mentale), care defineşte 
idealismul său obiectiv, şi instantaneu cucereşte lumea. 
Căci, la ora scrierii « Criticii raţiunii pure », cunoştinţele 
noi ştiinţifice permiteau oamenilor să intuiască şi singuri 
diferenţa dintre realitatea pură, obiectivă, şi realitatea 
reflectată în mintea lor. Un sunet nu este decât o vibraţie a 
aerului, şi totuşi pentru om el poate reprezenta muzică sau 
cuvânt. Kant pune în chestiune posibilităţile de cunoaştere 
ale experienţei senzoriale : dacă ea depinde realmente de 
calităţile (substanţa) materiei, sau de capacitatea 
particulară (apriorică)  a creierului de a reflecta. Raţiunea 
are deasemenea limite în domeniul cunoaşterii (nici ea nu 
cunoaşte totul). Ea are totuşi valoare în domeniul 
practic/moral, spune Kant în “Critica raţiunii practice”, şi 
este esenţială în fundamentarea libertăţii. Limitat cum e, 
omul are datoria să se supună legii. Ceea ce mă sperie este 
totuşi scepticismul acestor idei. Dacă el ar fi fost just, 
omenirea nu ar fi ajuns la nivelul de cunoaştere pe care îl 
desvoltă astăzi.  Chiar dacă mediate aprioric de anumite 
proprietăţi ale sistemului nervos, senzaţiile sunt un corelat 
constant şi fidel al realităţii obiective (şi nu intuiţii). Iar 
gândirea (procesarea informaţiei în centrii asociativi ai 
creierului) a crescut enorm capacitatea de înţelegere a 
omului, până la nivelul la care creaţia (ştiinţa şi arta) au 
devenit posibile, omul ajungând să descifreze exact, şi să 
concureze, prin creaţiile lui, peformanţele naturii. 

  453. Mulţi dintre filozofii epocii moderne s-au ocupat de 
problemele statului (Kant, Rousseau, Marx). Ideile lui 
Kant sunt deosebit de interesante. El spunea că o reuniune 
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liber acceptată a unor state de tip republican (pleda împo-
triva absolutismelor) ar putea duce în viitor la eliminarea 
războaielor. După el raţiunea este cea mai înaltă instanţă a 
moralei, şi ea trebuie să ducă în final la acest rezultat. A 
preconizat Uniunea Europeană la 1795! (“Zum ewigen 
Frieden”). În această Uniune el prevedea deja libera 
circulaţie a cetăţenilor.  

454. Ideile lui Rousseau nu au avut o bătaie atât de lungă. 
Ele au influenţat însă revoluţia franceză. Era admirat de 
Jacobini şi a fost strămutat în Panteon în 1794. Operele 
sale : « Discurs asupra originei inegalităţilor », « Despre 
Contractul social » şi « Emil, sau despre educaţie » au 
inflamat spiritele. În primul spunea: « Fructele pământului 
ne aparţin în mod egal tuturor, iar pământul în sine nu 
aparţine nimănui ». Aceste principii existau în mod natural 
în societatea primitivă, necoruptă, dar s-au pierdut în 
societatea bazată pe proprietate. Este necesară instituirea 
unei societăţi civile subordonată unui contract social, 
fundamentat pe raţiune (frumos, dar are omul oare 
suficientă raţiune pentru a-l şi realiza ?). « Libertate, 
egalitate, fraternitate » se cerea. Şi ce au înţeles masele din 
toate astea ? Că trebuie să le reteze capul tuturor 
aristocraţilor (în timp ce Ludovic al XVI-lea învăţa 
tâmplăria, conform indicaţiilor lui Rousseau din Emile, 
privind învăţământul natural). Aşa a început nebunia (cu 
anarhie premeditată). Marx a dus-o la extrem.  

455. Un alt filozof care mai mereu m-a enervat prin 
preţiozitatea sa, a fost Hegel. Georg Friedrich Hegel s-a 
străduit să abordeze într-un mod mai complex, dialectic, 
(confuz) problemele minţii (Fenomenologia spiritului, 
1807, Ştiinţă şi Logică, 1831) şi ale politicii (Elemente de 
Filozofie a Dreptului, 1822). În gândirea sa « Finitul 
trebuie să devină infinit, pentru a căpăta realitate », sau, 
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« Ideea de absolut exclude multiplicitatea, astfel încât 
subiectivul şi obiectivul trebuiesc sintetizate pentru a 
deveni tot » (teoria triadelor : teză-antiteză-sinteză). Ideile 
provin din asocieri de impresii mult mai diverse (nu sunt 
exclusiv speculative). Bazaconii, susţinute de  fărâme de 
adevăr. Finitul este mai real ca infinitul, din moment ce 
este mai bine conturat (ultimul este o supoziţie), iar 
subiectivul şi obiectivul se referă în fapt la percepţia 
aceluiaşi fenomen în modalităţi diferite, care produce 
noţiuni, nu idei. Pentru Hegel ideea absolută trebuia însă 
să rezolve contradicţiile şi tensiunile existente între 
tandemuri izolate de noţiuni precum: subiect-obiect, 
natură-minte, libertate-autoritate, cunoaştere-credinţă, 
imanent-transcendent, Iluminism-Romantism, pe care le 
vedea în unitatea lor contradictorie, la polii opuşi ai 
aceleiaşi idei raţionale. Ca şi cum da şi nu ar putea 
constitui o unitate. Dialectica lui exclude terţiul exclus al 
lui Aristotel. El argumentează în acest fel natura divină şi 
în acelaşi timp umană a lui Isus Christos. Nu vom mai 
vorbi numai despre sau-sau, ci şi despre şi-şi. În acest 
context dilema lui Hamlet « A fi sau a nu fi », poate 
deveni « A fi şi a nu fi » ! (Ceeace este într-adevăr cu totul 
altceva, şi a fost comentat de Heraclit).  Dar este obiectivă 
această identitate în diferenţă ? Există noţiuni care să o 
reprezinte în gândirea curentă ? Lucrurile sunt ce sunt, şi 
numai mintea noastră le vede în opoziţie (libertate-
autoritate). În muzică contrariile coexistă (punct şi 
contrapunct), se completează, dar nu se contopesc. Chiar 
şi în matematică adunând plus unu şi minus unu dau zero, 
deci nu pot exista împreună. Marx a preluat ideea lui 
Hegel (negarea negaţiei) în Materialismul său istoric 
(vorbind pe larg despre contradicţii antagonice şi 
neantagonice), încercând să reformeze pe aceste baze 
economia şi societatea; fără a cunoaşte de fapt omul, ideea 
a dus în practică la  o utopie. Societatea şi-a menţinut cele 
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două dimensiuni (« tertium non datur »). Comuniştii nu au 
uniformizat societatea,  clasele sociale numite antagonice 
au rămas; au inversat doar polii asupririi : asupritorii au 
devenit asupriţi, iar asupriţii asupritori.. 

456. Filozofia contemporană, începând din secolul XIX, 
aduce o mare diversificare a temelor filozofiei : apar 
pozizivismul, pragmatismul, filozofia analitică, fenomeno-
logia, existenţialismul, hermeneutica, teoria critică, struc-
turalismul, deconstructivismul, noua filozofie franceză… 
Apar discipline filozofice noi : filozofia valorii, istoriei, 
culturii, acţiunii, limbajului, ştiinţelor… Destul de greu de 
alcătuit o viziune sintetică. 

457. Continuatorul direct al lui Kant a fost Arthur 
Schopenhauer. În opera sa capitală: “Lumea ca voinţă şi 
reprezentare “, 1818, 1844 (« Die Welt als Wille und 
Vorstellung ») el a continuat la modul filozofic analiza 
cunoaşterii. I-a  adăugat numai principiul « raţiunii 
suficiente », oarecum chestionabil. Dar a extins studiul 
activităţii mintale la domeniul voinţei. Iar aici constatările 
lui revin la scepticismul Stoicilor şi al lui Erasmus, privind 
comportamentul uman. Alegerile omului nu sunt libere : 
ele depind de caracterul lor înnăscut. El se îndoieşte de 
optimismul lui Kant, care credea că morala individuală ar 
putea fi înrâurită de societate şi raţiune. Omul este 
guvernat de « voinţa de a trăi » (Der Wille zum Leben), 
motivată de cele mai futile, ilogice şi imperative, mereu 
nesatisfăcute dorinţe : emoţionale, fizice, sexuale. Prece-
dând raţiunea, ele impun condiţia dureroasă a omului, şi 
nu în ultimul rând evoluţia lui. Ca şi Thomas Hobbes, 
Schopenhauer susţinea necesitatea existenţei statului, 
menirea lui fiind de a controla tendinţele anarhiste, 
haotice,  ale omului de rând. În această perspectivă, nu 
ştim dacă teoria lui Nietzsche privind « Voinţa de putere » 
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(Der Wille zum Macht) şi « Era supraomului » ( Der Got 
ist tot, der Mensch ist alles ), mai reprezintă într-adevăr un 
elogiu, sau o ironie. Oricum, abandonarea ideii de Dumne-
zeu ajută (simplifică) foarte mult filozofia. Aceasta poate 
deveni în sfârşit raţională. 

458. Ca deobicei în filozofie, odată cu lansarea unui nou 
curent apare şi opusul lui, pentru ca deruta cititorului bleg 
să fie maximă. Pesimistului Shopenhauer i se opune, 
aproape în acelaşi timp istoric în Anglia victoriană, 
optimismul naiv privind societatea umană al lui Herbert 
Spencer, promotorul Darwinismului social. În deplin 
acord cu Darwin, el susţinea supravieţuirea celor mai bine 
adaptaţi. Legea de bază a convieţuirrii sociale trebuie să 
fie competiţia, care trebuie să ducă însă în cele din urmă la 
bunăstarea întregii societăţi. Punctul final al procesului 
evolutiv trebuia să fie crearea omului perfect, complet 
adaptat vieţii sociale, şi a societăţii perfecte. Agresivitatea 
este într-adevăr un instinct biologic primar spunea el, dar 
ea se va estompa (mecanim Lamarkian) prin nefolosire, în 
generaţii succesive. Ideile lui Spencer, care au avut un 
succes răsunător într-o perioadă de avânt umanist, sunt 
astăzi ca şi abandonate. De multe ori mai adaptat în lupta 
pentru existenţă s-a dovedit a fi omul inferior, şi nu omul 
perfect educat-informat pe care îl aştepta Spencer. De fapt, 
legile lui Darwin nu mai funcţionează în societatea 
modernă (cum spuneam), tocmai datorită contractului 
social promovat de Hobbes şi Rousseau (protecţiei 
sociale). Ne blocăm prin propriile noastre teorii şi iluzii. 
Astăzi, mai mult ca oricând, se impune revizuirea bazelor 
utopice ale statului social (îndatorat, falimentar, ros de 
ineficienţă, de fraudă şi corupţie). 

459. Cam pe aceeaşi linie, în acelaşi timp,  mergea şi 
Auguste Comte. El este considerat fondatorul sociologiei 
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şi al filozofiei pozitiviste. Doctrina sa filozofică se baza pe 
desvoltarea ştiinţelor, care luau avânt. Lumea părea să se 
îndrepte spre mai bine. Stadiul teologic al omenirii, în care 
omul se bizuia pe voia lui Dumnezeu, ca şi stadiul fetişist 
de după revoluţia din 1789, au apus,  spunea Comte. Şi el 
vorbea de evoluţionism social, despre altruism, despre o 
nouă religie umanitară. Secolul XX a însemnat însă criza 
acestui avânt. Pozitivismul a persistat numai prin ceea ce 
Comte a înţeles despre problemele minţii: relaţia ciclică 
dintre teorie, practică şi înţelegere, ciclul mintal existent 
între plan, verificare, decizie şi acţiune (fundamental în 
desvoltarea ştiinţelor, în istorie şi în economie). Ideea lui 
despre bazele matematice ale luării deciziilor mi se pare 
deosebit de îndrăzneaţă, cu un virtual impact pozitiv în 
economie şi în politică (dacă am folosi calculatoarele). 

460.  La răscrucea dintre secolele XIX şi XX, o adevărată 
revoluţie în filozofie, dar tot pe linia activităţii mintale, a 
produs Henri Bergson, aducând noi teme de analiză, puţin 
abordate anterior: 1. Intuiţia, 2. Durata, 3. Elanul vital, 4 
Râsul. El a fost adulat şi criticat (în 1927 a primit premiul 
Nobel). Dar temele deschise de el rănân deschise. În mod 
special tema intuiţiei. “I have the strongest suspicions that 
the tendency which he has brought to a focus, will end by 
prevailing, and that the present epoch will be a sort of 
turning point in the history of philosophy" spunea William 
James. A fost în schimb aspru criticat de marele logician 
Charles Peirce. Nu e de mirare. Marii filozofi au fost 
întotdeauna exclusivişti. Bergson  se apucase să conteste 
logica, ceea ce bine înţeles nu i-a priit lui Peirce. Bergson 
susţinea că experienţa imediată şi intuiţia sunt mult mai 
semnificative decât raţionalismul şi logica pentru înţe-
legerea realităţii. După el numai intuiţia ar putea să ne 
apropie de absolutul legat de spaţiu şi timp (durată). Nici 
unul dintre ei nu s-a gândit că intuiţia şi logica pot 
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coexista la acelaşi individ, mulţumindu-se să se conteste 
reciproc. De faptul că intuiţia există m-am convins singur. 
Când am scris « Împăratul jucăriilor », am descris o 
revoluţie împotriva dictaturii, înainte ca ea să fi avut loc; 
când am scris « Cenaclul », în care un fost ilegalist 
trimitea scrisori de protest la Comitetul Central PCR, nu 
ştiam că tatăl lui David Esrig făcea acelaşi lucru; când am 
scris « Eroul », în care un mare istoric falsificator al 
adevărurilor istorice s-a sinucis, nu ştiam că Stefan Roll 
făcuse acelaşi lucru. Aveam, cum se spune, intuiţia 
realităţii. Dar să contest logica? Cum aş putea face aşa 
ceva? Intuiţia este probabil o logică prescurtată. Fiind mai 
ales vizuală (vizionarism) decât vizuo-verbală (cum este 
cunoaşterea empirică), ea arde etapele, duce la concluzii 
rapide şi globale (aspectul real al unei camere mobilate pe 
care nu-l putem vedea concomitent din toate unghiurile). 
Dar posibilităţile de întemeiere prin analiză (argument) al 
acestor adevăruri sunt mult mai limitate ; fiabilitatea lor 
este redusă. După cum voi arăta, este posibil ca logica şi 
intuiţia să fie generate independent de una din cele două 
hemisfere ale creierului. În domeniul logicii, Bergson nega 
mecanica cauzalităţii finale. În aprecierea Duratei, a feno-
menelor în timp, se adaugă la existenţa cauzelor, existenţa 
liberului arbitru (generatorul elanului vital) şi a intuiţiei. 
Durata nu se poate explica prin existenţa lucrurilor 
imobile. Viaţa reală, concepută ca o durată, se crează 
continuu. Ceea ce impulsionează evoluţia ei este « Elanul 
vital », singur creator de viaţă, şi nu planul finalist 
(evoluţionist), conceput de Spencer. Sunt idei strălucite, 
care necesită încă şi astăzi o confirmare obiectivă. Ce este 
intuiţia (Descartes spunea că intelectul intuieşte 
percepţiile), ce este elanul vital, şi de unde ne vine el ? 
Este un instinct ? Este numai o altă formă de voinţă? Cum 
este motivată ea? Ce este aceea o intenţie ? Ce este acela 
un scop ? 
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461. O încercare de răspuns a oferit fenomenologia lui 
Husserl, însă atât de confuz încât mă întreb ce au înţeles 
cei care spun că au înţeles. După Husserl filozofia nu 
poate rămâne o simplă descriere a experienţei. Ea trebuie 
să definească sensul existenţei. Combinând ideile lui 
Platon despre fenomene (aparenţe) cu cele ale lui Comte 
despre intuiţie, el conchide că orice act intenţional urmea-
ză unui obiect intenţional ! Sarcina actului intenţional este 
aceea de a intui obiectul ca reprezentare, fie el categorial 
sau esenţial. Realitatea nu poate avea un sens decât în 
condiţia existenţei lui Dumnezeu, pe care ştiinţele (în criză 
după Husserl) îl ignoră. El nu poate fi dedus decât intuitiv.  
La om Intuiţia ar da naştere comportamentului de tip 
fenomenologic. Nu ştiu dacă putem limita la om fina-
lizarea  intenţiilor la intuiţie. Intenţiile pot avea un substrat 
biologic mult mai complicat, sau unul intelectual. Trebuie 
explicat fenomenul necesităţii. Ori de câte ori am scris 
ceva m-am gândit la necesitatea demersului. Omul lui 
Husserl este iraţional îngrijorat. 

462. Aceasta este capcana pe care a sesizat-o Martin 
Heidegger. El pune problema bazelor lui „a fi” în sine, 
substanţei lui “a fi”. Suntem simpli participanţi şi nu stăpâni 
în lumea în care trăim, suferim de vicisitudinile vieţii 
colective (Fiinţă şi Timp, 1927). După Heidegger 
intenţionalitatea (sensul lui a fi) nu se bazează pe simpla 
prezenţă a unui fapt sau eveniment exterior, ci pe grijă. 
Angoasa (Angst) este neantul în care este implicat individul 
în adâncul său. „Dasein”, individul aruncat într-o lume a 
tuturor posibilităţilor, inclusiv a celei de a muri, responsabil 
faţă de propria lui existenţă. Aceste idei au avut un enorm 
impact asupra filozofiei secolului XX : existenţialism, 
hermeneutică, deconstructivism, post-modernism. Ele sunt 
prea pesimiste pentru mine (au dus la o filozofie a 
disperării), deoarece intenţia este în sinea ei întotdeauna 
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optimistă (nu ar putea fi altceva decât o furnizoare de 
soluţii).  Numai proiectele noastre ne ajută să supravieţuim; 
murim când nu mai avem proiecte. Disperarea lui Sartre sau 
Cioran a fost pur  filozofică. Disperarea (atacurile de pani-
că) pot apare însă (cum vom arăta) în mod condiţionat  
(organic) la subiecţii cu excitabilitate neurală anormală în 
aria orbitală a lobului frontal stâng. 

463. Existenţialismul este filozofia cea mai caracteristică 
pentru psihicul torturat al omului din secolul XX. Se zice 
că a pornit de la individualismul de secol XIX al lui 
Kierkegaard; acesta era însă religios. Omul secolului XX 
pierde şi suportul credinţei. „Dar dacă eu mă absorb într-o 
credință, pot eu spune că această credință a mea se 
identifică cu conştiința mea? Nu, deoarece conştiința mea 
nu este credința mea, ea este conștiința credinței”, spunea 
Sartre. Conștiința nu există decât în măsura în care ea nu 
coincide cu ea însăși. Astfel fiinţa umană are o lipsă, ea 
este întotdeauna în urmărirea unui ideal care îi este 
ontologic interzis. Aici tragismul situaţiei provine dintr-un 
conflict între fiinţă şi realitate..  

464. Dilemele omului în secolul XX nu se rezumă însă la 
numai atât. Omul are multiple motive de disperare, spun 
existenţialiştii: fiinţa umană nu este necesară, poate să nu 
existe (!), este fragilă, nu are puterea de a-şi împiedica 
dispariţia, raţiunea ei nu este suficientă pentru a-i decide 
destinul (de unde angoasa), este solitară, alienată faţă de 
ceilalţi şi faţă de sine însăşi, este o fiinţă a neantului 
(provine din neant şi se îndreaptă spre el). Hotărât lucru: 
suportul moral al religiei îl putea ajuta pe om a trăi singur, 
a deveni schimnic. Omul existenţialist trebuie să lupte 
pentru a-şi depăşi condiţia. El are libertatea de a-şi con-
strui viaţa; deci trebuie să opteze, să se angajeze în raport 
cu destinul său şi al celorlalţi. Dar toate acestea sunt la 
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rândul lor generatoare de nevroză, pentru că viaţa lui este 
expusă, sub permanenta supraveghere şi apreciere a 
celorlalţi („L’enfer c’est les autres”, spunea Sartre). 
Această cunoștință intuitivă a situației sale de om este 
ceea ce numesc existențialiștii disperare: conștiința seacă 
şi lucidă a condiției umane. Ne împotmolim în cele din 
urmă în labirintul filozofiei. Până la urmă existenţialismul 
nu descrie decât o boală. Curentul generat de ea, mişcarea 
Hippie. Mai avem nevoie de ea? Din punct de vedere 
cerebral (neuro-fiziologic), noi vedem în dilemele 
conştiinţei omului rezulatul unei confruntări între elemen-
tele ei raţionale şi emoţionale (vom detalia acest aspect în 
capitolul următor).   

465.  Ceea ce s-a străduit în continuare filozofia secolului 
XX să facă, a fost să distrugă întreaga filozofie anterioară. 
Structuralismul Lui Levy Strauss spune că noi gândim în 
structuri, pe care le regăsim antropologic valabile în toate 
civilizaţiile, ceea ce pune în mod real gândirea la îndoială, 
din moment ce ea nu pare a fi liberă de anumite reguli 
imanente (apriorice?). În deconstructivismul său, Derida 
pune deasemenea în cumpănă întreaga filozofie (pe Hegel 
îndeosebi), deoarece, la o analiză atentă, antitezele alcătuite 
şi descrise de el nu sunt cu adevărat antiteze, iar judecata are 
limite, care fac justiţia imposibilă. Adorno critica marxismul 
pentru încercarea lui de a fundamenta societatea pe baze 
logice (societatea se auto-reglează, spune el). Vedem aşa dar 
că, dacă complicăm analiza, nici gândirea, nici judecata nu 
fac faţă normelor absolute de gândire şi judecată, nu fac faţă 
exigenţelor realităţii. Luările de poziţie ale acestor gânditor 
sunt justificate. Defectul lor este până la urmă acela de a nu 
pune nimic în locul ideilor contestate. Ne întoarcem la linia 
de zero, la afirmaţia paralizantă a lui Socrate:  „Ştiu că nu 
ştiu nimic”. 
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466.  Pentru mine singura perspectivă încurajatoare ne vine 
de la Pragmatism. Pentru că Pragmatismul (o formă de 
Neopozitivism) are, la prima vedere, baze biologice reale 
în modul de funcţionare al creierului (după cum vom arăta 
în capitolul următor). Poate că nici gândirea, nici judecata 
noastră nu sunt perfecte. Este greu să hotărâm adevărul. 
Concluziile judecăţilor noastre sunt însă adevărate, dacă se 
verifică în practică. Unul dintre exponenţii acestui curent a 
fost John Dewey; ideile lui erau empirice şi utilitare. Asta 
mă încântă; degeaba vorbim, dacă ceea ce spunem (oricât 
de complicat) nu îmbunătăţeşte câtuşi de puţin, condiţia 
umană. Ne place să vorbim mult. Şi. tot raţionând am 
ajuns într-o situaţie în care este pusă la îndoială  însăşi 
raţiunea.. Este foarte posibil ca omenirea, în deruta ei 
ideologică de astăzi, să se auto-distrugă, să dispară pur şi 
simplu, precum dinozaurii. Generozitatea excesivă a 
statului social nu va mai putea fi susţinută. Oamenii ar 
trebui să înveţe că trebuie să dea mai mult decât primesc. 
Experimentalismul avansat (social, cultural, tehnologic, 
filozofic) spunea Dewey, ar putea fi folosit ca un arbitru al 
adevărului. Prin aceste idei, el a succedat pozitivismul şi a 
precedat postmodernismul. Credea profund în democraţie 
şi educaţie (a învăţa cum să trăieşti, cum să îţi valorifici 
posibilităţile); vedea în educaţie un proces iniţiatic prin 
care reforma socială, progresul şi supravieţuirea socială 
deveneau posibile.  

467.  Aşa dar, la capătul acestei investigaţii, putem spune că 
o filozofie care să răspundă nevoilor noastre economice de 
azi încă nu s-a ivit. Temele filozofiei au fost superficiale. 
Ceea ce a demonstrat istoria, a fost mult mai radical şi mai 
desamăgitor de crud decât au intuit filozofii. Teoriile lui 
Marx au dus la două curente extremiste, distrugătoare în 
secolul XX, fascismul şi comunismul. Disertaţiile marilor 
economişti liberali ai secolelor au dat şi ele greş. Spengler 
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vorbea într-adevăr despre declinul Europei, despre efectul 
limitativ al civilizaţiei. În secolul XIX John Stuart Mill 
trezise mari speranţe în economia capitalistă, în utilitarism 
(principiul satisfacţiei maxime), în libertatea individului 
faţă de odiosul control statal (sau de „tirania majorităţii”). 
Acest principiu al satisfacerii plăcerilor individuale, oricât 
de inferioare,  a dus la societatea de consum, cu toate 
neajunsurile ei de acum. Friedrich Hayek considera că 
alocarea eficientă de capital ar fi factorul care ar duce la 
creşterea sustenabilă optimă a produsului intern brut, şi era 
împotriva manipulării dobânzilor (acestea trebuiau să se 
stabilească în mod natural, prin echilibrul dintre consum şi 
capital). Nici el nu s-a gândit la creşterea catastrofală a 
datoriilor din bănci. Keynes susţinea folosirea de măsuri 
monetare şi fiscale pentru a atenua efectele recesiunilor 
economice. Era convins că piaţa liberă va duce automat la 
dispariţia şomajului. Nu a dus. A fost criticat de Milton 
Friedman. Dată fiind rezerva federală a Americii, spunea 
acesta, o creştere constantă şi moderată a finanţărilor ar fi 
singura politică înţeleaptă. Dar nici teoriile lui monetare 
nu au avut cine ştie ce efect. Datoria suverană a Statelor 
Unite a ajuns la zece mii de miliarde de dollari. Toţi au 
mers pe ideia fundamentării progresului nelimitat şi a 
susţinerii lui dirijate. Practica ne arată că el nu este posibil. 
Iată că progresul limitează drastic resursele. Ne-am grăbit. 
Nu putem renunţa la ideea de profit. Teoria echilibrului 
(armoniei), de astă dată bugetar, ar fi aceea care, bine 
aplicată, ne-ar putea aşeza pe un teren sănătos; nu putem 
forţa realitatea (raporturile juste) la nesfârşit. Trebuie să 
băgăm în ecuaţie toţi factorii primi. De pildă ritmul de 
înmulţire al populaţiei, rezervele existente, nevoile reale. 
Pe unii dintre ei i-am neglijat. Dewey ne-ar putea spune că 
necontenit trebuie să experimentăm, să aşteptăm ca 
oamenii de ştiinţă să ne ducă acolo unde progresul devine 
posibil (adecuarea la timp). Creşterea economică nu 
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înseamnă altceva fără desvoltare decât pierdere. Şi nu 
putem distruge la nesfârşit rezervele pămâmtului, doar de 
dragul unei producţii exagerate. În sfârşit idealul de viaţă 
promovat politic şi social în omul viitorului ar trebui 
modificat: el să nu mai fie „satisfacerea” ci „realizarea” 
lui. În măsura în care vom găsi mijloacele necesare pentru 
ca oamenii să îşi realizeze fiecare plenar şi nesilit de 
nimeni potenţialul creator (contribuţia la bunăstarea 
generală), vom putea ajunge la o ieşire din impas. Atunci 
şi satisfacerea nevoilor lui naturale ar deveni posibilă, ar 
căpăta suport. Omul ar ieşi din condiţia sa animalică de tip 
probabilist. 

468. Cea mai greşită dintre teoriile economice menţionate 
mi se pare aceea care prevede lipsa totală de control a 
statului asupra dobânzilor practicate de bănci. Datorită 
acesteia statul capitalist a ajuns sub tutela băncilor. Marii 
capitalişti nu mai investesc, se mulţumesc să facă profit pe 
baza dobânzilor; mecanismul economic este blocat. Atâta 
timp cât oamenii politici sunt ei înşişi mari bogătaşi, nu au 
nici un interes să revizuiască sistemul. 

469. Ca să ne dăm seama de amploarea fenomenului, să ve-
dem cam ce înseamnă dobânzile pentru statele capitaliste 
de azi. Datoria suverană a SUA este de 10.000 de miliarde 
de dolari. La o dobândă de numai 5%, inexistentă probabil 
în ziua de azi, băncile ar ridica de la americani un câştig 
anual de 500 miliarde de dollari. Nu ar fi oare suficient, 
acceptând chiar şi rata imflaţiei? La un împrumut de 80 de 
miliarde de Euro, băncile ar ridica din România un exces 
de 4 miliarde de Euro anual, la o dobândă de 5%; dobânda 
minimă însă, practicată de FMI, este de 7% (deşi Banca 
Mondială, la care contribuim, împrumută FMI cu o 
dobândă de 1 %!). O revoluţie în domeniul bancar ar 
trebui să se bazeze pe controlul dobânzilor/profitului. Nu 
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văd o altă soluţie posibilă pentru ca aceste dobânzi uriaşe 
să poată fi plătite cândva, în timp, iar economia să 
recapete un ritm ascendent. Este absolut necesar să se 
creeze un raport echitabil dintre investiţie şi câştig (nu 
putem cheltui mai mult decât producem, nu putem 
împrumuta decât în perspectiva profitului). Până la urmă 
teoriile economice liberale au fost la fel de  utopice ca şi 
cele marxiste. Am impresia că ne paşte o nouă răzmeriţă 
populară nimicitoare.  O filozofie economică mai realistă 
(pragmatică) ar fi necesară, dacă vrem într-adevăr să 
evităm catastrofa civilizaţiei. Ideea că un stat poate avea 
un deficit oricât de uriaş, atâta timp cât este estompat 
(acoperit de bănci) a fost catastrofală. Ea a servit mai mult 
băncilor şi nu statului. E ciudat faptul că pragmatismul nu 
s-a impus de la început în gândirea socio-economică. Noi 
desvoltări ale filozofiei au devenit necesare. 

                          V. NEUROFILOZOFIE 

470. Am numit Neurofilozofie, o filozofie a spiritului, 
bazată pe datele ştiinţifice aduse de Neurofiziologie, în 
explicarea desvoltării fenomenului mintal. Emmanuel Kant 
(1), în introducerea la tratatul său „Anthropologia” , spunea 
deja că descrierea acestuia ar fi trebuit a fi însoţită de o 
cunoaştere a funcţiilor creierului, dar că aceasta nu era 
posibilă la vremea lui. Dacă la început filozofia a oferit 
ştiinţelor baza metodologică a afirmării lor (Descartes), 
astăzi filozofia poate beneficia  de suportul ştiinţelor, expo-
nenţial desvoltate între timp, pentru a se autode-
fini.Termenul a mai fost folosit (oarecum abuziv) de Patricia 
Churchland, legat de aplicaţiile informaticii în filozofie. 

471.  O carte recent publicată a lui Engelberg Harvard se 
intitulează: „The unknown distance; From consciuousness to 
conscience” („Distanţa necunoscută; De la conştienţă la 
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conştiinţă”). Pare imensă. Datorită progreselor ei din ulti-
mii 60 de ani, arătam la Dubrownik, Neurofiziologia poate 
să abordeze azi o asemenea tematică legată de activitatea 
mintală. Ea poate dovedi o implicare obiectivă, cerebrală, la  
funcţiile pe care filozofia le-a desbătut intuitiv timp de 2500 
de ani. Ar fi o desvoltare. Astăzi ni se pare stupefiant să 
constatăm că întreaga filozofie s-a ocupat de activitatea 
mintală, fără a avea habar de participarea creierului la ea. 
Emmanuel Kant visa să cunoască mai bine creierul. După 
cum voi arăta, activitatea mintală nu este aleatorie, 
independentă; ea are determinări adânci biologice şi 
genetice, funcţionale şi de ordin informaţional. Consider că 
cercetătorii care au pus în evidenţă ştiinţific mecanismele 
cerebrale asociate procesului mintal care definesc comporta-
mentul,  au contribuit simultan, cu toate dificultăţile, la o 
înţelegere superioară a filozofiei. Problema este cum le 
prezentăm; sub o formă agreabilă, incitantă, ca Oliver Sachs 
(„Omul care şi-a confundat nevasta cu o pălărie”) sau 
riguros ştiinţific şi arid.  Am ales ultima variantă (Fig 1). 

472.  Dificultatea rezidă în faptul că avem două modalităţi 
strict paralele de investigare a activităţii mintale. Prima, 
prin introspecţie (sau prin observarea psihologică a unor 
subiecţi), pe care au făcut-o filozofii şi psihologii, a doua 
constând în  investigarea fizică a unor funcţii, pe care o 
putem realiza astăzi prin studiul creierului cu mijloace 
electro-fiziologice (Mapping EEG), sau prin metode de 
imagistică de tipul SPECT (Single Photon Emission 
Tomography), PET (Pozitron Emission Tomography), sau 
RMN funcţional (studiul consumului de oxigen şi al 
fluxului sanghin cerebral). Pentru omul obişnuit (şi unii 
filozofi) mintea pare a fi ceva în afara legilor fizicii.  
Avem la dispoziţie marea descoperire a lui Dalton: 
psihometria. Orice proces mental poate fi cuantificat 
matematic. A corela convingător matematic observaţiile 
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făcute în cele două moduri, pentru a răspunde la marea 
dilemă privind geneza activităţii mintale, aceasta ar fi 
sarcina Neurofilozofiei. Ne aflăm într-un inter-spaţiu.  
Mintea şi creierul reprezintă substanţe, stări/categorii unite 
dar diverse (la fel de diferite poate ca materia şi energia, 
prima având masă, a doua nu). Toţi avem aceleaşi 
structuri cerebrale, dar nu gândim la fel.  Legătura dintre 
minte şi creier nu a putut fi intuită foarte uşor. Aristotel a 
încercat-o, dar a plasat sufletul în ventriculii cerebrali. 
Ideea genezei „inter plicas cerebri” a activităţii mintale a 
apărut abia după Renaştere (Pierre Gassendi, Thomas 
Willis). Hippocrate a intuit-o însă încă din secolul V î.Cr. 
Iată ce scria el: „Omul trebuie să ştie că numai din creier 
ne vin bucuriile, plăcerile, râsul, supărările şi lamentările. 
Prin el căpătăm înţelepciune şi cunoştinţe, vedem şi 
auzim, aflăm ce este drept sau nedrept, bine sau rău. Şi tot 
prin el înnebunim, delirăm, asaltaţi de teamă sau groază”. 
Şi totuşi Gallen afirma: „Activitatea mintală nu poate 
depinde de creier, deoarece creier posedă şi un măgar!” 

473. Abordarea modernă a relaţiei dintre minte şi creier a 
apărut în secolul XVII, odată cu formulările lui Spinoza şi 
Descartes. Pentru Spinoza mintea şi creierul formează o 
unitate (monism); pentru Descartes ele sunt diferite ca 
substanţă (dualism). Cel mai uşor este de a adera în mod 
partizan la una dintre aceste poziţii. Unii cred că spiritul 
poate exista chiar şi fără corp. În realitate lucrurile nu sunt 
chiar atât de simple. Orice neurolog vă va spune, din 
propria-i experienţă, că atunci când scoarţa cerebrală se 
deteriorează, degenerează amiloid ca în boala lui 
Alzheimer, îşi întcetineşte activitatea (în come), sau nu se 
maturizează (în oligofrenii), activitatea mintală suferă 
semnificativ: individul se deteriorează până la pierderea 
oricărui contact cu realitatea, îşi pierde conştiinţa, inteli-
genţa, memoria, diminuează până la nivelul stărilor 
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larvare, vegetative. Pe de altă parte se cuvine să îi dăm 
atenţie şi lui Descartes: mintea şi creierul sunt într-adevăr 
substanţial diferite, nu se cuvine să nu admitem că suntem 
conştienţi de acest fapt, şi că el ne pune în mare încurcă-
tură. De altfel în operele lui prime Descartes nici nu a 
vorbit despre o opoziţie dintre minte (res cogitans) şi corp 
(res extensa), ci de o distincţie  dintre suflet şi corp-creier 
„Meditationes de prima philosophia in qua de existentia et 
animae imortalitatis demonstratur” (Amsterdam, 1642). 
Este cât se poate de clar, pentru Descartes sufletul este 
independent de corp, şi toţi aceia care şi astăzi cred în 
nemurirea sufletului, mari neurofiziologi şi oameni de 
ştiinţă inclusiv (John Eccles, Max Planck), sunt dualişti. A 
fost destul de bizară la Descartes această reminiscenţă a 
ideilor creştine, la el, cel acuzat de Voetius pentru erezie: 
nu recunoştea Trinitatea, încarnarea lui Christos, păcatul 
originar, miracolele şi profeţiile. Descartes a admis 
explicit în scrieri ulterioare, că după el mintea şi creierul 
sunt diferite, nu separate (!), dând exemple dintre cele mai 
fiziologice: durerea, supărarea, foamea, bucuria, pasiunile, 
şi chiar membrul fantomă! 

474. Încă din secolul XIX fiziologii au pus în evidenţă 
existenţa centrilor vitali (cardio-respiratori) din trunchiul 
cerebral (Fig 2); atât respiraţia cât şi bătăile inimei (parţial 
independente) sunt reglate de sistemul nervos. Un glonţ în 
ceafă, la nivelul bulbului, duce la moarte instantanee. 
Moare şi sufletul? La Greci în antichiate respiraţia şi 
bătăile inimii se chemau « psyche »! Era o legătură intui-
tivă : orice emoţie (implicare afectivă) duce la accelerări 
ale respiraţiei şi bătăilor inimii (emoţia aparţine inimii !). 
Sufletul este viaţa ! Atâta timp cât inima bate şi plămânii 
respiră, omul este viu, are suflet. La moarte, el are o lungă 
expiraţie (moartea se face în expiraţie din cauza relaxării 
muşchilor inspiratori, cei mai activi) : îşi dă duhul !? 
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Observaţii primare, concluzii intuitive…Există o legătură  
ce nu poate fi negată obiectiv între suflet şi corp. Şi totuşi, 
Dr Moody demonstra în două volume că unii pacienţi pot 
reveni la viaţă după ce au murit (nu mai aveau puls, nici  
respiraţie), cu relatări din lumea de dincolo. Ce nu spunea 
Dr Moody, era că nici unul dintre pacienţii săi nu avea 
leziuni cerebrale, care anulează activitatea mintală, şi că ei 
puteau fi în « moarte aparentă » (anoxie cerebrală) şi nu în 
încetare de funcţii. Punerea în evidenţă a unor rudimente 
ascunse de activitate cerebrală nu este uşoară. 

475. În secolul precedent neurofiziologia a dispus de trei 
metode sigure pentru a evidenţia funcţiile creierului. În 
primul rând observarea leziunilor prezentate la necropsie 
de bolnavii neurologici. Localizarea anatomică a leziunilor 
la nivelul creierului şi corelarea lor cu simptomatologia 
clinică a dus la identificarea unor sindrome caracteristice 
pentru diferitele structuri cerebrale (anatomia centrilor 
nervoşi făcuse ea înăşi progrese mari, încă din secolul 
XIX) : sindromul motor piramidal, extrapiramidal, 
sindromul cerebelos, sindromul vestibular, sindroamele 
senzoriale, alexia, afaziile... Fiecare sindrom a fost studiat 
în toată complexitatea lui. Atunci când leziunile pato-
logice (spontane) nu atingeau anumite strucuri cerebrale, 
s-au făcut leziuni experimentale, la animal, care au fost 
ulterior studiate funcţional.  Tot experimental s-au urmărit 
dereglările funcţionale induse de stimularea centrilor 
nervoşi, cu ajutorul unor electrozi bipolari izolaţi (cu 
excepţia vârfului) implantaţi în profunzimea encefalului 
(în ultimul timp asemenea stimulări pot fi efectuate şi la 
om). În sfârşit, de un mare avânt s-a bucurat investigarea 
activităţii electrice a creierului, o activitate ce poate fi 
depistată neinvaziv de la nivelul scalpului (Fig 3), şi care 
poate da seama de transmisia sau prelucrarea profundă a 
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informaţiei. Avem deci astăzi suficiente mijloace pentru a 
spune ce se petrece în creier, în cursul activităţii mintale. 

476. Cum se explică prezenţa acestei activităţi electrice 
relevante la nivelul sistemului nervos, electroencefalo-
grama descoperită de Hans Berger în 1928 Sistemul 
nervos este alcătuit din dipoli : miliarde de neuroni (celule 
nervoase având o somă funcţională şi prelungiri : axonale, 
dendritice) a căror membrană este polarizată : încărcată 
electric, cu sarcini pozitive la suprafaţă şi negative la 
interior în repaus, datorită existenţei unor pompe ionice/ 
canale pentru Sodiu, Potasiu, Calciu, care menţin la 
animalul viu  un exces de Potasiu la suprafaţă şi un 
excedent de Sodiu în interior. Este o proprietate pe care 
neuronul o are în cel mai înalt grad (polarizarea electrică), 
şi care îl face excitabil şi conductibil. În cursul evoluţiei, 
neuronii s-au organizat, prin intermediul sinapselor dintre 
prelungirile lor dendritice şi axoni, în centri funcţionali 
uniţi prin reţele din ce în ce mai complicate de fibre (Fig 
4, 5). Acesta este secretul sistemului nervos, coordo-
natorul/dirijorul funcţiilor întregului organism. La orice 
excitaţie venită din mediul exterior sau din mediul interior, 
membrana neuronală se depolarizează: devine negativă la 
exterior (se excită); prin ieşire din celulă a ionilor de 
Sodiu, apare în celulă aşa zisul Potenţial Post-sinaptic 
Excitator (EPSP), negativ, iar excitaţia dă naştere unui 
răspuns: descărcarea perikarionului de tip binar (neuronul 
nu cunoaşte dialectica), egală în amplitudine dar modulată 
în frecvenţe. Ulterior, prin intermediul unor sinapse elctro-
chimice, influxul nervos se propagă dirijat, de la un 
neuron la altul la centrii superiori,  dealungul unor întregi 
sisteme modulare de fibre specifice funcţional (axoni şi 
dendrite). Pentru reglarea excitabilităţii există interneuroni 
cu caracter inhibitor, care generează în celule IPSP uri.  La 
orice nivel al sistemului nervos central găsim aşa dar o 
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activitate electrică dipolară (EPSP-uri şi IPSP-uri), şi ea, 
bine amplificată,  ne poate oferi informaţii utile despre 
modul de funcţionare al centrilor nervoşi (57). 

477.  Este oare această proprietate suficientă pentru a 
explica preluarea şi prelucrarea corectă (fidelă) a infor-
maţiei, de care atâţia filozofi dealungul secolelor s-au 
îndoit ? (“Noi nu preluăm decât aparenţe », spunea 
Platon). Este vorba mai întâi de calitatea structurii 
cerebrale de care dispunem. Noţiunea de informaţie a fost 
introdusă relativ recent în neurofiziologie, prin analogie, 
în urma progreselor făcute de cibernetică şi de IT, tehnica 
de calcul. Există o tulburătoare similitudine între 
caracterul ondulator al energiei incidente, purtătătoare de 
informaţie (vizuală, auditivă), şi al activităţii electrice a 
neuronului receptor. S-a observat că neuronii funcţionează 
electric în sistem binar (ei au descărcări de tipul tot sau 
nimic, ca şi elementele unui calculator). Cum sunt  ele 
generate? Sunt ele capabile de fidelitate (izomorfism) în 
transmiterea informaţiei? Neurofiziologii s-au ocupat la 
început de  generarea aşa ziselor potenţialele de acţiune şi 
a influxului nervos care transportă informaţia (o formă de 
curent modulat în frecvenţă, asemănător unui cod de bare, 
care circulă centripet înspre ariile senzoriale specifice din 
creier, sau centrifug, motor, dealungul nervilor). Lumea 
exterioară exercită incontinuu un impact covârşitor asupra 
fiinţelor vii, atunci când le pune în pericol existenţa. Iată 
acum al doilea miracol al naturii fiinţelor vii: reactivitatea, 
adaptativitatea, lupta lor continuă pentru existenţă 
(ontologia), care le determină comportamentul, şi care se 
manifestă identic, de la cele mai inferioare până la cele 
superioare şi la om. Pentru a face faţă nevoilor 
existenţiale, fiinţele vii progresiv se organizează, îşi 
construesc structuri nervoase din ce în ce mai diferenţiate, 
cu funcţii din ce în ce mai complicate, mai fiabile. Acest 
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impact exterior este transmis iniţial către anumiţi centri 
din creier, şi acesta este rolul senzoriului. Apoi sistemul 
nervos interpretează informaţia pentru a oferi în cele din 
urmă un răspuns cât mai eficient la solicitările mediului. 
Sistemul nervos devine un sistem de control input-output. 

478. Toate fiinţele vii organizate, au la periferia sistemului 
lor nervos o mulitudine de formaţiuni numite receptori, 
pentru a putea detecta variaţiile apărute în mediul exterior. 
Există asemenea receptori în piele, în ochi, în mucoasa 
nazală, în articulaţii, în urechea internă. Ei ne informează 
în mod complex şi permanent despre calitatea mediului 
ambiant. Ne dăm seama că fără ei aproape că nu am putea 
exista. Alţi receptori se găsesc la nivelul organelor interne 
(interoceptori) şi ei informează creierul despre starea de 
confort sau de disconfort a organismului. Aşa dar, a fi nu 
este un simplu cuvânt. « Esse est percipi », spunea George 
Berkeley, şi într-un fel avea dreptate. El nu nega existenţa. 
În piele avem milioane de receptori de multe feluri (pentru 
tact, temperatură, durere), care ne informează despre 
calităţile fizice ale mediului ambiant ; pielea ne delimi-
tează de mediul exterior (ne individualizează) şi ne dă, 
printre altele, senzaţia de eu izolat, diferit de mediul 
înconjurător. Este principala poartă de intrare pentru 
plăcere şi pentru durere. Urcând prin nervii periferici, 
excitaţia ajunge la măduva spinării, bulb, talamus şi în 
sfărşit la cortexul senzorial (totul în 20 milisecunde). 
Acesta este unicul mod demonstrat ştiinţific de recepţie a 
informaţiei de către creier. Ideea existenţei unei recepţii 
extrasenzoriale este  o simplă speculaţie mistică. 

479. Oricât ar părea de ciudat, toate aceste sisteme neurale 
complicate ale creierului uman îşi au originea în 
proprietăţi deja existente la nivelul unicelularelor. Şi ele 
sunt implicate în lupta pentru existenţă, drept pentru care 
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îşi desvoltă sisteme de apărare, de adaptare, de căutare a 
hranei. Cum de reuşesc de pildă unii microbi să se 
adapteze, şi să devină rezistenţi la antibioticele care îi 
otrăvesc. Cum de reuşesc leucocitele să găsească microbii 
şi să îi fagociteze. Cum de reuşeşte mimoza senzitivă, o 
floare,  să îşi strângă petalele în jurul unei insecte, şi să o 
digere. Evident totul se bazează pe excitabilitatea comună 
organismelor vii, unui plan natural, unor reguli de bază, 
care duc şi la evoluţia de la simpla sensitivitate la senzaţia 
conştientă, caracteristică animalelor superioare. Ceea ce 
filozofii au considerat a fi aprioric, are rădăcini foarte 
adânci în evoluţia speciilor..  

480. Cunoscând ceea ce cunosc astăzi, extraordinara com-
plexitate morfofuncţională a sistemului nervos, pe care 
multe volume de observaţie atentă nu o pot încape, şi care 
este foarte departe de a fi cunoscută integral, mă întreb 
cum ar putea filozofia să se  mai îndoiască de performan-
ţele ei. Este adevărat că performanţele acestor structuri 
biologice au fost adaptate în cursul evoluţiei la nivelul 
solicitărilor reale calitativ/cantitative ale mediului 
ambiant. Ceea ce nu este necesar este ignorat. La ce i-ar 
sluji unui individ biologic normal cunoaşterea structurii 
materiei, sau topografia universului stelar. Nu avem recep-
tori capabili de a le rercepta. (Despre existenţa percepţiei 
extrasensoriale, nici nu poate fi vorba). La ce ne-ar servi 
să ştim cum arată un neuron, deşi avem atâta nevoie de el. 
Şi totuşi oamenii de ştiinţă au găsit mijloace (microscopul 
optic, microscopul electronic) pentru a-l pune în evidenţă. 
Iar neurologia a profitat de un asemenea progres. Există 
diferenţe frapante în ceeea ce priveşte imaginea materiei, 
în funcţie de ordinul de mărime la care o analizăm vizual. 
Privind la o masă, ea ne apare compactă şi netedă. În 
realitate, la interior materia ei este discontinuă, formată 
din atomi, din protoni şi electroni încărcaţi electric şi 
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rulând cu viteze ameţitoare. Pare deconcertant. Investi-
garea  realităţii ne poate pune uneori în asemenea situaţii 
ambigue. Folosind însă înţelegerea, putem să le depăşim, 
relevând caracterul complex al cunoaşterii. 

481. Suntem la graniţa dintre materie şi spirit.  Pentru a 
înţelege cât de complexă este prelucarea senzorială, vom 
lua drept exemplu mecanismul vederii. Aceasta se des-
voltă structural dealungul evoluţiei în patru trepte, ca o 
rachetă cosmică: retina, tectul mezencefalic (trunchi), 
corpii geniculaţi (talamus), scoarţa cerebrală (Fig 6). 
Retina ocupă aproximativ 72 % din interiorul globului 
ocular. Stimularea ei se face punct cu punct şi încrucişat 
de către razele de lumină purtătoare de informaţie venite 
simultan din câmpul vizual (fiecare punct din retină 
corespunde unui punct precis din câmpul vizual). Să 
analizăm mecanismul recepţiei. Retina dispune de două 
tipuri de receptori: celulele cu conuri şi celulele cu 
bastonaş. Celulele cu bastonaş sunt în număr de 
aproximativ 75-150 milioane, sunt dispuse cu precădere în 
periferia retinei şi se activează în condiţii de iluminare 
slabă, definind în alb şi negru diferenţele de luminozitate 
(vederea scotopică). Ele sunt cele care prin fibrele « y » 
activează Formaţia reticulată. Celulele cu conuri sunt în 
număr de aproximativ şapte milioane, se află situate în 
majoritate în aria centrală (foveală, maculară) a retinei, şi 
mediază vederea colorată înalt rezolutivă din timpul zilei 
(vederea fotopică). Rezoluţia limită a foveei a fost 
estimată la aproximatv 10.000 de puncte, iar capacitatea 
informaţională la 500-600.000 de biţi. La o excitaţie / rază 
de lumină incidentă aducând prin reflectare informaţii 
despre lumea din jur, diversele celule din punctul excitat 
se depolarizează în funcţie de culoarea ei (lungimea ei de 
undă). Mecanismul este chimico-electric : avem trei tipuri 
de pigmenţi în celulele cu conuri pentru lungimile de undă 
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corespunzătoare la roşu, albastru şi verde ; maimuţele au 
numai două: albastru şi verde. Pigmentul retinian 
(rodopsina) se descompune chimic la sosirea razei inci-
dente şi stimulează /depolarizează celula (Fig 7). Datorită 
existenţei unor celule inhibitoare în stratul orizontal 
subjacent, neuronul excitat (on), cel care descarcă, se 
înconjoară de un inel de lipsă de răspuns (off). Imaginea 
retiniană a realităţii devine punctiformă, la fel ca toate 
imaginile realizate pe calculator (în pixeli). Mai mult, în 
retină există mecanisme de condensare a informaţiei, 
datorite discrepanţei dintre numărul celulelor receptoare, 
de 100 de ori mai mare decât cel al celulelor ganglionare, 
în care are loc declanşarea influxului  nervos (1.2 
milioane). Este un model matematic (diferenţa Gaussi-
enelor) care facilitează efectul de margine (contrastul), 
model folosit şi în imaginile obţinute pe calculator 
(fotografia digitală), însă mult mai performant (acţionează 
în paralel şi nu punct cu punct). În acest fel, imaginile 
unor forme sunt deja conturate din retină. Ele sunt 
transmise apoi central prin nervii optici, ca salve de 
impulsuri modulate în frecvenţă. Sperry a arătat la un 
peştişor auriu că, după o leziune a retinei, axonii celulelor 
regenerate (regenerarea există la animalele inferioare) se 
duc exact în punctele prestabilite genetic din corpii quadri-
gemeni (atracţie chemotactică). Au avut ce învăţa fizici-
enii de la retină. Dar filozofii,  ar avea ceva de învăţat? 

482. Filozofii au reacţionat într-adevăr la descoperirile 
ştiinţei. In secolul XX s-a desvoltat un puternic curent 
empirist, care pune în valoare rolul simţurilor în procesul 
de cunoaştere. Întemeierea sau justificarea este considerată 
de epistemologi condiţia ultimă a cunoaşterii : orice opinie 
este adevărată dacă şi numai dacă admite să fie  fundată 
(raportată la un fundament de cunoştinţe sigure, absolut 
certe). S-a stabilit că opiniile noastre se sprijină în fapt 
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unele pe altele (sunt mijlocite) ; există însă unele aflate la 
baza sistemului, care nu se mai raportează la alte opinii 
(sunt nemijlocite) şi pe care se sprijină  întreg sistemul : 
fundamentele, enunţurile de bază, spune Chisholm. Ce 
sunt aceste enunţuri? Pentru Descartes ele sunt principiile, 
esenţele, care pot fi  obţinute prin intuiţie ; punctul arhi-
medic al cunoaşterii trebuie căutat în raţiunea pură, 
independentă de simţuri. Pe aceeaţi linie s-a manifestat şi 
Fenomenologia lui Husserl : Ideile, fenomenele pure sau 
esenţele pot fi cunoscute nemijlocit, intuitiv. Cunoaşterea 
originară este după el cunoaşterea intuitivă, ea se auto- 
validează ; este o cunoaştere nemijlocită, « a priori », şi 
absolut certă. Fundaţionalismul empirist al secolului XX 
(Bertrand Russel) afirmă însă răspicat : Esenţele sau 
fenomenele pure nu preexistă cunoaşterii lor obiective. 
Datele senzoriale reprezintă fundamentul cunoaşterii. În 
regresiunea pe care o implică demersurile de întemeiere, 
când ajungem la enunţuri pentru care nu mai putem 
produce temeiuri, ele sunt derivate din datele simţurilor. 
Tot ceea ce facem noi intuitiv sau raţional (prin inducţie) 
reprezintă judecăţi despre percepţii. Singurele care nu pot 
fi obiectiv întemeiate raţional sunt trăirile (Ayer). Privind 
însă înapoi în istoria filozofiei trebuie să admitem că 
aproximativ acelaşi lucru îl spunea Aristotel.  Şi pentru el 
cunoaşterea teoretică se obţine prin inferenţă, pornind de 
la principii ireductibile asigurate prin cunoaşterea nemijlo-
cită a simţurilor. Intelectul (« nous ») obţine principiile 
(esenţele) pornind de la percepţiile senzoriale, iar inducţia 
(sau deducţia) conduc inteligenţa de la percepţii de fapte, 
la cunoaşterea generaliilor (a sensurilor şi a cauzelor). 

483. A doua treaptă în mecanismul vederii (şi al cunoaşterii) 
o reprezintă activarea trunchiului cerebral. Aici apar însă 
complicaţii care fac analiza informaţiei mai puţin severă: 
influxul senzorial se divide (dedublează) în specific şi 
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nespecific, în funcţie de nucleii (masele neuronale) la care 
se propagă. Complexitatea participării funcţionale a 
trunchiului este bine a fi cunoscută.  Ea este suficient de 
mare pentru a asigura un comportament adecuat la 
animalele inferioare  de tipul  batracieni, reptile, păsări, 
dar şi la om (Fig 8). S-au găsit cu microlectrozi  proiecţii 
fotopice punct cu punct ale activării retinene la broască în 
coliculii superiori ; acestea sunt răspunsuri specifice.  
Celulele din coliculii superiori răspund la stimularea 
punctelor din retină fotopic,  punct cu punct ; ele  sunt 
perfect ordonate spaţial în fişicuri paralele, ocupând cele 
trei straturi optice. Stimularea unui astfel de punct duce la 
orientarea capului şi ochilor exact în direcţia punctului 
eferent din retină. Astfel apare răspunsul de orientare, un 
răspuns rapid, automat, absolut esenţial pentru supravie-
ţuirea animalelor (depistarea pericolului, găsirea hranei). 
Informaţiile, fie vizuale fie auditive, generează în corpii 
quadrigemeni hărţi tridimensionale exacte (reprezentări) 
ale mediului ambiant. La nucleii solitar şi parabrahial 
nervul vag aduce informaţii complexe din mediul intern 
(reprezentări ale stării organismului). Iar prin intermediul 
substanţei grisea centralis trunchiul cerebral poate genera 
răspunsuri comportamentale cu caracter puternic 
emoţional. Rolul funcţional al coliculilor superiori decade 
însă mult la om, fiind preluat de scoarţa cerebrală. Pe 
scara evoluţiei, la hamster apare la o anumită vârstă (opt 
luni) acest transfer. După ramolismente bioccipitale omul 
nu mai vede aproape nimic (cecitate corticală) ; şi totuşi se 
mai poate orienta după obiectele luminoase aflate în 
mişcare, ca orice animal. Evoluţia filogenetică în trepte a 
percepţiei este valabilă pentru toate sistemele senzoriale. 

484.  Dar să vedem ce face o broască, dacă se află plasată în 
mijlocul unui cerc pe care este dispusă o şină cu obiecte de 
ebonită aflate în mişcare. Dacă ele sunt aşezate orizontal 

 183 



 184 

(de mică înălţime : 4-8 grade), broasca le atacă. Dacă ele 
sunt dispuse vertical (de mare înălţime : 30 grade) broasca 
se piteşte. Aşa dar la vederea aceloraşi piese din ebonită, 
comportamentul broaştei se dedublează, ele devenind 
atractive sau ameninţătoare. Cum se explică acest feno-
men? Celulele tectale descarcă diferenţiat în funcţie de 
mărimea stimulului. În straturile profunde ale tectului au 
fost găsiţi neuroni asociativi, iar subtectal neuroni cu un 
spectru mult mai larg (motor). Dacă sunt activaţi aceşti 
neuroni broasca are o reacţie de apropiere: atac, orientare. 
Un şir identic cu cel din regiunea tectală a fost găsit în 
neuronii pretectali şi talamici ; aceştia răspund la stimulii 
extinşi pe verticală, care dau reacţii de apărare. Activarea 
lor induce o supresie a descărcării neuronilor descrişi din 
tectul optic, iar comportamental anularea interesului, 
închiderea ochilor, întoarcerea bruscă de la stimul, salt 
panicat sau aplecarea capului. Există aşa dar în trunchiul 
cerebral arii capabile să inducă tipuri organizate, com-
plexe, de comportament disociat: apropiere sau evitare, 
mecanisme reflexe, quasi automate, de răspuns la 
stimulările venite din mediul ambiant. Aceste mecanisme 
persistă şi la om, şi ne dăm seama că ele sunt numai relativ 
supuse controlului conştient. La apropierea unei maşini cu 
farurile aprinse sărim brusc,  înainte de a o conştientiza. 

485. Extensia acestor arii specializate în răspunsuri 
necondiţionate este mult mai mare : aria lor cuprinde tot 
trunchiul cerebral, de la bulb la pedunculi, subtalamusul şi 
hipotalamusul (chiar şi sistemul limbic: amigdala). Histo-
logii au descris aglomerări celulare numite nuclei, a căror 
organizare internă este încă puţin clarificată, programate 
genetic a da răspunsuri specifice la o stimulare (Fig 9). Ele 
sunt de tipul determinist : o stimulare a nucleului foamei 
va produce întotdeauna ingestia de hrană la animalul 
sătul ; stimularea nucleului saţietăţii va produce întot-
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deauna stoparea alimentării la animalul înfometat. Unele 
induc apărarea, altele agresiunea. Ele sunt acelea care 
determină Eul nostru profund, numit abisal, cel pe care 
Freud l-a denumit Id, Inconştientul. Existenţa unor 
asemenea reacţii, puţin sau deloc controlate conştient, 
explică toate manifestările aparent absurde de compor-
tament, pe care ne-am străduit să le evidenţiem în primul 
capitol al Cugetărilor. Ele se manifestă, uneori violent, 
fără voia noastră; iar în cazuri patologice pot duce la 
aberaţii comportamentale majore. Singurul filozof care a 
privit cu seriozitate la aceste lucruri a fost Schoppenhauer. 
După el alegerile omului nu sunt libere : ele depind de 
caracterul lor înnăscut. El se îndoia de optimismul lui 
Kant, care credea că morala individuală ar putea fi înrâu-
rită de societate şi raţiune. Omul este guvernat de « voinţa 
de a trăi » (Der Wille zum Leben), motivată de cele mai 
futile, ilogice şi imperative, mereu nesatisfăcute dorinţe : 
emoţionale, fizice, sexuale. Precedând raţiunea, ele impun 
condiţia dureroasă a omului, şi nu în ultimul rând evoluţia 
lui. Ca şi Thomas Hobbes, Schopenhauer susţinea nece-
sitatea existenţei statului, menirea acestuia fiind de a 
controla tendinţele anarhiste, haotice,  ale individului.  

486. Neurofiziologia a pus în evidenţă la nivel subcortical 
multe dintre aceste mecanisme ale Idului Prima dintre 
funcţiile de bază ale trunchiului cerebral (şi hipota-
lamusului) constă în asigurarea stabilităţii mediului 
interior: homeostazia (Claude Bernard) ; instabilitatea lui 
periclitează înăşi existenţa. Sunt constante ale mediului 
intern care variază în limite extrem de restrânse, în ciuda 
ameninţărilor externe : pH-ul (7.36), temperatura 
corporală (36.7), glicemia (80-120 mg/l), nivelul O2 – 
CO2, şi multe altele, care sunt reglate în sistemul nervos 
de centri opuşi, prin mecanismul de tip biofeedback al 
homeostaziei. În trunchiul cerebral nucleul tractului solitar 
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(nucleul senzitiv al vagului)  aduce informaţii de la intero-
ceptori despre organele interne (bună sau rea funcţionare) 
inducând stări primordiale : starea de bine, starea de rău, 
care ne influenţează apoi în mod decisiv, deşi  inconştient 
comportamentul. În aceeaşi arie pe care o analizăm se află 
centrii motivaţiei, centri simetric opuşi, care asigură 
satisfacerea nevoilor de bază pentru prezervarea indivi-
dului : foamea, setea, apărarea (frică-fugă), agresiunea 
(atac), sau pentru prezervarea speciei (comportamentul 
sexual). Mi se pare absolut senzaţional faptul că Aristotel 
intuia aceste lucruri. Ciudat este că fiziologic aceşti centri 
nu interacţionează în mod direct ; ar putea rezulta de aici 
un mare haos motivaţional. Funcţia acestor centri este 
controlată însă, deasemenea inconştient (21) de către unele 
formaţiuni de maximă importanţă din arhicortex (Fig 10) : 
Amigdala (excitator) şi Hipocampul (inhibitor), ambele 
aflate în interiorul lobului temporal. Studiul centrilor 
motivaţionali din hipotalamus a fost iniţiat de către Hess. 
Noi am reluat acest studiu făcând stimulări din milimetru 
în milimetru cu intensităţi crescânde (1-9 volţi) la animale 
libere (prin electrozi implantaţi cronic în diencefal) (21) 
Pentru a vedea cum evoluau animalele vom da drept 
exemplu stimularea nucleului ventro-median (de la nivelul 
tuberului) : progresiv, dela intensităţile de stimulare mici, 
subiectul devenea morocănos, inhibat, nu mai mânca, apoi 
apăreau piloerecţie, midriază, mârâit, încordare agresivă, 
în final, la intensităţi mari, el ataca, fără altă cauză orice 
alt animal pe care îl avea în preajmă, chiar şi obiecte 
inanimate (o păpuşe, o cârpă). Ulterior am arătat că nivelul 
acestor reacţii era modulat de efectul leziunilor efectuate 
separat în Hipocampul Dorsal şi Ventral (Experienţe 
menţionate în Teza noastră de Doctorat : « Diferenţe 
funcţionale între Hipocampul Dorsal şi Ventral», 1974). 
Se poate constata deci că centrii motivaţionali declanşază 
nu numai reacţii comportamentale adaptative (pentru 
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satisfacerea nevoilor), dar şi emoţii, şi că nivelul acestora 
depinde de integritatea funcţională a unor circuite din 
sistemul limbic (Fig 11).  Emoţia reflectă de fapt, sub 
forma unor trăiri subiective, gradul de concordanţă dintre 
dinamica sferei motivaţionale şi cea a evenimentelor de 
relaţie de tip experienţial din planul exterior. Subiectul 
reacţionează emoţional atât la stimulii externi concordanţi, 
cât şi la cei discordanţi faţă de starea de motivaţie. Sunt 
generate astfel stări sufleteşti pozitive sau negative - 
plăcere, confort psihic, satisfacţie, bucurie, optimism, sau 
dimpotrivă : încordare, apăsare, depresie, durere psihică, 
în funcţie de concordanţa sau discordanţa dintre realitatea 
percepută şi starea de motivaţie. De altfel Olds (1973, 
1982) a evidenţiat în aceleaşi situri (Fig 12) arii extinse ale 
plăcerii şi neplăcerii la animal : cu electrozi implantaţi în 
unele arii şobolanii se pot stimula electric la infinit, fără a 
mai fi atenţi la altceva, pentru alte arii ei folosesc pedala 
numai pentru a întrerupe stimularea. Există în subcortex o 
enormă maşinărie « a priori «   care ne impune compor-
tamentul. Dacă mai ţinem seama de legăturile dintre 
hipotalamus şi hipofiză (creierul endocrin), prin care 
hipotalamusul reglează activitatea tuturor glandelor 
endocrine : tiroida şi nivelul energetic, gonadele şi 
comportamentul sexual, ne dăm seama că în cea mai mare 
parte suntem determinaţi psihic la nivel inconştient. 
Începând cu suptul, mersul în două picioare, până la simţul 
de proprietate, lupta, apărarea, sau apelul la supranatural 
au rădăcini instinctuale. Omul recent despre care vorbeşte 
Patapievici, omul determinat cultural şi social, este doar la 
suprafaţă. Omul etern, adânc, este cel hipotalamic, incon-
ştient, animalic, şi a rămas în mod sigur acelaşi din epoca 
de piatră şi până azi. Acei filozofi care în teoriile lor au 
neglijat natura umană, instinctuală, animalică, s-au 
împotmolit în teoriile lor. O filozofie a secolului XX, 
Behaviorismul, ar fi avut mult mai interesante contribuţii 
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teoretice, dacă ar fi abordat mai complex comportamentul 
uman. Iniţiat de Skinner, un neurofiziolog,  el s-a mărginit 
să studieze mecanismele comportamentului operaţional (o 
variantă a reflexelor condiţionate propuse de Pavlov). 
Pentru ei creierul nu era decât un gigantic arc reflex. Nu 
au abordat suficient, para-Freudian, activitatea mintală. 

487. Emoţiile joacă un rol major în activitatea mintală. 
Omul are multiple motive de disperare, spun existenţia-
liştii: fiinţa umană nu este necesară, poate să nu existe (!), 
este fragilă, nu are puterea de a-şi împiedica dispariţia. 
Această cunoștință intuitivă a situației sale de om este 
ceea ce numesc existențialiștii disperare:  conştiința seacă 
și lucidă a condiției umane. Am  văzut că emoţiile au un 
nucleu dur, primordial, în sfera inconştientului. Cum ajung 
ele uneori să domine activitatea mintală, să influenţeze în 
mod atât de elaborat activitatea psihică? Evident, simpla 
activare a structurilor mezo-diencefalice nu poate genera 
asemena preocupări existenţialiste. Pentru ca ele să apară 
excitaţia trebuie să se transmită la scoarţa cerebrală. Bard 
a arătat că extirpările scoarţei duc la stări emoţionale 
extreme, care nu sunt conştiente, aşa numita falsă furie 
(„sham rage”). Am putea oare explica astfel şi ura? Mai 
întotdeauna emoţiile se însoţesc de manifestări neuro-
vegetative: accelerarea bătăilor cordului, midriază, pa-
loare, transpiraţie, uneori vomă. Pentru Antonio Damasio, 
ca să devină emoţie această excitaţie trebuie să se propage 
la lobul insulei. Noi am luat în considerare, pe baza 
examenului Mapping EEG, faţa ventrală-orbitală a lobilor 
frontali (voi reveni cu exemple). Neurofiziologii au 
demonstrat că de la centrii vegetativ-emoţionali mezo-
diencefalici pleacă fascicole activatoare atât spre periferie 
prin Substanţa Grisea Centralis, aria Tegmentală Ventrală 
a lui Tsai („the way of acting”), cât şi spre centrii 
superiori, scoarţa cerebrală („the way of feeling”). Acestea 

 188 



 189 

explică în mod destul de clar, după părerea noastră, atât 
manifestările periferice (neuro-vegetative), cât şi cele 
centrale (perceperea emoţiilor). Surprinzător, pentru 
Damasio (4), pe urmele teoriilor lui James şi Lange de la 
începutul secolului XX, întâi apar manifestările periferice, 
emoţia apare ca urmare a perceperii acelor manifestări: nu 
plângem pentru că suntem trişti, suntem trişti pentrucă 
plângem. În ce mă  priveşte prefer să accept că avem două 
tipuri de emoţie: una profundă, subcorticală, reflexă, alta 
elaborată neocorticală, generatoare a unor stări mentale 
complexe (trăiri): fie de plăcere, bucurie, extaz, fie de 
desgust, angoasă, durere psihică. După Freud cele două ar 
putea intra uneori în coliziune (de unde indicaţiile 
psihanalizei). Coliziunea lor ar induce tulburările psiho-
afective. Am demonstrat aceasta prin experienţele noastre 
de apropere-evitare (Fig 13). Alarma, frica, induc stress şi 
„înghiaţă” adeseori subiectul (există şi o reacţie de frică-
fugă). În filmele americane vezi uneori eroul făcând sex, 
în timp ce duşmanii caută să îl împuşte.  

488.  Neurofiziologii au găsit explicaţii (destul de complexe, 
după cum vom vedea) şi pentru ceea ce filozofii (Henri 
Bergson) au numit elanul vital, intenţionalitatea. Şi aici 
problema se pune dacă intenţia de a acţiona într-un anumit 
fel este neapărat conştientă (corticală). Ne întrebam în 
capitolul anterior: Ce este acest elan vital, şi de unde ne 
vine el ? Este un instinct ? Este numai o altă formă de 
voinţă? Cum este motivată ea? Ce este aceea o intenţie ? 
Ce este acela un scop ? Şi de această dată avem trepte care 
străbat întreaga scară a evoluţiei filogenetice. Inainte ca 
fiinţele vii să aibă creier şi minte, ele au desvoltat 
comportamente adaptative eficiente care, din punctul de 
vedere al intenţiilor şi scopurilor, se aseamănă cu cele care 
apar la fiinţele conştiente. Un al doilea tip de asemena 
răspuns apare la animalele inferioare, la care sigur produce 
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un comportament (vezi cazul broaştei), este posibil să 
producă o conştienţă, dar mai puţin probabil o minte. 
Reacţia provocată direct de la baza ariei tectale şi a 
mezencefalului implică iniţierea unui răspuns motor (de 
apărare sau atac), şi se datoreşte unei pulsiuni (iniţiative) 
pe care englezii o numesc Drive (draiv). Aici structura 
centrală implicată în iniţiativa psiho-motorie este 
Hipocampul. Experienţele noastre la animal au arătat clar 
că exact în momentul când activitatea lentă teta se propagă 
din Hipocampul Dorsal în Hipocampul Ventral (sau când 
pe un Potenţial Evocat Senzorial se declanşază  compo-
nenta P300) apare răspunsul comportamental (Fig 13,16). 
Funcţia hipocampului este inhibitorie; activitatea rapidă 
din hipocamp induce inhibiţie. Când ea predomină în 
Hipocampul Dorsal se inhibă procesele senzoriale (poarta 
talamică). Când predomină în Hipocampul Ventral, se 
inhibă, prin intermediul fasciculului Uncinat, aria motorie 
suplimentară din Girus Cinguli anterior (12-16), aceea 
care planifică/organizează activitatea. Că reacţiile motorii 
(draivul) depind de intensitatea excitaţiei motivaţionale 
(despre care am vorbit) este important de ştiut. Când ea 
creşte, ritmurile rapide din hipocamp sunt înlocuite de 
ritmuri lente, şi activtatea psihomotorie este desinhibată: 
se induce draivul, iniţiativa psiho-motorie, comportamen-
tul orientat către un scop. Atunci când motivaţia este de tip 
biologic: procurarea hranei, salvarea de la pericol, 
excitaţia se propagă de la centrii subcorticali menţionaţi 
anterior prin Fornix la Hipocamp. Leziunile hipo-
campului pot modifica aceste procese şi comportamentul 
(Fig 14). Mecanismul se complică la om. Mecanismul se 
complică la om : la el intenţia implică scoarţa cerebrală ; 
mecanismul este mult mai complex.  Cum să ne explicăm 
relaţia dintre imageria sexuală obsesivă şi secreţia 
gonadică?  În cazul motivaţiilor de tip superior : estetice, 
religioase, sociale, excitaţia emoţională se poate propaga 
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la neocortex, într-o arie de la baza lobilor frontali, care are 
legături directe cu aria motorie suplimentară responsabilă 
de  coordonatoarea motricităţii. Aceasta se poate implica 
în ceea ce se numeşte voinţă (voinţa de a trăi, atât de bine 
analizată de Schoppenhauer), iar alegerea scopului se face 
în mod deliberat. După Heidegger sursa elanului vital ar fi 
grija, iar sursa ei ar putea fi exact aria frontală ventrală din 
hemisferul stâng. Păcat că aceste mecanisme sunt foarte 
puţin cunoscute de psihiatri. Ce să mai vorbim de filozofi 
(ei cel puţin le-au intuit existenţa). Trebuie reţinut că toate 
aceste mecanisme sunt de tip individual : protejază indivi-
dul şi sunt mandatorii. Ele pot interveni în apariţia unor 
dereglări psihice majore ce ţin de Drive : Agresivitatea, 
Mania, Depresia. Şi atunci, cum să mai înţelegem predica 
lui Iisus : « Iubeşte-l pe celălalt ca pe tine însuţi « ? Lucrul 
pare imposibil. El este în fond contrazis biologic. Omul 
acţionează mai mult automat ; este narcisist, dominat de 
Egoul său, de afecte, de interese şi amor propriu. 

489. Depresia este una dintre patologiile psihice majore ale 
secolului XX. Dă mult de furcă societăţii. Se consideră că 
poate fi de două feluri : endogenă (consecutivă unor 
leziuni ale sistemului nervos central), şi exogenă (datorată 
stresului). Poate face parte dintr-un sindrom bipolar, 
maniaco-depresiv, când alternează cu stări de euforie, 
logoree şi agitaţie. Puţini ştiu că ea se datorează exacer-
bării funcţiei inhibitorii a Hipocampului. De aceea este 
greu controlabilă.  În experienţele noastre (19, 20) de 
alternare aleatorie (1/3) apropiere-evitare la animal, care 
creau un conflict motivaţional/emoţional major, am notat 
în 4 din 12 cazuri apariţia unui clar sindrom depresiv : 
animalele nu mai mâncau, nu se mai îngrijeau, păreau 
inerte, nu mai răspundeau în nici un fel la stimulii 
activatori (Fig 14). Concomitent înregistrările EEG arătau 
apariţia unui ritm rapid intens, constant, nealterabil în 
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Hipocamp (Dorsal şi Ventral). Atâta timp cât acest ritm 
persista, starea de depresie nu putea fi atenuată. Am arătat 
că activarea rapidă a Hipocampului blochează transmisia 
influxului activator al formaţiei reticulate la nivelul 
nucleilor liniei mediane din talamus, dar influenţează şi 
activitatea nucleilor hipotalamici ai depresiei şi furiei 
(Hvm). Dacă scădeam progresiv condiţia de stress, 
reduceam raportul de 3 : 1 al probelor de evitare (la un 
curent al podelei) faţă de cele de apropiere (cu oferire de 
hrană) până la inversare, animalele îşi reveneau progresiv 
din depresie şi, concomitent,  se atenua ritmul rapid 
hipocampic. Cunoaşterea acestor fenomene ar trebui să fie 
utilă în tratarea nevrozelor. Psihologii ar înţelege de ce 
tehnicile de relaxare au efect. Chiar şi diagnosticul de 
nevroză ar putea fi mai bine  înţeles şi dedus. Depresia are 
corelate neurofiziologice indubitabile. Filozofii s-au silit 
să explice în fel şi chip disperarea (Heidegger, Cioran, 
Sartre) ; ea nu este chiar atât de spectaculoasă cum pare. 
Au gândit că ideaţia le generează depresia ; în fapt, 
depresia generează ideaţia (fie ea  filozofilor, poeţilor sau 
oamenilor de rând). 

 490. Toate bolile psihice sunt tratate în prezent în mod 
auctorial, egal, fără urmărirea vreunor date obiective (care 
se consideră că nu există). Se folosesc  fără excepţie sub-
stanţele numite  psihotrope, care alterează metabolismul 
mediatorilor chimici cunoscuţi ai transmisiei nervoase 
(norepinefrină, dopamină, serotonină, aceticholină). 
Pentru a demonstra rolul acestor substanţe, le-am 
administrat la animalele considerate nevrotice /depresive. 
Am putut vedea cât de greu este de restabilit farmacologic 
echilibrul comportamental al animalelor. Aceasta deoarece 
banda optimă a echilibrului humoral necesară funcţiei 
normale a Hipocampului este foarte îngustă. Dacă 
injectam în doze progresiv crescânde un neuroleptic de 
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tipul rezerpinei, care goleşte sistemul nervos de 
catecholamine (dopamină, noradrenalină), se producea la 
început o atenuare a depresiei şi, concomitent, reapariţia 
treptată a ritmului teta hipocampic. Continuând adminis-
trarea în zile succesive, am consatat însă reapariţia unor 
ritmuri rapide de amplitudine variabilă în Hipocamp, şi 
reapariţia stării de depresie. Aceasta ne-a confirmat faptul 
că există două tipuri de depresie, unul reactiv anxios 
(datorat creşterii anormale a nivelului catechol-aminelor 
din sistemul nervos), altul de epuizare (datorat scăderii 
anormale a catecholaninelor la nivelul  sistemului nervos). 
Cum spuneam, marja nivelului optim este foarte îngustă. 
Dacă se administra în continuare Nialamid, un activator al 
catecholaminelor, se trecea în sens invers, progresiv de la 
depresie la normalizare şi iar la depresie. Administrarea 
unui cholinomimetic (de tipul acetil-cholinei) produce şi 
ea apariţia unui rtitm teta (de inhibiţie) în Hipocamp (are 
efecte favorabile în boala Alzheimer). La animalele 
nevrotice producea însă comportamental apariţia unui 
sindrom de agitaţie extremă. Am tras concluzia că 
restabilirea echilibrului cholinergic- adrenergic la un nivel 
înalt duce la starea maniacală. Aşa dar, toate deviaţiile 
noastre temperamentale au un corelat biologic greu con-
trolabil. Problema este dacă poate exista un autocontrol. 

491. Putem oare folosi aceste observaţii în clinică la om ? 
Pot ele ajuta înţelegerea activităţii mintale, care i-a preo-
cupat atât de mult pe filozofi şi este atât de viciată de unii 
parapsihologi? La om nu putem introduce electrozi 
experimentali în Hipocamp, pentru a observa evoluţia 
ritmurilor  electrice. Am obervat însă, că înregistrând 
potenţialele mediate pe care le evocă stimulii scurţi (click, 
flash, şoc electric pe nervi), găsim un complex de undă : 
N220-P300, care pare să ţină de ajungerea influxului 
modulator (reticulat) în Hipocamp. Acest complex dispare 
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în bolile despre care vorbim: în Epilepsia Temporală 
(organic prin atrofie) şi în nevroze (funcţional). Dispariţia 
complexului se însoţeşte de tulburări evidente ale 
memoriei recente şi de depresie. Vârful negativ (N220) are 
toate şansele să reprezinte ritmurile rapide inhibitorii, iar 
unda pozitivă (P300) faza de relaxare consecutivă, 
corespunzătoare apariţiei ritmurilor lente de tip Teta în 
Hipocamp (40,41). Într-o probă de tipul Go– No- Go 
(acţiune-nonacţiune) hărţile EEG computerizate au arătat 
activarea bine delimitată a ariei temporo-rolandice 
(senzorio-motorie). Se aplica un click de 80 dB la una din 
urechi la care subiectul trebuia să răspundă cu apăsarea 
unui buton cu mâna de aceeaşi parte, şi un altul la urechea 
opusă, la care subiectul trebuia să rămână fără răspuns. 
Potenţialul auditiv evocat de stimulul fără răspuns era 
caracterizat prin creşterea în amplitudine şi lărgirea picului 
inhibitor N220 (hipocampic) şi prin absenţa lui P300. 
Răspunsul motor la stimulul intenţional era caracterizat 
prin ştergerea lui N220 şi adâncirea lui P300 (Fig 15). 
Acum vedem că intenţionalitatea, elanul vital, discutate 
filozofic de către Bergson, pot fi explicate neurofiziologic 
atât prin mecanisme funcţionale generate în sistemul 
limbic, cât şi prin mecanisme generate la nivel cortical.. 
Obiectul intenţional poate fi aşa dar atât motivaţional 
somatic, câ şi ideal, afectiv, constând din dorinţe, idealuri. 

492. Dar formaţiunile din trunchiul cerebral mai au un rol 
decisiv: acela de a sprijini activitatea mintală; prin 
activarea  scoarţei cerebrale din starea de veghe, specifică 
oricărui tip de activitate mintală, de la percepţie până la 
gândire şi conştiinţă. Histopatologii (WF Allen, 1932) au 
descris în mijlocul trunchiului o reţea de neuroni şi fibre, 
care se întinde atât ascendent cât şi descendent, multi-
sinaptică, pe care au denumit-o “Formaţia Reticu-lată” 
(Sistemul Reticulat Activator).  Prin acest sistem fluxul de 
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curent este mai lent, plural (extra şi intratalamic), şi dă 
naştere la o ploaie tonică durabilă de impulsuri activatoare 
sau inhibitoare (axo-dendritice) în scoarţa cerebrală. Prin 
complexitatea ei, formaţia se apropie de conceptul ideal 
ingineresc de reţea statistică. Cercetările ulterioare de 
histochimie (Dahlstrom şi Fuxe, Shute şi Lewis) au reuşit 
să individualizeze patru fascicule distincte ascendent-
descendente în acest sistem, în funcţie de tipul lor de 
mediaţie neuro-humorală : unul lateral, noradrenergic, 
plecând dela nucleii Locus Coeruleus şi Parabrahial, două 
sisteme centrale cholinergice, şi un sistem median situat în 
nucleii rafeului, serotoninergic. Aceste umori au un rol 
determinant în activitatea psihică. În 1935 şi 1938, 
practicând secţiuni experimentale în trunchi la pisică, 
Frederic Bremer a făcut primele descoperiri importante de 
neuro-fiziologie. Secţiunea medio-coliculară, care separă 
creierul de trunchiul cerebral (preparatul numit  « Creier 
Izolat »), inducea desvoltarea unor ritmuri lente de mare 
voltaj şi fusuri EEG (ritmuri de somn) în scoarţa cerebrală 
şi concomitent pierderea stării de conştienţă, care dura 
indefinit ; atâta timp cât animalul era ţinut în viaţă, el nu 
mai putea fi trezit (conştientizat), deşi stimulările 
senzoriale produceau răspunsuri în neocortex. Concluzia: 
Scoarţa cerebrală are nevoie de unele impulsuri tonice 
ascendente pentru a menţine atât starea de veghe cât şi 
conştienţa. Mai târziu (1958) Battini şi colaboratorii au 
arătat că o altă secţiune transversală în trunchiul cerebral 
(preparatul medio-pontin, pre-trigeminal) inducea veghe 
permanentă : animalul nu mai putea dormi, oricât ar fi 
trăit. Concluzia : între cele două secţiuni se află o 
substanţă activatorie (mezencefalică) generatoare de 
veghe ; dedesubt, în sistemul bulbo-pontin o substanţă 
reticulată inhibitorie, inductoare de somn. Acest concept a 
fost rafinat mai târziu (1962) prin cercetările lui Jouvet, 
care au arătat rolul nucleilor reticulaţi ai rafeului în 
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apariţia somnului cu unde lente ; distrugerea selectivă a 
nucleilor rafeului duce şi ea la o stare de veghe aproape 
neîntreruptă şi la schimbarea dispoziţiei afective. 
Fenomene asemănătoare au putut fi demonstrate la om, în 
leziuile severe de trunchi cerebral. 

493.  Rezultă de aici că acurateţea percepţiilor nu este egală 
în permanenţă la om, ea depinzând semnificativ de starea 
de activare reticulată (variabilă), ceea ce justifică în bună 
msură suspiciunile filozofilor idealişti (Platon, Kant, 
Husserl). Creierul nostru acţionează selectiv, el analizează 
atent numai ceea ce îl interesează (motivaţional) şi poate 
ajunge la ignorarea totală a unor stimuli neinteresanţi 
motivaţional (obişnuire, indiferenţă, somn). În egală 
măsură, el poate deveni hiperexcitabil, să răspundă 
exagerat la stimulii veniţi din realitatea înconjurătoare. 
Atenţia este selectivă, răspunsul variabil. Teoreticienii au 
fost bulversaţi : nu mai există nici adevăr, nici determi-
nism în cunoaştere : totul este haos. În realitate creierul 
proceseză probabilist : cum realitatea este prin definiţie 
complexă, determinarea multifactorială, creierul este 
obligat să extragă adevărul la modul probabilist, în 
procente (noi spunem însă că aceste probabilităţi au ele 
însele valoare de adevăr). Ceea ce înseamnă că incertitu-
dinea reprezintă pentru om o cauză de disconfort, pe care 
au speculat-o existenţialiştii. 

494. Ultima staţie de analiză a informaţiei senzoriale este 
neocortexul. El este implicat în activitatea mintală 
conştientă şi este atât de complicat, încât nici astăzi nu 
putem spune cu certitudine cum funcţionează. Brodman a 
descris 52  de arii de substanţă cenuşie cu structuri diferite 
(Fig. 18), pe care le-a grupat în senzoriale (coniocortex), 
motorii (piramidale), şi asociative (izocortex), fiecare cu 
structura şi funcţia ei. Apariţia neocortexului a fost 
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precedată la animal de desvoltarea cortexului vechi : paleo 
şi arhicortexul, ele însele deosebit de complicate. 
Neocortexul tipic este organizat columnar, în 6 straturi : 
două senzoriale, două motorii, două asociative, permiţând 
o reverberare internă a excitaţiei în timp, care  explică 
atenţia şi memoria recentă. Fiecare coloană este un 
integrat neuronal comparabil cu un computer. Neuronii au 
capacitatea de a descărca binar ( tot sau nimic) ; această 
capacitate ar fi esenţială pentru creerea de algoritmi 
biologici (asemănători celor din IT).  Neocortexul are o 
grosime de 2-4 mm şi în total  14-18 miliarde de neuroni. 
El ar avea capacitatea a 7 blocuri cu 11 etaje, fiecare plin 
de computere. Faţă de această enormă putere de calcul, 
avem oare dreptul să ne îndoim de modul lor de utilizare 
de către fiinţa umană, dacă face sau nu fiabilă activitatea 
mintală ? Acesta este puterea de calcul a creierului hard. 
Şi totuşi, există pe lume reduşi mintal şi oligofreni. 
Structura nu este suficientă. Trebuie deci să ţinem seama 
de faptul că rezultatul activităţii mintale mai depinde de 
programele implemntate de-a lungul vieţii, pentru a 
prelucra informaţia, pe care fiecare le dobândim (soft), 
precum şi de cantitatea şi calitatea informaţiei procesate 
de care dispunem (observaţia directă sau stocul de 
memorie). De aceea am acceptat că mintea şi creierul sunt 
substanţial diferite. Vom putea afla poate într-o zi exact 
cum funcţionează agregatul neuronal care mijloceşte 
gândirea ; vom putea oare deduce de aici şi ce gândeşte 
sau cum gândeşte fiecare om în parte? S-a dovedit în 
schimb anatomic că arborizaţia dendritică a neuronilor, 
numărul conexiunilor lor, al spinilor dendritici depinde/ 
creşte cu  activitatea mintală. Influenţele sunt biunivoce. 

495. Există retrorolandic, în neocortexul posterior, un întreg 
cerc de importante structuri senzorio-senzoriale 
(analizatorii), în lipsa cărora nu am  putea percepe lumea 
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de relaţie, nici chiar atunci când receptorii descrişi anterior 
ar fi intacţi. Ele disting particularul, ”fenomenele” 
discutate de Platon.  Leziunile lor produc diverse tipuri de 
agnozie (vizuală, spaţială, somatică). Pentru a înţelege 
modul lor complicat de funcţionare, să privim din nou la 
aria vizuală striată situată în lobii occipitali, a cărei lezare 
(ramolisment) duce la cecitatea corticală (pierderea 
vederii). Ea include o arie primară striată (V1), ce ocupă 
câmpul 17 Brodman, dar şi arii secundare extra-striatale 
(V2-V5), ce ocupă câmpurile Brodman 18 şi 19. Aşadar 
informaţia vizuală se adresează concomitent la 5 arii 
distincte, modul lor de funcţionare unitar (prin întoarcere 
la aria primară) fiind o mare problemă. V1 transmite 
informaţia pe care o primeşte pe două căi: calea dorsală 
care trece prin V2 şi V5 către cortexul parietal posterior, 
este asociată cu acţiunea (Unde? Cum?) şi cu îndemnarea 
motorie; calea ventrală (Ce?), care trece prin V2 şi V4 
către cortexul temporal inferior, este asociată cu 
recunoaşterea formelor şi stocarea în memoria pe termen 
lung. Aria V3 ar fi dedicată mişcării globale, iar V4 
perceperii culorilor. Identificarea funcţiilor acestor arii, a 
câmpurilor lor receptive (neuronal tuning), a fost realizată 
la început experimental cu micro-electrozi (Hubel şi 
Wiesel); sunt însă la om aproximativ 140.000.000 de 
neuroni numai în aria primară a fiecărui hemisfer. În ariile 
vizuale secundare neuronii au o acordare (tuning) 
complexă (linii drepte sau suprafeţe): în cortexul temporal 
inferior neuronii pot descărca numai atunci când o 
anumită figură apare în câmpul vizual. În aria primară 
(V1) organizarea este retinotopică (aşa cum am arătat şi 
noi), de contrast; aria ar fi prevăzută cu filtre spaţio-
temporale selective, bazate pe transformarea Fourier, care 
pot procesa frecvenţele spaţiale: formele, orientarea, 
mişcarea, direcţia, viteza (frecvenţele temporale): se 
reproduc aici prin hărţi (Fig 19), reprezentări actuale 
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privind structura realităţii înconjurătoare, şi tot aici se 
stochează. Se naşte ideea că scoarţa cerebrală este o 
constelaţie de arii constituite modular, conectate în serie 
prin circuite specializate. Să ne gândim totuşi la cât de 
complexă este perceperea evenimentelor în timp, 
multisenzorial (filmul de cinematograf). Suntem încă 
departe de elucidarea tuturor acestor fenomene recurente. 
Ştim însă că ele se implică în activitatea mintală 
ulterioară. Că nici cunoaşterea, nici gândirea, nici 
judecata, nici emoţia artistică, nici discernământul nu pot 
funcţiona în absenţa lor. Spre deosebire de pacienţii cu 
secţiune bilaterală post-traumatică a nervilor optici, care 
recunosc că sunt orbi, bolnavii cu un ramolisment bilateral 
al lobilor occipitali, după o tromboză înaltă a trunchiului 
bazilar, nu ştiu că nu văd ; au pierdut însăşi ideea de 
vedere (conştienţa vederii). 

496. Prima problemă care ne vine în minte, în contextul 
discuţiilor de acest gen este: „De unde începe activitatea 
mintală”? Începe ea cu starea de conştienţă? Ce este 
Conştienţa? Pentru unii plantele care reacţionează electric 
la o stimulare luminoasă ar avea deasemenea conştienţă. 
Pentru Antonio Damasio conştienţa apare atunci când 
„Eul” se implică în procesul mintal: numai la cei care au 
desvoltat un Eu capabil să opereze ca un martor al minţii; 
ea îşi demonstrează existenţa fizic prin limbaj. Unii o 
situează prea sus, alţii prea jos. Oricum conştienţa este 
după mine faptul cel mai misterios din univers. La început 
apare sensitivitatea; ea apare la proteinele ce se desvoltă 
din aminoacizi în supa primordială (s-a reuşit reprodu-
cerea lor), şi care, nu se ştie prin ce minune, se constitue în 
celule, în materie vie (!), sensibilă: paramecii se retrag de 
la lumină la întuneric, materia anorganică, nevie, nu face 
aşa ceva. Tot de sensitivitate este vorba şi la floarea 
soarelui, care se roteşte după mersul astrului în timpul 
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zilei: ea nu este conştientă de rotaţia lui, se orientează 
automat. Dar broasca ce atacă orice este mic în jurul ei, şi 
se fereşte de tot ce este mare, are conştienţă? Aparent da, 
ţinând seama de comportamentul ei: înţelege ceva diferen-
ţiat din ceea ce apare în jurul ei şi are un comportament 
corespunzător, deşi nu are decât trunchi cerebral (tect şi 
formatie reticulată) plus talamus, oricum partea cea mai 
inferioară a sistemului nervos central (de sub creier). Noi 
suntem înclinaţi să credem că adevărata conştienţă apare 
odată cu activarea scoarţei cerebrale. Ea ne revelează tot 
ce se întâmplă în mediul evenemenţial extern (relaţiile cu 
lumea), dar şi intern (suferinţa, plăcerea), plus rezultatele 
procesărilor ulterioare complexe ale informaţiei precum 
memoria, gândirea, inteligenţa, judecata, afectele, 
monologul interior, imaginaţia. Toate aceste procesări ale 
neocortexului pot deveni, rând pe rând (independent) 
conştiente. Mai mult, numai odată cu apariţia conştienţei 
credem că putem vorbi cu adevărat despre minte. 

 497. Rolul activator al Formaţiei Reticulate din trunchiul 
cerebral a fost descoperit electro-fiziologic de către 
Moruzzi şi Magoun în 1954. A urmat o extraordinară 
emulaţie în studiul acestei formaţiuni, care explica 
alternarea stării de veghe şi a somnului, deci parţial 
conştienţa. Jasper a urcat Formaţia Reticulată până în 
Talamus, în nucleii liniei mediane: Median dorsal, Centru 
Median. Doctorul Steriade, un mare neurofiziolog român, 
care a fost timp de mulţi ani profesor la Montreal, în 
Canada, îmi spunea prin 1964 că tot ce am putea înţelege 
noi fiziologic din activitatea mintală ar fi conştienţa     
(„Ignorabimus”, spunea şi Du Bois-Reymond în „Limitele 
cunoaşterii”). Tânăr fiind şi exuberant, i-am spus că într-o 
zi vom înţelege mult mai mult. Am studiat electro-
fiziologic memoria, gândirea, personalitatea, emoţia, şi am 
ajuns la judecată şi la conştiinţă. Trebuie să îi mulţumesc 
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lui Mircea Steriade pentru că mi-a oferit pentru tot restul 
vieţii o preocupare şi o temă de meditaţie. Astăzi cred că 
de fapt noi înţelegem cel mai puţin conştienţa.  

498.  Aşadar, ce rol mental ar avea conştienţa? După părerea 
mea conştienţa fenomenelor realizează un transfer, prin 
intermediul senzoriului, al informaţiei privind mediul fizic 
material ce ne înconjoară, într-un mediu metafizic, non 
material (Ideal) care caracterizează activitatea mintală (Fig 
0). Unii au nimit acest proces reflectare. Aşa se creează 
acel clivaj, acea dedublare dintre un univers real, material 
(al lucrurilor „în sine”) şi universul nostru mental (ideal) 
al lucrurilor „pentru sine” despre care vorbeau Socrate, 
Platon şi Kant. Cât de apropiate (similare sau identice?) 
sunt ele, aceasta a fost problema lor. Din punct de vedere 
neurofiziologic transferul este capabil a fi efectuat corect.  

499.  Transferul despre care vorbeam are două etape. Prima 
priveşte codificarea informaţiei la nivelul organelor de 
simţ şi transportul ei la capătul central (neocortical) al 
analizatorilor. Aceasta se face în impulsuri electrice 
codificate, şi a putut fi demonstrată prin studii biochimice 
şi electrice. La nivelul receptorilor apariţia potenţialelor de 
membrană excitatorii (EPSP) sau inhibitorii ale unor 
neuroni se face pe cale biochimică, după care descărcările 
neuronale de tipul tot sau nimic (egale în amplitudine) 
sunt transmise sub forma unor coduri de frecvenţe 
(asemănătoare codului numeric care reprezintă preţul 
produselor din calculator) la scoarţa cerebrală, unde sunt 
decodificate modal şi prelucrate. Pentru a demonstra acest 
proces, am făcut stimulări cu flash punctiform în câmpul 
vizual (reproducând cerul înstelat) şi am obţinut o hartă a 
răspunsurilor din retină absolut identică cu harta 
modificărilor de potenţial obţinute la nivelul cortexului 
vizual occipital (Fig 19); imaginea cerului virtual înstelat 
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s-a transmis aşa dar fidel în neocortex. Imaginea se 
transmite probabil direct la pericarionii din stratul 
granular, prin fibre axo-somatice. Asemenea imagini 
izomorfe (hărţi mai mult sau mai puţin complexe) pot fi 
transmise şi stocate în creier de la nivelul oricăror 
receptori. Ele oferă baza obiectivă (primordială) a întregei 
activităţi mintale (38, 43). 

500.  Probleme cu adevărat grele (poate irezolvabile) ridică 
a doua etapă. Cum se face transferul de la nivelul fizic 
(abordabil experimental) al funcţiei scoarţei cerebrale, la 
nivelul mental, abordabil numai psihologic? Experienţele 
pe care le-am efectuat aduc explicaţii parţiale, incomplete. 
La acest nivel conştientizarea se identifică cu concentrarea 
atenţiei (fenomen reticulat) şi cu memoria recentă (proces 
de reverberare prelungită a descărcării neuronale). Ea se 
realizează numai ( !) la nivel cortical, dar cu participarea 
formaţiunilor sub-corticale (reticulate). Am putut urmări, 
până la un punct, acest fenomen (Fig 20). Pe hărţile 
noastre de putere apar modificări caracteristice pentru 
activare a ritmurilor EEG (sumă de EPSP-uri) numai în 
ariile corticale corespunzătoare topic modalităţii date de 
stimulare senzorială (40, 46, 52). Dar descoperirea şi mai 
incitantă a fost aceea că frecvenţele EEG modificate nu 
corespundeau fazei primare (senzoriale propriu zise) a 
potenţialelor evocate, ci fazei secundare, purtătoare de 
activare tonică reticulată. S-a arătat că orice cale senzitivo-
senzorială se divide la un moment dat într-un fascicol 
direct (primar), purtător de informaţie la scoarţa cerebrală, 
şi un fascicol ocolit (secundar) activator,  mergând întâi la 
Formaţia Reticulată şi apoi la cortex (Jasper, Moruzzi şi 
Magoun). Cele două căi pornesc aşadar de la aceleaşi 
organe de simţ, şi se reîntâlnesc în cele din urmă, mergând 
pe căi diferite,  la capătul central al analizatorilor (Fig 21). 
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501. În neocortex ajung aşadar atât aferenţe directe, speci-
fice, axo-somatice, cât şi aferenţe nespecifice, reticulate, 
axo-dendritice.Concluzia noastră a fost aceea că pentru 
apariţia conştienţei de orice tip este necesară o supra-
punere obligatorie în neocortex a unei excitaţii primare 
(purtătoare de informaţie, faza primară a potenţialului 
evocat) cu excitaţia secundară, reticulată, modulată 
motivaţional (evidenţiată de faza secundară a potenţialului 
evocat) care realizează conştientizarea informaţiei. 
Excitaţia reticulată este de tip fazic, provine (este 
« atrasă » zicem noi selectiv) din nucleii liniei mediane ai 
talamusului în ariile corticale active (31,36,39,42,46,51) şi 
se cuplează prin fibre axo-dendritice pe dendritele apicale 
din straturile II şi III ale neuronilor stelari, pe care le 
activează. Rolul acestor straturi în activitatea mintală 
poate fi dedus din extensia lor la om şi animal (46 % la 
om, 36 % la carnivore, 19 % la rozătoare). Modul 
funcţional de activare fazică l-am descoperit întâmplător 
(47). De la început, când studiam electro-fiziologic 
reflexele condiţionate la animal, am observat că la 
începutul asocierilor activarea era tonică, cuprinzând 
întreg neocortexul, după învăţare ea devenea fazică : 
interesa numai ariile specifice. Pentru excitaţia primară a 
neocortexului există căi preformate talamo-corticale ; 
pentru excitaţia nespecifică nu există asemenea căi. Am 
observat la bolnavii epileptici (Fig 21) că partea 
nespecifică (secundară) a Potenţialului evocat Vizual 
migrează preferenţial în focarul epileptic cortical (pentru 
că el are o excitabiltate crescută) ; el « atrage » excitaţia 
nespecifică. Ne-am spus că şi ariile specifice ale analiza-
torilor au o excitabilitate crescută în urma procesului 
senzorial, şi că ele  atrag  excitaţia nespecifică (teoria 
« atractorilor » ). Prin cartografierea amplitudinei diver-
selor componente ale Potenţialelor evocate vizuale la om 
(Fig 23), am găsit că această suprapunere a activiării 
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reticulate peste activarea primară apare exact la 300 msec 
de la aplicarea stimulării (48, 49), atunci când activarea 
hipocampului (cea care blochează, închide poarta talamică 
a nucleilor liniei mediane) încetează. Cum se produce mai 
departe apariţia imaginei virtuale, mintale, nu ştim. Ştim 
numai că în neocortex, sub impulsul tonic reticulat, are loc 
un proces de reverberare a excitaţiei. Putem face o 
analogie: activarea reticulată are rolul unui revelator, care 
în fotografie produce apariţia imaginei pe filmul deja 
impresionat. Acolo însă procesul este eminamente 
material. Aici imaginea este reprodusă mintal. Fidelitatea 
ei poate fi pusă într-adevăr la îndoială ;  ea depinde de 
mulţi factori, în primul rând de cei periferici : capacitatea 
de rezoluţie a receptorilor senzoriali, apoi de cei corticali 
(acei care realizează transferul), în sfârşit de activarea 
reticulată, influenţată de motivaţie. Pe bună dreptate 
filozofii antici o puteau pune la îndoială (în « parabola 
cavernei » Platon considera percepţia drept simplă 
aparenţă, o umbră a realităţii : tot ceea ce cunoaştem este 
după el aprioric). Rezoluţia s-a dovedit a putea fi însă 
crescută artificial în epoca modernă prin desvoltarea unei 
tehnologii amplificatoare a imaginei (încă de pe vremea 
lui Galilei). A reieşit că, în fapt, bazele neurale ale 
realizării imaginilor funcţionează corect. Ceea ce explică 
imensul progres actual al cunoaşterii, ne-bănuit de antici. 

502. Ce caracteristici are universul transferat mental (şi 
reţinut de memorie), despre care am vorbit? (Fig 0) El este 
în primul rând substanţial limitat din punct de vedere 
rezolutiv, faţă de universul real obiectiv, infinit în 
parametri de timp şi de spaţiu. Cunoaştem din el atâta cât 
putem cunoaşte, însă din ce în ce mai mult. Acest univers 
ideal, subiectiv, metafizic,  mai are o caracteristică : el este 
în întregime la dispoziţia noastră, îl putem modifica cum 
dorim, îl putem înfrumuseţa, urâţi, îl putem popula cu 
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creaturi fictive ale fanteziei. Aici, în acest Univers, este 
Empireul ; aici este Dumnezeu. Aşadar, după părerea 
noastră Dumnezeu există numai  în mintea celor care cred. 
Şi tot aici sunt sfinţii şi îngerii despre care vorbeşte Andrei 
Pleşu. Mulţi filozofi, şi în special misticii, au confundat 
cele două universuri (în sine şi pentru sine), afirmând că 
tot ce ne închipuim (transcedental) există în realitate. În 
universul cosmic însă, oricât ar fi de imens,  nu este loc 
pentru imaginaţie. Nu are conştiinţă (cum cred unii). El 
este exclusiv la dispoziţia astronomilor. În fapt, noi trans-
ferăm universul material într-unul mental, şi nu invers. 
Ideea lui Kant (dealtfel ambiguă) ar trebui revizuită. 

503. Cercetările pe care le-am efectuat au mai adus o 
contribuţie importantă: ele explică ce este aceea conştient 
şi subconştient, o problemă care a dat multă bătaie de cap 
psihologilor (Freud, Jung). Dacă, la aplicarea unei 
stimulări senzoriale, singura arie corticală activată se 
identifică cu capătul central al analizatorului implicat, 
înseamnă că tot restul scoarţei cerebrale rămâne în umbră, 
neactivat; aici creşte paradoxal puterea activităţii alfa (51), 
un ritm EEG de trezire relaxată (Fig 23), ceea ce explică 
concentrarea atenţiei. Fenomenul se poate reproduce însă 
şi la nivelul ariilor motorii (conştientizarea mişcărilor) 
(Fig 17), sau al ariilor corticale ce corespund unor procese 
mentale superioare (Fig 24, 25), de tipul vorbirii,cititului, 
înţelegerii, discernământului. În orice moment suntem sub 
incidenţa unui proces mental conştient (rezolvat prin 
activarea reticulată), subconştient (corespunzător unui 
imens volum de informaţie stocată, neactualizată) şi in-
conştient (despre care am mai vorbit), cel corespunzător 
actelor fiziologice motivaţionale, vegetative, endocrine, 
tonusului muscular, sau mişcărilor limbii şi ale globilor 
oculari, care nu sunt necesare conştienţei noastre, şi care 
totuşi au loc, independente (până la un punct) de voinţa 
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noastră. Arii corticale distincte, complexe, de activare şi 
inactivare se pot distinge cu uşurinţă înlănţuite pe hărţile 
EEG funcţionale, în orice tip de activitate mintală. 

504.  Am spus că activarea reticulată şi concentrarea atenţiei 
explică şi memoria de scurtă durată (recentă), un femomen 
psiho-fiziologic care le completează în mod fericit, fiind 
situat la baza cunoaşterii. Am arătat în capitolul precedent 
ce loc important a ocupat cunoaşterea în desbaterea 
filozofică a tuturor secolelor. Încă din anii ’50, Penfield şi 
Milner au decis că memoria recentă depinde de Hipocamp, 
cortexul vechi tristratificat (arhicortex), răsucit în spirală 
în profunzimea lobului temporal. Leziunile lui bilaterale 
duc la pierderea memoriei pe termen scurt. Lumea mai 
crede şi astăzi că depozitarea urmelor memoriei recente se 
realizează în Hipocamp, după nenumărate cercetări clinice 
şi experimentale. Uită însă că tulburări de memorie recen-
tă apar şi după leziuni ale corpilor mamilari (sindromul 
Korsakoff la alcoolici), structuri situate într-adevăr în 
circuitul limbic al lui Papez, dar distincte de Hipocamp. 
Noi (Fig 13) am adus o contribuţie aparte în acest 
domeniu, bazându-ne pe cercetări de tip experimental. Am 
dovedit că procesul este mult mai complex, că elaborarea 
engramelor este de fapt neocorticală, şi că durează. Ea are 
loc în câmpurile senzoriale descrise anterior, vizuale sau 
auditive (girusul marginal sau aria ectosilviană la pisică) şi 
nu în Hipocamp.. 

505. Cercetarea noastră (15-17) s-a bazat pe investigarea 
electro-fiziologică a ritmurilor cerebrale la animalul  în 
comportament liber (prin electrozi de oţel izolaţi, implan-
taţi cronic în interiorul sistemului nervos).Testul investigat 
era acela de « Diferenţiere întârziată apropiere-evitare ». 
Era un test bazat aşa dar pe o alternare de motivaţie 
pozitivă (alimentară) şi negativă (evitarea unui stimul 
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electric dureros). Se ştia că memoria depinde în mod 
decisiv de motivaţie : ea este cu atât mai rapidă şi mai 
durabilă cu cât motivaţia este mai puternică. Se confundă 
oare cele două? Ambele duc în cele din urmă la 
Hipocamp. Prin testul nostru am căutat să le diferenţiem : 
am separat încercările efectuate în funcţie de motivaţie (6 
stări) şi în funcţie de memoria recentă (eficientă sau nu). 
Datele obţinute ne-au arătat că avem a face cu procese 
deosebite: motivaţia depinde de existenţa unor centri 
specializaţi situaţi în Formaţia Reticulată, în Hipotalamus 
şi în Complexul Amigdalian (o altă structură limbică 
aflată în interiorul Lobului Temporal), memoria recentă 
exclusiv de ariile corticale senzoriale secundare (tempo-
rale în cazul aplicării stimulului pregătitor ton, occipitale 
în cazul aplicării stimulului vizual intermitent, SLI), 
anunţând curentare, sau hrană. Urmele de memorie la SLI, 
care apar diferenţiate frecvenţial în aceste arii,  nu au putut 
fi depistate niciodată în Hipocamp. Ele dispar la excitarea 
electrică, oricât de slabă, a Hipocampului (apare uitarea); 
aceasta închide sistemul de poartă existent în talamus şi ne 
protejează faţă de excesul de informaţie (Fig 12). 

506. Mai departe explicaţia a fost destul de dificilă. Am 
arătat că Formaţia Reticulată include centri motivaţionali; 
de ei depinde intensitatea procesului activator. În cazul 
unei motivaţii alimentare puternice (foame) animalul va fi 
interesat de stimulul preparator cunoscut, activarea 
reticulată va fi mai puternică, hipocampul inhibat, 
întârzierea posibilă ; în cazul motivaţiei slabe hipocampul 
nu se mai inhibă, animalul neintersat, nu va reacţiona activ 
la stimulul preparator, urmele de memorie corticale 
specifice se vor stinge (va uita). Reacţii bio-chimice 
complexe participă. Mecanismul care stă la baza acestui 
fenomen de memorizare nu este simplu. 
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507. Ca şi la om, în mecanismul descris al conştientizării, 
fenomenul electric este dual. O parte a fenomenului, strict 
informaţională, se manifestă cortical (producând urmele 
de memorie) ; o alta nespecifică, pur selectivă, implică 
Formaţia Reticulată şi Hipocampul. S-a demonstrat că 
activarea reticulată induce un ritm Theta hipocampic, de 
inhibiţie funcţională a lui (nu de activare, activarea apare 
sub formă de ritmuri rapide şi este inhibitorie la distanţă). 
În probele de memorie cu rezultat pozitiv (păstrarea 
informaţiei şi apariţia unui răspuns cortical întârziat 
specific), ritmul Theta persista neîntrerupt în Hipocamp. 
În cazul uitării, ritmul Theta se întrerupea pentru o foarte 
scurtă perioadă de timp (se relua imediat după aceea), şi 
animalul uita. O stimulare de scurtă durată în Hipocampul 
Dorsal la pisică bloca şi ea apariţia urmelor de memorie şi 
memoria recentă. Se ştie că la om, în epilepsia temporală 
pot apare crize ambulatorii, în care pacientul este perfect 
activ, dar nu reţine nimic din ceea ce a trăit. La om aria 
Parietală postero-medială are acelaşi mod de activare 
invers (« default mode of action ») ca şi hipocampul 
dorsal (absent la om). Investigaţii de RMN funcţional au 
arătat un metabolism crescut (activare) în această arie în 
relaxarea comportamentală, şi scăderea metabolismului ei 
în procesele comportamentale active. Se poate considera, 
credem, că această arie, atât de studiată în prezent, 
incluzând  girusul Cinguli posterior, nu este decât o cale 
de întoarcere din circuitul lui Papez, care suplineşte 
reducerea volumului hipocampului dorsal de la om. O altă 
contribuţie dovedită a Hipocampului a fost aceea în 
iniţiativa psiho-motorie (elanul vital al lui Bergson): 
iradierea ritmului Theta din Hipocampul Dorsal în 
Hipocampul Ventral, duce la apariţia răspunsului motor, 
deoarece ritmurile existente în  Hipocampul ventral con-
trolează cortexul motor (ritmul rapid îl inhibă, ritmul lent, 
theta, îl desinhibă). Hipocampul joacă deci un complex rol 
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regulator, de punte sensorio-motorie: Hipocampul Dorsal 
este implicat în procesele senzoriale de tip memorie 
recentă, cel Ventral în procesul executiv, iniţiativa psiho-
motorie. Actul comportamental este astfel perfect 
articulat. Începem să înţelegem mecanismul reţinerii 
mnezice. Rolul hipocampului este numai regulator (11). El 
nu are şi o capacitate de stocare (ar putea avea în cazul 
memoriei genetice). Dar cum de blochează ritmurile rapi-
de din Hipocampul Dorsal memoria recentă? 

508. Cercetările noastre susţin că Hipocampul Dorsal este 
inclus într-o buclă inhibitorie plecată de la Formaţia 
Reticulată : Circuitul lui Papez. Acesta funcţionează după 
principiul negării negaţiei: când el se inhibă, se activeză 
transmisia sensorială. Un Hipocamp activ (desvoltând o 
activitate rapidă, inhinitorie,  ca urmare a unei motivaţii 
slabe, ineficiente), va trimite aceste ritmuri prin Fornix, 
Corpii Mamilari, la nucleii nespecifici de poartă,  ai liniei 
mediane, din talamus şi acolo va bloca transmisia 
excitaţiei activatoare către cortexul specific senzorial. 
Urmele de memorie dispar la excitarea electrică oricât de 
uşoară a hipocampului ; aceasta închide sistemul de poartă 
existent în talamus (14) şi mijloceşte uitarea sau neglijarea 
informaţiei în exces, nu reamintirea. Când Hipocampul 
este inhibat, fenomenele se desvoltă în sens invers. Apare 
ritmul lent Theta (4-5 c/s), poarta talamică rămâne 
deschisă, subiectul reţine electric informaţia primită pentru 
o perioadă mai lungă de timp, necesară în cele din urmă 
fixării biochimice a informaţiei pe proteinele existente la 
nivelul membranei  neuronilor corticali. După Atkinson 
(1968) ar exista stocuri diferite pentru memoria de scurtă 
şi lungă durată ; este însă posibil ca ele să se desvolte în 
acelaşi stoc (cortical).  Memoria de lungă durată (stocarea) 
are atât corespondenţi elctrici (Long Term Potentiation) 
cât şi biochimici : la sosirea informaţiei, în interiorul 
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celulelor se produc proteine noi, prin intermediul ADN 
mesager, care se depun pe membrană şi duc la  apariţia 
unor receptori structuraţi, a unor sinapse caracteristice 
informaţiei date. La revenirea aceleiaşi informaţii, ea este 
astfel recunoscută. Am arătat prin leziuni la animal (14) că 
atât stocarea cât şi destocarea depind de activitatea 
nucleilor liniei mediane din talamus ; ele dispar în 
leziunile severe ale nucleului Median Dorsal (Fig 26- 28).  

509. Desigur procesele fiziologice implicate la om pot fi 
mult mai complexe. Am studiat memoria la animal în 
cazul motivaţiilor elementare. Fenomene relativ asemă-
nătoare pot apărea la om în cazul memoriei semantice, 
memoriei episodice sau autobiografice... Conform 
schemei lui Marlow există însă la om 90 de tipuri de 
motivaţie, unele superioare. Acestea nu mai sunt 
reprezentate în trunchiul cerebral, ci în neocortex, în aria 
Frontală bazală (orbitală) despre care am vorbit ; o arie ce 
are legături strânse cu Hipotalamusul şi sistemul limbic; 
aria în care Eul devine conştient, în care apar tendinţele 
« a priori » despre care ne vorbea Kant. Motivaţii 
superioare precum nevoia de a cunoaşte, ori de a  scrie, ori 
de a progresa, pot fi reprezentate în acea zonă, însoţite de 
emoţii, afecte sau dorinţe superioare (54). Sistemele de 
idei (convingeri, ideologii, credinţe) pot fi stocate şi ele 
aici. Alterările funcţionale ale ariei frontale orbitale pot 
determina tendinţe patologice extrem de complexe ale 
personalităţii umane (23, 34). Implicarea ei poate modula 
comportamentul (Fig 29). Disfuncţia ei duce uneori la 
creierul agresiv sau pervers al oamenilor inferiori (al 
psihopaţilor). Ea ar putea fi sediul unei memorii aparte 

 510. Complexitatea acestui sistem explică uriaşa capacitate 
de stocare şi de  depozitare selectivă a informaţiei la nivel 
cortical (Fig 30). Informaţia provenită prin simţuri este 
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esenţială, indispensabilă cunoaşterii. Nu este posibilă o 
cunoaştere veritabilă care să nu fie  obţinută prin simţuri. 
Cazurile în care bolnavi intraţi în comă, după leziuni 
extra-cerebrale, raportează la revenire percepţii adevărate 
s-ar putea explica prin păstrarea în subconştient a unor 
urme de memorie, până la redobândirea activării reticulate 
(trezire). Sunt arii deosebite dedicate depozitării memoriei 
semantice, memoriei episodice, memoriei practice (bazate 
mai mult pe antrenament). Cunoaşterea (şi conştienţa 
fenomenală) se dovedesc a fi relevante. Chiar dacă nu am 
descifrat pe deantregul mecanismele destocării (la coman-
da gândirii), sau al reţinerii fenomenelor în timp, nu   
avem de ce să fim sceptici, nici mai ales agnostici. 
Neurofiziologia o sugerează, istoria a dovedit-o. De la 
descoperirea lui Guttenberg, am căpătat în plus posibi-
litatea de a stoca şi multiplica informaţia pe suport 
material. Omul se profesionalizează, el nu mai trebuie să 
ştie tot. Atunci când capacitatea noastră de stocare este 
depăşită, volumul crescut al cunoaşterii rămâne să fie 
păstrat în biblioteci sau computere. După Feynman ar fi 
vorba de aproximativ 10 la puterea 15 biţi de informaţie, 
cuprinşi în  24 de milioane de volume. Astăzi omul instruit 
trebuie să ştie mai ales unde să caute. Oricum, compararea 
datelor de observaţie cu vechile cunoştinţe stocate rămâne 
mereu valabilă şi utilă, demonstrând autenticitatea acelora. 
Când cele două seturi de valori nu mai corespund integral, 
oamenii de ştiinţă pot trece la reluarea investigaţiei date, 
asigurându-se astfel progresul neîncetat al cunoaşterii.  

511. Şi atunci, de ce au fost anticii nemulţumiţi de cunoaş-
terea fenomenală? Pentru că şi-au dat seama că există 
adevăruri pe care nu le cunoaştem prin intermediul 
organelor de simţ (universaliile). Există la animal arii 
corticale pe care le numim asociative, pentru că nu mai 
primesc informaţie specifică, modală, ci informaţie pluri-
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senzorială (dela toate modalităţile senzoriale), care ar 
putea explica acest tip de cunoaştere. Ele se găsesc la 
carefurul temporo-parieto-occipital, în mijlocul acelui cerc 
descris anterior de arii senzoriale.  Întinderea acestor arii 
este de 11 % din suprafaţa corticală la şobolan, 33 % la 
pisică şi 64%  la om.  În urmă cu 4 1/2 milioane de ani 
când a apărut primul hominid, faimoasa Lucy, acesta a 
desvoltat staţiunea bipedă şi, odată cu ea modificări mor-
fologice grele de consecinţe : îngustarea filierii pelvine. 
Aceşti hominizi trebuiau să îşi nască puii mult mai 
devreme, şi cu oasele craniene încă nesudate. Aceasta a 
permis creşterea în continuare de volum a creierului după 
naştere (creierul uman atinge în medie o greutate de 1300 
grame în timp ce creierul de cimpanzeu are abia 600 
grame). Datorită acestei creşteri s-a modificat apertura 
cefalică şi s-au desvoltat enorm Lobul Frontal şi Lobul 
Parietal.  În plus, pentru a face faţă uriaşei solicitări 
impuse de activitatea mintală, contribuţia fiziologică a  
hemisferului drept şi stâng s-a diferenţiat în mod 
substanţial. Hemisferul stâng s-a specializat în prelucrarea 
informaţiei semantice, cel drept al celei de tip nonverbal. 
Datorită lor, un nou tip de cunoaştere (cel asociativ, 
intelectual) a devenit posibil. După cum ştim,  Anticii au 
denumit acest mod de cunoaştere «epistemic ». 

512. După ei întregul volum de cunoştinţe ale noastre are 
două surse : simţurile şi intelectul. Numai prin intelect 
(“Nous”) am putea pătrunde alcătuirea reală a lucrurilor, 
le-am putea cunoaşte aşa cum sunt. Cunoaşterea prin 
simţuri era considerată de Democrit obscură, iar cea prin 
intelect autentică. Motivul opoziţiei simţuri-intelect, 
aparenţă-esenţă, apare pe deplin desvoltat, după cum am 
arătat, în filozofia lui Platon. Iată însă că de fapt în creier 
nu există nici un fel de departajare ; cele două tipuri de 
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cunoaştere coexistă şi se completează. Existenţa unor arii 
corticale diferite se poate demonstra prin Mapping EEG. 

513. Pentru noi intelectul reprezintă numai parţial procesul 
de gândire. În Kabala gândirea este de două tipuri : 
înţelegere şi înţelepciune ! Pe primul l-am putea lega de 
prelucrarea verbală, categorială,  din hemisferul stâng ; pe 
cel de al doilea de prelucrarea nonverbală, intuitivă, din 
hemisferul drept. Această separare ar putea produce o falie 
între gândirea realistă, ştiinţifică şi gândirea speculativă, 
metafizică. S-a considerat multă vreme că hemisferul stâng 
este cel dominant. În fapt hemisfer dominant poate fi la 
unii oameni şi hemisferul drept, ceea ce duce la faptul că 
există oameni cu un tip de gândire diferit. Că intelectul nu 
este legat numai de izolarea unor categorii, dar şi de  de 
înţelegerea lor, de combinarea lor ideatică, având ca formă 
superioară de manifestare inteligenţa, nu înţeleg mulţi 
filozofi. Unii au numit în mod fals informatica, tehnica de 
calcul (capabilă într-adevăr de a realiza categorii), inteli-
genţă artificială ; înţeleg însă calculatoarele cu adevărat 
ceva ? Pe Shakespeare, pe Beethowen, pe Gaudi ? De 
intelect şi hemisferul stâng se leagă toată cunoaşterea 
semantică, toată gândirea ştiinţifică (bazate pe înţelegerea 
realităţii oferite de simţuri). Mulţi filozofi şi psihologi ai 
secolului XX (Chomsky, Piaget, Wittgenstein) s-au ocupat 
de acest aspect. Intuiţia în schimb ar depinde de hemisferul 
drept. Ea este vizionară (crează mituri, arte); un tip de 
gândire mult mai rapid, bazat pe cunoaştere şi fantezie. 

514. Distincţia pe care o facem, pe baze morfo-funcţionale, 
între înţelegere (intelect) şi înţelepciune (intuiţie) a fost 
rareori făcută de filozofi. Pentru Henri Bergson intuiţia ar 
fi singura cale prin care am putea atinge nevoia de înţe-
legere! Bergson opunea o asemenea presupusă cunoaştere, 
cunoaşterii intelectuale, cunoaşterii prin concepte, care este 
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o  modalitate de segmentare şi corelare a experienţelor în 
vederea acţiunii practice. Descartes lega şi el cunoaşterea 
de intuiţie. Pentru Plotin (mai apropiat de realitate) intuiţia 
era mai degrabă legată de cunoaşterea mistică, pe care o 
califica drept cunoaşterea supremă, contopirea cu 
absolutul. Kant, singurul, contesta faptul că există ceva de 
tipul unei intuiţii intelectuale. Intelectul omenesc poate 
doar să gândească, şi nu să intuiască, spunea el. Observaţia 
este remarcabilă, având în vedere că modul de operare al 
celor două tipuri de gândire este total diferit. Totuşi nimeni 
nu a demonstrat încă dacă raţiunea este mai valoroasă decât 
intuiţia în predicţie. Iar activitatea artistică, fie muzicală, 
fie plastică, depind mai ales de ea (51, 56). Asocierea 
funcţională activă a celor două hemisfere explică imensa 
capacitate creativă a omului. 

515. Singura definiţie importantă privind modul fiziologic 
de operare al ariilor asociative parietale, pe care anticii o 
numeau epistemică, a fost oferită (fără să ştie) de Pavlov, 
care a denumit-o “generalizare”. Cu toate că şi filozofii 
antici au vorbit despre « generalii ». Pentru noi, ea stă la 
baza alcătuirii unei sinteze a informaţiei, în final la baza 
imaginaţiei, abstractizărilor şi înţelegerii sensului adânc al 
lucrurilor. Structura acestor arii este foarte complicată (au 
6 straturi, cu straturile 2 şi 3 bine desvoltate). Sistemul de 
Generalizare funcţionează oarecum  diferit în hemisferele 
drept şi stâng. În hemisferul stâng, sistemul legat de 
limbaj, construit din ariile 17, 22, 44 Brodmann 
(Wernicke) a înţelegerii verbale, generalizarea capătă un 
rol simbolic; ea se traduce prin formarea de categorii, 
concepte şi simbolurile/semnele lor (cuvintele). Odată 
constituit un limbaj, chiar elementar, omul poate trece la 
formularea de propoziţii (enunţuri), să emită idei, să facă 
comparaţii ori raţionamente. Primele noastre cunoştinţe de 
tip general sunt acte prin care realizăm ceea ce Schlick 
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numea recunoaştere; datorită ei ajungem la formulări 
semantice precum: « Aceasta este o floare » sau la 
paradoxul lui Magritte : « Aceasta nu este o pipă ». Pentru 
Schlick ca şi pentru Wittgenstein trăirile subiective nu 
reprezintă obiecte ale cunoaşterii (ele pot servi însă 
intuiţia şi sunt esenţiale în apariţia miturilor).  Cunoaştere 
epistemică reprezintă numai ideile. Pentru raţionalistul 
Descartes unele idei precum ideea « despre mine însumi 
ca substanţă gânditoare » sau ideea unei « substanţe 
gânditoare infinite, a lui Dumnezeu », ar fi apriorice 
(înnăscute). Pentru empiristul John Locke toate ideile şi în 
consecinţă cunoştinţele noastre îşi au sursa în impresiile 
simţurilor, şi în operaţiile minţii, care formează idei 
complexe pornind de la idei simple. Ea reflectă capacitatea 
de asociere pe care o are lobul parietal. « Observaţia, 
îndreptată fie spre obiectele exterioare sensibile, fie spre 
procesele lăuntrice ale minţii, pe care le percepem şi 
asupra cărora reflectăm, este aceea care procură toate 
elementele gândirii. Acestea două sunt elementele 
cunoaşterii, de unde se nasc toate ideile pe care le avem 
sau pe care le putem avea în mod natural », spunea Locke. 
La rândul său David Hume observa că gândirea noastră 
are o libertate nelimitată, dar că totuşi facultatea creatoare 
nu are capacitatea de a spori sau micşora materia pe care 
ne-o oferă experienţa. Arătam mai sus  că imaginile 
supranaturale create de om, oricât de fantastice, nu pot 
depăşi îmbinarea de elemente naturale (însăşi imaginea lui 
Dumnezeu este antropomorfă). Imaginaţia şi fantezia 
caracterizează cele două hemisfere şi diferă prin modul lor 
de procesare logică diferit. După Wittgenstein, gândul este 
imaginea logică a faptelor. În hemisferul stâng, empiric, 
ideile diferite se compară între ele ; în hemisferul drept o 
idee se compară inductiv cu ansamblul experienţei ante-
rioare. Ce ne facem însă cu ideile abstracte, cele care nu 
ţin în mod nemijlocit de experienţă ? De unde ne vin idei 
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ca acelea de bunătate, frumuseţe, adevăr, pietate, curaj,  
idei care nu au un corespondent fizic decisiv, sau ideile 
despre spaţiu şi timp, care nu au o realitate obiectivă 
palpabilă, ci derivă din prezenţa şi mişcarea materiei ? 
Încă din antichitate Platon şi Aristotel au vorbit despre 
capacitatea gândirii de a raţiona, prin inducţie sau 
deducţie, care ne duce de la particular la general 
(universal) şi invers, de la ideile simple la ideile complexe, 
şi în final la capacitatea creatoare, specifică fiinţei 
gânditoare care se chiamă om. Azi putem măsura 
performanţele gândirii prin Coeficientul de Inteligenţă 
(IQ). Toate aceste performanţe lobul parietal le obţine atât 
prin structurile sale înăscute (cu calităţi apriorice), cât şi 
datorită unor  programe, un soft pe care îl cunoaştem 
foarte puţin, dobândit prin educaţie. R. Penrose (2) descrie 
programe ce ar sta la baza gândirii matematice ; ele ar fi 
legate de modificări ale lanţurilor de ADN, extrem de greu 
de demonstrat, dar intuitiv probabile. Ele ar putea explica  
biologic structuralismul ideatic (considerat inconştient) al 
lui Levy Strauss. Neurofiziologia nu contrazice cunoaşte-
rea filozofică, ci încearcă să o fundamenteze. 

516. Există neaşteptat de puţine cercetări neurofiziologice 
care să explice capacitatea de procesare mentală a ariilor 
asociative din centrii temporo-parietali. Ele au fost identi-
ficate în anii 60 de către Buser şi Borenstein, prin faptul că 
răspundeau la stimulări senzoriale de mai multe tipuri, şi 
nu mono-modal precum ariile strict senzoriale. Ele 
primesc/adună şi combină, foarte rapid, informaţia actuală 
şi pe cea stocată în ariile senzoriale prin « reflectare ». 
Aceşti autori au fost aceia care au prezumat rolul lor 
holistic, globalizator, în activitatea mentală. Noi l-am 
considerat sintetizator, opunându-l celui analitic al ariilor 
senzoriale. Efectuând experienţele noastre am avut de mai 
multe ori ocazia să demonstrăm acest rol (23,33,36, 51). 
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Împreună cu Carmen Strungaru (23) am putut arăta de 
exemplu că funcţia de generalizare (cea care duce la for-
marea de categorii :  cuvinte şi noţiuni) există şi la animal; 
după leziuni în girusul  suprasilvius superior     (Fig 31), 
animalele păstrau capacitaea de a memora, dar  pierdeau 
capacitatea de a se obişnui generalizat la toate frecvenţele 
unui ton. Dar generalizarea (extragerea unor categorii din 
lumea de obiecte) nu este singura modalitate de a func-
ţiona a ariilor parietale; ei i se asociază capacitatea de 
comparare / sinteză, de combinare a unor idei (« Ars 
combinatoria », spunea Leibnitz) prin raţionamente 
(inducţie, deducţie), sau ceea ce numim « reflecţie ». În 
proba de triplă alegere animalele aveau dificultăţi la 
deleele scurte (gândire greoaie), iar într-o probă cu 4 
panouri (alb, dungi – stânga, negru-dungi – dreapta) ele 
alegeau negru şi dungi (diferenţiere alb negru păstrată) şi 
nu alb şi negru (paradigma complexă). Studiind copiii 
oligofreni (comparativ cu cei normali) am arătat că 
modificări constante de maturizare cerebrală (EEG) apar 
numai în aria temporo-parietală, la toate tipurile de 
retardaţi. Împreună cu Ricci Goldstein (36) am găsit că 
folosirea unui hormon epifizar (Arginin Vazotonina) poate 
induce o ameliorare a nivelului de inteligenţă, concomitent 
cu ameliorarea activităţii EEG retro-rolandice. În sfârşit, 
prin cercetări de biofeedback, am arătat că activitatea alfa 
a relaxării funcţionale  se reduce semnificativ numai în 
lobii parietali, la o probă de tip logico-matematic. Toate 
aceste observaţii au confirmat fără echivoc rolul ariilor 
asociative parietale în sfera intelectuală a activităţii 
mintale.  Vedem dar că generalizarea poate să existe şi la 
animale, nu numai la om. Ceea ce diferă, este gradul ei 
incomparabil de înalt la specia umană. O maimuţă este 
capabilă uneori să folosească unele instrumente pentru 
procurarea de hrană (aria parietală generatoare de idei, îi 
arată  « cum » să facă). Dar ce diferenţă imensă faţă de 
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abilităţile tehnice ale omului. Chiar şi o vrabie învaţă un 
anumit dialect, un anumit ciripit de la părinţii ei. Se 
compară el cu limbajul uman ? La origine se află nu atât 
diferenţa structurii neo-cortexului cât, după cum arătam, 
întinderea foarte mare a ariilor asociative la om. Mai mult, 
experienţele fiziologice au putut arăta o anumită specia-
lizare a hemisferelor, participarea selectivă a hemisferelor 
stâng şi drept în procesele mentale superioare/epistemice 
de tip verbal şi non verbal (31,34,51). Acest sistem com-
plex, insuficient studiat, face posibilă la om spiritualitatea 
(imaginaţia, fantezia, inspiraţia) despre care vorbeam în 
capitolul II al acestei lucrări : « Capacitatea creatoare ». 

 . 517. O mare desbatere filozofică (evident inutilă) a secolu-
lui XX a privit desvoltarea limbajului. Ea i-a interesat pe 
nativişti şi pe behaviorişti. Pentru nativişti (Chomsky, 
Piaget) limbajul are baze ereditare. Este aici vechea idee a 
condiţiilor apriorice, chiar şi dacă numai structurale. 
Limbajul se desvoltă în mod biologic, împreună cu tot 
organismul. Ar exista o discrepanţă între competenţa 
lingvistică şi informaţia pe care o primeşte cel care îşi 
însuşeşte limba (sărăcia inputului, bogăţia outputului). 
Sclavul din Menon, spune Chomsky, ştie multe despre 
figurile geometrice, lucruri pe care nu le-a învăţat 
niciodată. Ar exista de asemenea o gramatică universală 
care stă la baza desvoltării tuturor limbilor. Piaget emite o 
teorie constructivistă, după care diversele etape ale 
desvoltării limbajului ţin de determinări genetice. După 
Piaget cunoaşterea logico-matematică, care posedă 
atributele universalităţii şi necesităţii, este şi ea o 
cunoaştere « a priori », deoarece nu depinde de experienţa 
fizică. Pe de altă parte behavioriştii (Frederic Skinner) 
susţin rolul învăţării operaţionale în desvoltarea limba-
jului. Însuşirea limbajului şi a cunoaşterii în general este 
privită de behaviorişti drept rezultate ale unor procese 
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complexe de învăţare din experienţă. Omul lui Skinner ni 
se arată ca o fiinţă culturală, condiţionată în mod hotărâtor 
de educaţie. Ambianţa culturală este factorul determinant 
al desvoltării mintale. Evident, ambele teorii au dreptate şi 
se justifică neurofiziologic. Orice neurolog vă va spune că 
într-adevăr există o bază organică, constituită genetic în 
creier, constând din existenţa centrilor vorbirii: Broca şi 
Wernicke. Leziunea ariei Wernicke de partea stângă a 
creierului în urma unui accident vascular cerebral duce la 
afazia senzorială: bolnavul nu mai înţelege ce i se spune, 
nici ce spune. Totuşi vorbeşte fluent (neinteligibil), 
datorită persistenţei ariei motorii a vorbirii (cu programele 
expresiei verbale).. Vorbirea lui capătă aspectul unei salate 
de cuvinte. Cuvintele pe care le receptează ajung sub 
forma unor coduri de frecvenţe în aria temporală, 
circonvoluţia lui Herschl, de unde sunt trimise în  câmpul 
Brodman 22 unde sunt decodate, pentru a fi trimise în aria 
Wernicke, unde sunt înţelese. Pe de altă parte, leziunea 
izolată a ariei frontale a vorbirii (aria Broca) duce la ceea 
ce numim afazia motorie (expresivă): bolnavul înţelege 
perfect ce i se spune, dar nu poate vorbi. O înregistrare de 
tip Mapping EEG funcţional poate pune foarte bine în 
evidenţă, ca şi RMN-ul funcţional (31,33,39,40), activarea 
ariilor Wernicke şi Broca într-o probă de repetare verbală. 
Mai mult, ea poate arăta disfuncţia acestor arii în cazuri 
patologice, ca şi încercările de recuperare/compensare 
naturală, realizată în creier cu ajutorul unor centri din 
hemisferul drept. În alexii (tulburări ale citirii cuvintelor) 
activarea EEG nu se mai produce în aria de condensare 
tipică citirii la omul normal, situată temporo-parietal (38); 
imaginile cuvintelor scrise sunt mai întâi decodate în 
câmpul 37 Brodman.  În sfârşit, hărţile ne-au arătat activa-
rea ariei frontale drepte în probele de testare a prozodiei 
(intonaţia cuvintelor). Avem deci a face cu un mecanism 
complicat, insuficient elucidat (32, 54). Se poate pune însă 
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ştiinţific în evidenţă şi rolul învăţării în dobândirea 
limbajului. S-a văzut la copiii abandonaţi că, dacă nu 
deprind uzajul vorbirii până la vârsta de şapte ani, prin 
contactul cu indivizii adulţi, ei nu mai pot învăţa niciodată 
un limbaj (rămân afazici). Există nu numai o dispoziţie a 
ariilor vorbirii de a învăţa unul sau mai multe limbaje, dar 
şi o perioadă optimă de maturizare, în care procesul de 
educare a vorbirii poate avea loc. Lacan vorbeşte despre 
funcţia simbolică, presupunând o imagerie implicită 
corespunzătoare limbajului, care se desvoltă în copilărie. 
Îmbinarea cu memoria vizuală este evidentă şi în cursul 
limbajului interior, acel « consciousness stream » (fluxul 
dominant de memorie involuntară, după Proust). Uneori 
funcţia categorială a lobilor parietali poate rămâne 
subdesvoltată datorită unor condiţii sociale precare. La o 
examinare atentă, acei copii nu prezintă anomalii 
fiziologice ale ariilor Broca şi Wernicke (Fig 33). Modul 
lor de exprimare rămâne însă deficitar, ca şi capacitatea 
lor de înţelegere (25-29).  

518. S-a demonstrat că există o enormă diminuare  spirituală 
la omul prezentând leziuni ale hemisferului stâng. El poate 
prezenta o afazie globală, atunci când sunt distruşi 
concomitent centrii Broca şi Wernicke (el nici nu înţelege, 
nici nu poate vorbi). După Oliver Sachs, afazicul global ar 
gândi ca un câine. Şi totuşi, omul rămâne om. Internat la 
Salpetrière cu afazie globală prin 1937, Ravel era total 
handicapat din punct de vedere verbal însă, atunci când 
auzea muzică, plângea. Este evident că  el avea o trăire 
adecuată a muzicii, specifică hemisferului drept. 

519. Ce poate face scoarţa parietală a hemisferului drept? 
Noi i-am atribuit intuiţia.şi înţelepciunea. Cuvântul intuiţie 
provine din limba latină (intuitus= privire, vedere). Este o 
formă aparte/particulară, predominent nonverbală, de 
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gândire (geneză a ideilor). Considerăm intuiţia o logică 
prescurtată, care se petrece mai ales vizual. Sub imperiul 
ei oamenii devin vizionari. Iată cât de frumos descria 
Eminescu funcţia celor două hemisfere: « Când însuşi 
glasul gândurilor tace (desactivare de hemisfer stâng),  
mă-ngână cântul unei vechi evlavii (misticism). Atunci te 
chem; chemarea-mi asculta-vei? Din neguri reci plutind te 
vei desface? » (Activare vizuală de hemisfer drept)…Cele 
două hemisfere se inhibă reciproc. La un concert, dacă ne 
asaltează gândurile, nu mai auzim muzica. Intuiţia ne 
oferă o capacitate extraordinară de predicţie, cu o viteză 
care o depăşeşte cu mult pe cea pe care ne-o oferă ariile 
verbale din hemisferul stâng (arde etapele). Am avut 
ocazia să asist la câteva momente fascinante de intuiţie. 
Sunt poate numai poveşti, dar merită povestite. În 1977, la 
4 martie seara, jucam bridge cu câţiva colegi. La un 
moment dat unul exclamă: Virgile, du-te şi ia-ţi maşina de 
sub balcon, vor cădea ghivecele doamnei C. peste ea; 
acela refuză; el se duce şi îşi parchează maşina proprie în 
mijlocul aleii. Peste numai o oră se întâmplă cutremurul, 
care îi face praf maşina lui Virgil! Sau: Mă aflu în 
laboratorul meu la spitalul Central. Apare o tânără 
îmbrăcată în negru. Mă roagă să o ajut să îşi vadă mama 
internată la psihiatrie. Femeia nu e de fapt mama ei, ci a 
doua soţie a tatălui, pe care acela a părăsit-o din cauza 
tulburărilor ei psihice repetate. Cu o săptămână în urmă 
telefona: “Dragă, eu cu ce rochie să mă îmbrac la 
înmormântarea tatălui tău?” Fata i-a spus de mai multe ori 
că tatăl ei trăieşte, că e sănătos, că nu are nmic; revenea de 
fiecare dată, nu voia să înţeleagă. A treia zi tatăl a plecat 
cu maşina la Ploieşti, a avut un accident foarte grav şi a 
murit! Se poate spune că e vorba numai de coincidenţe. 
Asemenea lucruri ne rămân numai dacă se întâmplă. Şi 
totuşi, experienţa de viaţă îi poate face pe unii oameni să 
prevadă lucruri pe care alţii nu şi le pot imagina (vezi 
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profeţia cunoscută a abatelui Cazotte, care a intuit crimele 
ce urmau să se petreacă în revoluţia franceză). Gazzaniga 
a încercat să testeze experimental diferenţele dintre 
hemisferele drept şi stâng în realizarea predicţiei. El a 
folosit modelul hemisferelor separate (« split brain »), 
realizat prin secţionarea corpului calos şi a comisurii 
anterioare (intervenţia a fost propusă în 1940 de către 
William Van Wegenen pentru epilepsie). Pe un ecran 
având o linie la mijloc, experimentatorul proiecta un flash 
80 % deasupra, 20 % dedesubtul liniei. Când imaginea era 
proiectată (exclusiv) în hemisferul drept, pacientul ghicea 
poziţia în 80 % din cazuri ; când imaginea a fost proiectată 
în hemisferul stâng procentul predicţiei corecte a fost de 
67 %. Hemisferul drept este maximalizator, hemisferul 
stâng interpretează (caută cauze, mecanisme, explicaţii), 
spune Gazzaniga. Hemisferul drept este implicat hotărâtor 
în creaţia muzicală (Fig 23). Noi vedem mari probleme în 
cunoaşterea modului său de operare. Dacă ne gândim la 
conceptele lui Aristotel de logică formală, ideile muzicale 
s-ar desvolta mai ales prin inducţie (gândirea ştiinţifică 
predominent prin deducţie). 

520. Cunoaşterea are deci două modalităţi de producere : 
una este cea realistă, ştiinţifică, susţinută de observaţie şi 
experiment ; a doua, nu mai puţin importantă,  este vizionară 
şi se bazează pe fantezie şi pe intuiţie.  Prima are un 
generator/impuls extern pentru a se produce, a doua unul 
intern. Nu mulţi filozofi au sesizat diferenţa dintre intelect  
(gândirea semantică) şi intuiţie (gândirea nonverbală). 
Pentru Aristotel intelectul activ este facultatea gândirii 
intuitive ! Principiile (esenţele sau cauzele despre care 
vorbeşte el) sunt intuite (noi zicem construite, extrase) prin 
deducţie, pornind de la percepţii ale simţurilor. Că avem 
două hemisfere, care funcţionează opus (verbal-nonverbal) 
prin acelaşi mecanism nu este încă demonstrat Hemisferul 
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drept ar putea juca un rol decisiv în desvoltarea artelor; 
hemisferul stâng în desvoltarea ştiinţelor. După Bergson arta 
este modul intuitiv de abordare a realităţii (de aici probabil 
marele ecart al reprezentărilor artistice). Am găsit electro-
fiziologic aria parietală asociativă dreaptă implicată atât în 
muzică, cât şi în construcţie (arhitectură) sau artele plastice 
(pictură, sculptură, grafică). Uneori în leziunile parietale 
posterioare de partea dreaptă apare apraxia ideomotorie 
(bonavul nu mai ştie nici măcar să aprindă un chibrit, sau să 
se încheie la un nasture, deşi are chiar şi cele mai fine 
mişcări posibile). Rolul ei în intuiţia spaţiului pare 
demonstrat de apariţia neglijării vizuale (a spaţiului de 
partea stângă). Hărţile EEG ne-au arătat reactivitatea intensă 
a acestei arii atât în vizionarea unor tablouri cât şi în 
ascultarea de muzică, fie ea clasică sau de divertisment (Fig. 
23, 34). Şi aici a funcţionat teoria noastră a atractorilor : 
activarea reticulată se duce acolo unde există o cerere/o 
funcţie activă (52, 54). Rămân desigur multe lucruri de aflat 
privind intimitatea mecanismelor. Dar că ele depind de 
integritatea acestor structuri cerebrale a devenit indubitabil. 
Intuiţia pare să aibă un rol imens în predicţie, în fantezie 
(ornarea realităţii), în imaginar, dar şi în crearea de mituri. 
Ea are de asemenea un rol important în cunoaşterea meta-
fizică, considerată apriorică (înţelepciune), pe care unii 
(Descartes) o considerau singura autentică. Ca şi 
cunoaşterea religioasă, cunoaşterea metafizică este pentru 
Nae Ionescu o cunoaştere nemijlocită a  absolutului. Pentru 
Blaga metafizica este netestabilă ;  pentru Kant ea este 
speculativă. Problema absolutului ne este în egală măsură 
străină, ca şi aceea a relativităţii. Cine ar putea defini 
absolutul? Cunoaşterea nu poate fi exhaustivă, într-adevăr; 
totuşi ştim că un câine este un câine. Filozofii empirişti au 
negat capacitatea de cunoaştere a intuiţiei.  Imaginile, fie 
vizuale sau muzicale, pot  produce trăiri. Intuiţia, spunea 
Schlick este trăire, trăirea este viaţă, nu cunoaştere. Cele mai 
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reprezentative sisteme metafizice au o semnificaţie spiritu-
ală majoră, la fel ca şi marile opere de artă, dar una în esenţă 
emotivă, afectivă şi nu cognitivă. O activare a centrului 
parietal drept, la ascultarea de muzică sau  privirea unor 
tablouri, se însoţeşete de activarea ariilor orbitale frontale, 
interesate în emoţie şi afect (Fig 34). Sunt greu de imaginat 
mecanismele logice care contribuie la funcţia hemisferelor 
drept şi stâng. Funcţia hemisferului stâng are determinări 
exterioare (ea este deductivă); cea a hemisfe-rului drept este 
determinată din interior (pare a fi inductivă). Faptul că 
gândind intuitiv (fără probe) şi judecând emoţional  ne 
putem de multe ori înşela, reprezintă o teribilă provocare 
pentru filozofie. De ce filozofia românească este mai ales 
înclinată spre metafizică sau teosofie pare destul de greu de 
explicat. După mine, există o veritabilă falie între gândirea 
ştiinţifică şi cea metafizică; ele evoluează în paralel (se 
exclud).. 

521. Tot o trăire afectivă este şi muzica. La origini, în urmă 
cu aproximativ 30.000 de ani, au apărut probabil la om, 
alături de reprezentările picturale din peşteri, şi primele 
forme de expresie muzicală. Nevoia de a organiza viaţa 
socială, de a îmbunătăţi comunicarea, au fost şi la originea 
muzicii, dansului, picturii, artelor, în paralel cu desvol-
tarea comunicării verbale. Acel om avea în mod sigur 
trăiri precum acelea de a fi vesel sau trist, confortabil sau 
în pericol, putea să se bucure de un succes sau să sufere la 
o pierdere, să resimtă plăcerea sau durerea. Şi cum putea 
să le exprime mai bine decât prin emisia unor tonuri 
specifice, impresionante, revelatorii, care sunt accesibile 
hemisferului drept. Ulterior el a inventat flautul, ţitera, 
toba, pentru a le modela, creaţia muzicală s-a diversificat. 
Modul de operare al lobului parietal drept este fantezia, 
aşa cum cel al hemisferului stâng este imaginaţia. Am 
spus că arta constă din armonie şi spiritualitate. În muzică 
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armonia rezultă din elaborarea discursului muzical pe 
orizontală (fie polifonic, contrapunctic ori dodecafonic). 
Inspiraţia (spiritualitatea) rezultă din elborarea discursului 
în timp, pe longitudinală şi se confundă cu fluxul  de idei, 
a cărui bogăţie dă măsura talentului. Aşadar în ambele 
cazuri esenţială este capacitatea combinatorie (asociativă) 
a lobilor parietali. Fantezia, în opoziţie cu imaginaţia, pare 
liberă de orice constrângere, ea se produce din interior (are 
la bază o trăire, o emoţie) ; singura constrângere în faţa 
fanteziei o reprezintă armonia.  În cercetările noastre 
privind muzica am găsit o activare certă a lobului parietal 
drept la audiţia muzicală, alături de activarea ariilor 
specifice recepţiei auditive şi ale prelucrării emoţiilor (în 
ariile orbitare apăreau fie ritm delta, fie beta, în stânga sau 
dreapta, după cum era muzica, tristă sau veselă, indiferent 
dacă ea era clasică sau de divertisment. La aplicarea unei 
muzici agresive, de tip Metallica, activarea se producea în 
ariile orbitale frontale bilateral, ca la nebuni (afect şi 
emoţie). În tot restul scoarţei cerbrale creştea proporţional 
ritmul alfa (de inactivare sau relaxare), semnalând concen-
trarea atenţiei; astfel devenim ascultători (51). În cazul 
interpretării mentale a unei muzici la vioară am găsit că se 
activează în plus centrii motori şi aria prefrontală dreaptă 
(Judecata nonverbală). 

 522. Cine determină valoarea de adevăr/cunoaştere a unor 
idei sau enunţuri ? Filozofii au spus « întemeierea » sau 
« justificarea ». Noi spunem judecata ; nici întemeierea, 
nici justificarea nu sunt funcţii (sunt părţi ale gândirii), nu 
li se pot atribui mecanisme cerebrale. (Lucrarea noastră 
(56).  a constat în testarea la aceiaşi zece subiecţi normali 
(25 patologici) a două tipuri de judecată, una verbală, alta 
nonverbală. Pentru testarea verbală am folsit un set de 20 
de proverbe româneşti (se întâmplă că vechile proverbe 
româneşti au o mare profunzime şi complexitate). Desluşi-
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rea lor se confundă cu judecata de tip raţional. Pentru 
testarea nonverbală am folosit 10 tablouri (foarte diferite) 
din care subiecţii trebuiau să aleagă unul pe care îl plac, şi 
unul care le displace. Alegerea se confunda de această 
dată cu judecata de tip emoţional, afectiv. În timpul efec-
tuării ambelor teste, subiecţii erau înregistraţi EEG. 
Cercetările au arătat separarea evidentă a centrilor gândirii 
şi ai judecăţii. (Fig 34). Prea adeseori se confundă în filo-
zofie raţionamentul (intelectual) cu raţiunea (judecata) 
necesară comportamentului adecuat existenţei. Primul 
implică lobul parietal, cea de a doua lobul frontal. Ce am 
găsit ni se pare esenţial pentru întregirea cunoaş-terii 
privind activitatea mintală, şi pune sub un mare semn de 
întrebare Conştiinţa atribuibilă exclusiv « omului recent ». 
Conştiinţa nu este decât un mod special de judecare al 
propriilor noastre fapte.  

523. În cazul testării judecăţii verbale activarea a interesat 
hemisferul stâng, interesând lobul temporal (recepţia), 
condensându-se în aria Wenicke a înţelegerii verbale, şi în 
sfârşit, reapărând pe faţa dorsală a polului lobului frontal 
stâng. În cazul testării judecăţii emoţionale (nonverbale) 
excitaţia a cuprins iniţial hemisferul drept, lobul occipital 
al vederii (fenomen de atracţie), s-a extins la aria parietală 
dreaptă (a înţelegerii şi gândirii non verbale), şi apoi a 
migrat, printr-o activare de linie sagitală (medio- 
parietală?) la ambele feţe ventrale (orbitale) ale lobilor 
frontali. Fascinantă a fost interesarea în ambele cazuri a 
lobului frontal. Puţini cercetători legaseră în mod explicit 
judecata de fiziologia lobului frontal. Se preferase teoria 
conform căreia Lobul Frontal partcipă la memoria recentă 
(operativă), deoarece neuronii prezintă o descărcare 
continuă într-o probă întârziată de triplă alegere. În 
cercetările noastre la om nu am găsit tulburări de memorie 
la bolnavii epileptici cu focare de Lob Frontal (cu excepţia 
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unora de memorie kinetică). În proba Go – No – Go, 
activarea ariilor motorii creşte impresionant la epilepticii 
frontali,  şi persistă în probele No Go (Fig 35), explicând 
fenomenul de perseverare . La bolnavii cu epilepsie 
temporală, la care este afectată cu adevărat memoria 
recentă, răspunsul condiţionat electrografic din aria 
motorie dispare cu desăvârşire, în timp ce activarea lobilor 
frontali se intensifică. Aşa dar tulburarea frontalilor nu se 
datorează unui deficit de memorie, ci unei greutăţi în 
luarea deciziilor. Concluzia noastră a fost că orice idee sau 
concept, teorie sau soluţie elaborate de gândire în lobii 
parietali, trebuie să fie validate de conştiinţă, prin 
procesele desfăşurate în lobii frontali. Pe de altă parte, nu 
este exclus ca relaţia să fie biunivocă : lobii frontali 
(judecata, conştiinţa) să controleze la rândul lor procesele 
de gândire din Lobul Parietal, pentru a le face fiabile, 
adecuate la realitate. Atunci când acest control dispare (în 
somnul paradoxal sau la aplicarea de droguri halucinogene 
de exemplu (Grof), lobii frontali îşi încetează activitatea 
(neuro-transmiţătorii lor specifici : dopamina şi serotonina 
sunt blocaţi) gândirea o ia razna : fluxul de idei, emoţii, 
asocierea fragmentelor de memorie, judecăţile  devin 
incoherente, suprarealiste. Toate interpretările psihologice 
ale viselor sunt după părerea noastră simple speculaţii : 
desordinea nu acceptă interpretări. Freud a crezut că visele 
revelează subconştientul, Jung spiritualitatea, unii le-au 
atribuit un rol în procesele de memorie (ce să memorăm 
când noi nu mai percepem realitatea), alţii le-au folosit în 
prezicerea viitorului ; iar Stanislav Grof  consideră că stă-
rile halucinogene certifică existenţa unor lumi paralele 
care ne devin accesibile, trăirile transpersonale, de-
materializarea fiinţei. 

524. La sfârşitul secolului XIX un caz a făcut înconjurul 
lumii medicale : cazul Phineas Cage. Acesta era şef de 
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brigadă pe un şantier care trecea prin munţi o şosea 
pietruită. Rolul lui era să planteze dinamita în peretele de 
stâncă. Într-o zi dinamita a explodat necontrolat şi un drug 
de fier gros pe care îl folosea i-a trecut prin cap, de partea 
stângă a lobului frontal. Spre surprinderea medicilor, după 
ce a fost pansat, el s-a ridicat şi şi-a continuat activitatea, 
ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat. Ulterior însă, fără a-
şi fi pierdut memoria sau îndemânarea motorie, el nu a 
mai putut fi niciodată folosit într-un serviciu activ. 
Cercetările moderne de imagistică au arătat tulburări 
funcţionale ale ariilor asociative frontale în multe dintre 
afecţiunile psihice (24,35,53): anxietate, hiperkinezie, 
ticuri, tulburări de concentrare, desordini obsesiv compul-
sive. Cercetările clinice ce au urmat au arătat că lobul 
frontal poate fi implicat în apariţia unor demenţe (Nieman-
Pick), unor psihoze. S-au descris două sindroame psihice 
de lob frontal (Messulam, 2002): Primul caracterizat prin 
pierderea iniţiativei şi tendinţa la apatie, numit sindromul 
abulic, a fost asociat cu leziunea ariei dorso-laterale a 
lobului frontal. Al doilea, denumit sindromul desinhibitor, 
caracterizat prin comportament considerat hipomaniacal, a 
fost asociat cu leziunile bazale orbitale. Noi am găsit că 
focarele epileptice (excitabile) interesând lobii frontali  
produc serioase tulburări de personalitate (psihopatii): 
tendinţe anxioase, schizoide, paranoide, antisociale care au 
fost citate într-un referat din revista internaţională 
 Epilepsia (1999, vol 40). Studiile mai vechi de fiziologie 
a lobilor frontali nu ni s-au părut concludente. Majoritatea 
autorilor (Chao and Knight, 1998, Cohen şi col 1997, d 
Esposito şi col 1995, Diamond şi col, 1989, 1998, Fuster 
şi Alexander, 1971, Goldman şi col, 1971, La Bar şi col, 
1999, Moscovitsch şi Vinocourov, 2002) s-au concentrat 
asupra rolului lobilor frontali în memoria recentă, 
operaţională (cea legată în opinia noastră de hipocamp). 
Eroarea acelor autori deriva dintr-o confuzie fundamen-
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tală: testele utilizate in studiul memoriei recente implică o 
alegere, iar orice alegere este esenţial determinată de o altă 
funcţie mintală, judecata. Şi la bolnavii cu leziuni de lob 
frontal, tulburarea psihică cea mai importantă este aceea a 
judecăţii (afectarea de exemplu a scorului atins în proba 
explicării proverbelor). Cortexul frontal dorso-lateral este 
structura cea mai evoluată a creierului uman; ea apare 
ultima în desvoltarea filogenetică, şi se maturizează cel 
mai târziu (abia la vârsta de 21 de ani). O asemenea 
structură nu poate fi implicată, zicem noi, într-o funcţie 
atât de inferioară cum este memoria. Am studiat maturaţia 
ritmurilor EEG la copilul de vârstă şcolară (1000 de 
cazuri) şi am stabilit dreptele ei de regresie, mult aplatisate 
frontal, dar am constatat şi cât de mare este variabilitatea 
în jurul lor (25-30). Astfel încât  variabilitatea de amploare 
a funcţiilor psihice superioare între indvizi implică o 
profundă condiţionare biologică cerebrală. 

525. La filozofi demarcarea dintre gândirea şi judecata 
raţională nu este clară. Ei vorbesc încă din antichitate 
(Platon, Aristotel) despre întemeiere : o opinie adevărată 
reprezintă cunoaştere dacă şi numai dacă este întemeiată. 
Raţionaliştii au considerat că raţiunea (ratio) sau intelectul 
(intelectus), despărţite şi neajutate de simţuri, constitue 
sursa cunoaşterii autentice. Ei utilizează însă expresiile 
raţiune şi intelect sau raţionament adeseori ca sinonime. 
Raţionamentul (gândirea) precede judecata raţională. 
Investigaţia neurofiziologică ne arată că înţelegerea şi 
judecata sunt etape succesive şi necesare ale cunoaşterii, 
cu localizări şi modele de procesare diferite. Intelectul ne 
spune CUM; Conştiinţa ne spune CE să facem. Singurul 
care a intuit acest lucru a fost Schopenhauer în cartea sa : 
“Lumea ca voinţă şi reprezentare ». Lobii frontali ar 
participa la ceea ce numeau filozofii întemeiere, la 
validarea noţiunilor şi ideilor de tip general, pe care lobii 
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parietali le elaborează.  Pe de altă parte însă, pare evident 
că generalul (aşa zisa esenţă) nu există cu adevărat decât 
în mintea noastră. Fiecare om are altă reprezentare despre 
ceea ce înseamnă: bunătate, justiţie, naţiune, Dumnezeu… 

526. Este momentul să ne întrebăm : de ce oare a fost 
necesar biologic ca aceşti centri ai judecăţii, ai validării 
sau întemeierii cunoaşterii epistemice, să se afle în lobii 
frontali. Rspunsul nostru este: în vederea realizării celui 
mai înalt act al activităţii mintale, luarea deciziilor; pentru 
că de ea depinde în continuare succesul sau insuccesul 
individului pe plan comportamental. Orice act mintal 
(chiar şi la animale) trebuie să se finalizeze printr-o 
decizie de acţiune sau de non acţiune. În potenţialele 
evocate senzoriale, despre care am mai vorbit, ultima 
componentă importantă este N400, care arată ajungerea 
informaţiei (prelucrate) în lobii frontali. Instanţa supremă 
însărcinată cu luarea deciziilor în creierul uman este 
Conştiinţa. În literatura de specialitate există vreo 400 de 
definiţii ale Conştiinţei. Arthur Kreindler o defineşte într-o 
pagină ; Constantin Arseni în trei. Noi i-am dat o definiţie 
simplă, în două rânduri. “Conştiinţa este instanţa supremă 
a spiritului uman care spune dacă o acţiune dată merită, 
poate sau trebuie exercitată”. O definiţie legată de voinţă, 
de faptă, şi prin aceasta de creierul motricităţii voluntare, 
de creierul frontal, prerolandic. Ar putea exista o aemenea 
funcţie înafara creierului, în Univers, cum cred unii? 

 527. Pentru a lua o decizie dreaptă şi bună, conştiinţa are 
nevoie însă de o selecţie cât mai riguroasă, mai justă, mai 
obiectivă sau utilă, a comenzilor realităţii în care trăim. 
Aşadar conştiinţa se sprijină pe judecată ; noi spunem că 
cele două procese sunt interdependente şi că ambele de-
pind funcţional de lobul frontal. Faptul că omul dispune de 
două tipuri distincte de judecată a fost remarcat încă din 

 230 



 231 

antichitate de stoici. Dar cea mai uluitoare prezentare a lor 
o dădea Erasmus din Rotterdam, în cartea sa « Elogiul 
nebuniei ».  Zicea: « În fapt, conform definiţiei stoicilor, 
înţelepciunea nu este altceva decât de a te lăsa condus de 
raţiune, în timp ce nebunia înseamnă a te lăsa subjugat 
arbitrarului pasiunilor; şi din această cauză, pentru ca viaţa 
să nu fie prea tristă şi plictisitoare, Zeus v-a infuzat mai 
multe pasiuni decât raţiune, într-un raport similar cu acela 
care există între o uncie şi o axă (1/24). Înafară de asta, a 
alungat raţiunea într-un colţişor al craniului (!) şi a lăsat 
tot restul câmpului liber pasiunilor. Şi apoi a opus raţiunii 
singure două specii de tirani hiper-voluntari: nebunia care 
ocupă citadela inimii, şi lăcomia care îşi extinde domeniul 
până la pubis. Ce putere ar putea avea raţiunea împotriva 
acestor două forţe adverse o demonstrează viaţa obişnuită 
a oamenilor.” La bolnavii cu tulburări psihice am găsit 
excese de tip emoţional (angoasă, furie, accese de panică) 
în cazul excitabilităţii crescute a lobului orbitar stâng, şi 
excese de tip afectiv (ură, frustrare, iubire de Dumnezeu) 
în cazul excitabilităţii crescute a lobului orbitar drept. Se 
încurcă lucrurile; înseamnă că judecata omenească nu este 
chiar întotdeauna fiabilă. Raţiunea poate fi dominată, 
somnul ei este posibil fiziologic; Conştiinţa poate scăpa de 
utilizarea raţiunii; Piron o considera chiar dăunătoare. 

528. Pentru a înţelege acum capcanele minţii, să analizăm 
mai atent datele electro-fiziologice în cele două tipuri de 
judecată: raţională, iraţională (Fig 34, 36). Am găsit că ele 
ţin de două arii distincte, una dorsală, alta ventrală din 
lobii frontali. Suntem departe de a cunoaşte relaţiile dintre 
ele, sau modul lor de operare. Totuşi, unele observaţii pot 
să ne apropie de adevăr. De exemplu observaţia că atunci 
când ariile ventrale sunt activate (în judecata de tip 
emoţional), aria dorso-laterală (raţională) din cortexul 
prefrontal stâng se inhibă (reacţionează bioelectric în sens 
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contrar) ! Sau că, atunci când aria dorsală este lezată, 
excitaţia de tip raţional (verbal) se propagă în lobul orbitar 
(ventral).Într-un astfel de caz (tumoră operată de lob 
frontal stâng) excitaţia s-a extins la lobul frontal de partea  
dreaptă (compensator), fără a rezulta totuşi o ameliorare a 
performanţelor în testul descifrării proverbelor (Fig 36); 
pacientul persevera în a repeta obstinat enunţul 
proverbelor (« Nu iese fum fără foc », ce înseamnă, îl 
întrebam ; răspunsul era : « Nu iese fum fără foc »). La fel 
de misterioase rămân relaţiile acestor  arii cu ariile 
motorii. Aria dorsală are conexiuni ocolite prin circuitul 
cortico-strio-talamo-cortical. Aria orbitală are conexiuni 
directe cu girus Cinguli anterior (cu aria motorie supli-
mentară), ceea ce explică rapiditatea punerii în execuţie a 
deciziilor ei. Acest fapt induce diferenţe importante între 
cele două tipuri de judecată.  Gazzaniga consideră că 
subiecţii cu leziuni în lobul frontal stâng nu pot fi scutiţi 
de pedeapsă în caz de crimă. « Nu există o localizare a 
responsabilităţii în creier, spune el ; creierul nu are o reţea 
pentru responsabilitate ». Noi am găsit totuşi manifestări 
antisociale semnificative statistic, între trăsăturile de 
personaliate ale pacienţilor cu anomalii funcţionale 
bilaterale în ariile orbitale ale lobilor frontali. Acestea sunt 
acelea care induc cele mai grave tulburări psihice. În 
Phaidon, Socrate însuşi considera că un « suflet » (Eu?) 
înzestrat cu raţiune şi cu virtute este bun (armonios !), iar 
un altul neînzestrat cu ele este rău, şi  că a fi bun înseamnă 
a rezista patimilor trupului ! 

529.  Cele două arii frontale prin care se realizează judecata 
sunt profund diferite şi din punct de vedere structural 
(histologic). Aria prefrontală dorsală (câmpurile 9 şi 10 
Brodman) este o arie tipic asociativă, constituită numai din 
neuroni granulari (cortexul granular fontal), fără straturi 
piramidale. Arborizaţia dendritică este foarte densă. Aici 
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fiecare neuron are legături succesive, în cascadă, cu alţi 
5000 de neuroni (Szentagothay). Această structură ar 
putea sugera un mod de acţiune euristic: neuronii răspund 
succesiv binar (da, nu) la orice solicitare a gândirii, 
ducând la rafinarea progresivă a gradului de adevăr. Acest 
mod de operare presupune o anumită lentoare (îndoiala), 
care face judecata raţională (deliberativă) fastidioasă şi 
relativ ineficientă (probabilistică) în raport cu judecata 
emoţională (stochastică). Îndoiala face diferenţa dintre 
judecata raţională şi cea emoţională.  Pot apărea reproşuri 
pentru felul în care definim judecata de tip euristic : 
conceptul este vag şi controversat. Ne-am bizuit pe trei 
argumente : 1. După H A Simon, euristicul este legat de 
rezolvarea problemelor ; 2. R Grosner vorbeşte despre 
două tipuri de gândire : euristică şi logaritmică (ultima ar 
putea caracteriza aria orbitală) ; 3. după G Gigerenzer 
euristica ar oferi un instrument pentru a rezolva probleme 
specifice, cum ar fi alegerea binară, în condiţii de dubiu 
(ori, după cum arătam, funcţia neuronilor este binară) 
Conştiinţa bazată pe raţiune are lipsuri (rămâne contem-
plativă). Hamlet, cel care se îndoia excesiv, spune în 
monologul său: “Thus conscience does make cowards of 
us all/ And thus the native line of resolution/ Is sicklled 
o’er with the pale cast of thought/ And enterprises of great 
peach and moment/ With this regard their current turn 
away/ And lose the name of action!” (Astfel conştiinţa pe 
toţi ne face laşi/ Şi astfel chipul pur al hotărârii/ Păleşte în 
lumina cugetării/ Iar planuri oportune, grandioase/ Se 
istovesc şi pierd numele faptă!). Judecata raţională este 
fundamentală în cercetarea ştiinţifică. Uneori acest tip 
riguros de judecată poate fi încetinit. Individul rămâne 
atunci sub imperiul judecăţii afectiv-emoţionale (în 95 % 
din cazuri, după părerea lui Erasmus).  Raţionalismul a 
fost tratat ca o religie de filozofii enciclopedişti; şi totuşi 
el a dus la toate ororile din timpul Revoluţiei franceze. 
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Diferitele arii corticale care deservesc activitatea mintală 
nu se maturizează egal. Unele pot deveni dominante. 
Cercetările au arătat că exerciţiul (experienţa) îmbună-
tăţeşte structura neuronului: îi amplifică arborizaţia 
dendritică, îi creşte numărul sinapselor (al conexiunilor). 
Structura lobilor frontali nu este aceeaşi la toţi oamenii.  
Putem oare încuraja în vreun fel judecata raţională? 

530. Judecata afectivă are şi ea limitele ei (foarte serioase). 
Motivată de impulsuri iraţionale, ea nu prea ţine seama de 
adevăr. Structura de care depinde : lobul frontal orbitar 
(insulă) este în mare parte o structură corticală primitivă 
(posterior ţine de paleocortex), cu numai trei straturi 
(agranulară), dar cu un strat piramidal  prezent şi legături 
directe cu aria motorie suplimentară. Ea are pe de altă 
parte conexiuni cu hipotalamusul şi amigdala, care îi trimit 
impulsuri reglatoare cu caracter instinctual (abisal). Pare a 
fi un integrat tranzistorial în care primul strat este 
reprezentat de interpretarea conştientă (ni se pare curios că 
Damasio îl prezintă ca inconştient) a motivaţiilor şi 
emoţiilor. În acest câmp motivaţiile ptelucrate devin 
emoţii conştiente, dorinţe, interese, afecte. Aici se dispun 
arhetipurile descrise de Jung, care definesc personalitatea. 
Pe acest prim strat se grefează presupunem un al doilea 
strat (al celulelor mari de tip Von Economo), care memo-
rizează global şi articulat cunoştinţele acumulate (ereditar 
sau prin educaţie) ; nu cunoştinţe de ordin fenomenal, 
semantic,  ci unele de ordin principial (ideile elaborate de 
gândire), care în timp se transformă într-o reţea de idei 
deosebit de rigide. Există oameni capabili să transfere prin 
sugestie ideile lor (uneori aberante) în mintea celorlalţi 
(delirul indus), făcându-i să îi urmeze orbeşte.  În cazuri 
patologice se constitue sisteme de idei aberante, fixe, care 
duc la manifestări de tip psihopat, paranoid (de aici 
modificările de personalitate despre care am vorbit). Omul 
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se robotizează (ajutat sau nu). Aici se grefează algoritmic 
(stocastic) toate superstiţiile, credin-ţele, fanatismul, 
crezurile, ideologiile, iar deciziile care se emit la trecerea 
informaţiei prin acest filtru, sunt întotdeauna influenţate 
de emoţie (prejudecată), rapide şi categorice. In sfârşit în 
acest câmp există un strat de neuroni piramidali, legat 
direct axonal de aria motorie suplimentară, care generează 
trecerea la acţiune. În acest câmp Eul profund iese la 
suprafaţă  (se desvoltă individualitatea, amorul propriu). 
Oamenii acţionează prompt, se simt liberi, voinţa lor e 
liberă (au senzaţia de  « free will  » ) , atunci când nimic 
nu le constrânge jude-cata emoţională. Numai judecata 
raţională ar putea exercita o asemenea constrângere 
(dureroasă), dar, cum arătam, excitabilitatea ariilor 
responsabile de raţiune poate fi inhibată de o emoţie mai 
intensă. După Schoppenhauer acest fapt justifică existenţa 
statului şi a legilor lui. Gazzaniga neagă totuşi existenţa 
unui asemenea centru al Eului individual, pe care îl 
consideră o iluzie indusă de întreg hemisferul stâng 
(interpretul acţiunilor noastre). El se întreabă la ce i-ar 
folosi omului această libertate de acţiune! (dar la  voinţa 
de putere, atât de bine descrisă de Nietzsche). Activitatea 
Eului fiind predominent automată, acest om iraţional este 
în realitate lipsit de responsabilitate (responsabilitatea ar fi 
după unii doar « un efect al convenţiilor sociale »). Noi 
am găsit anomalii funcţionale certe în aceste arii la 
psihopaţi. Ele explică toate anomaliile de comportament 
pe care ne-am străduit să le enumerăm în capitolul I al 
acestei disertaţii : lipsa de discernământ, de probitate, de 
empatie, de recunoaştere a celuilalt (aberaţiile istoriei). La 
o excitabilitate crescută a ariei orbito-frontale drepte apar 
stări conflictuale, deliruri de tip mistic/ religios sau de 
persecuţie ; la o excitabilitate crescută a ariei orbito-
frontale stângi apar stări emoţionale exagerate : atacuri de 
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panică, frică, furie. Prin filtrul judecăţii emoţionale 
oamenii văd tot răul în ceilalţi, niciodată în ei. 

531.  Aşa dar Conştiinţa este obligată să ia decizii în lumina 
hotărârilor luate de cele două arii ale judecăţii. Ea ar mai 
avea la dispoziţie morala, pentru a comanda acţiuni; 
Damasio consideră morala decisivă, organică, bazată pe 
circuite nervoase prealabile. Aceasta este însă o simplă 
scală de evaluare, foarte personală, diferind de la ţară la 
ţară, de la individ la individ, de la epocă la epocă. Noi 
dovedim în schimb cu date experimentale că judecata are 
centri prestabiliţi, legaţi biunivoc de centrii gândirii şi ai 
emoţiilor. Judecata se manifestă atât înainte de acţiune (în 
virtutea experienţei anterioare) cât şi post acţiune. Dacă 
deciziile pe care Judecata le ia sunt fie juste sau eronate, 
consecinţele acţiunilor noastre pot fi şi ele benefice sau 
nocive. Aceste efecte sunt retrăite (feedback) de individ ; 
astfel iau naştere procesele de Conştiinţă. Constatându-le 
emoţional fie ne entuziasmăm, fie regretăm (avem 
mustrări de Conştiinţă). Raţional avem însă şi posibilitatea 
să le corectăm prin trecerea lor repetată prin filtrul 
activităţii mintale, depăşind insuccesul. Recomandabil este 
să facem toate acestea cu paşi mici.  Este ceea ce propune 
Dewey în acea filozofie pragmatică, despre care am 
vorbit. Ciclul neîntrerupt al meditaţiei, descris deja de 
către filozofia pozitivistă a lui Auguste Comte, ne permite 
să progresăm, atât în cunoaşterea adevărului, a valorilor, a 
binelui, frumosului, cât şi în cunoaşterea de noi înşine ; ne 
permite să construim/ acţionăm în baza unor alegeri/ 
previziuni juste. 

532.  Această reciclare perpetuă în mintea noastră a datelor 
realităţii: motiv-fapte-consecinţe, ne poate duce uneori la 
stări conflictuale, la conflicte între judecata emoţională şi 
cea raţională, la « procesele de conştiinţă »  pe care le-a 
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exploatat din plin literatura. Conflictul dintre voinţa de a 
trăi şi subjugarea faţă de Diavol, la Faust. Conştiinţa poate 
fi pusă în situaţia de a resimţi uneori (emoţional) efectele 
negative ale deciziilor luate. Apar remuşcările, mustrările 
de conştiinţă (Eriniile la Oreste). Apare umilinţa. Unii 
oameni se auto-flagelează în mod excesiv, nu mai pot ieşi 
din depresie. Majoritatea lor se silesc însă să le ignore, sau 
sunt prea inconştienţi pentru a le percepe. Avem de a face 
cu situaţii dintre cele mai bizare. Într-o piesă a mea, 
« Eroul » comunist este perfect conştient că face rele, dar 
se justifică raţional spunând că într-o asemenea lume nu se 
poate răzbi altfel. Mulţi dintre eroii lui Shakespeare au 
probleme de conştiinţă. Othelo este victima tipică a 
judecăţii emoţionale, care îşi plăteşte eroarea sinucigându-
se. Shylok, deşi judecă raţional, nu poate renunţa la ideea 
de răzbunare. Regele Lear îşi deplânge cu lacrimi amare 
alegerea greşită, când şi-a împărţit averea. Majoritatea 
eroilor romantici au probleme de conştiinţă. Manfred al lui 
Byron se luptă cu propria lui judecată raţională, după ce s-
a comportat iraţional. Pentru Henry James judecata 
raţională se comportă ca un tiran al conştiinţei. Conştiinţa 
poate deveni uneori atât de dureroasă fizic la personajele 
lui Pirandello, încât ele caută instinctiv inconştienţa. 
« Intră totuşi în marea definiţie a umanităţii de a avea o 
conştiinţă… ca element al fiinţei noastre ; -o conştiinţă 
neobosită şi totuşi nu absolută ; pe care o putem stupefia 
dar nu exclude ; pe care o putem suspenda, dar nu 
anihila » (Coleridge). 

 
533.  O problemă deosebită a conştiinţei, mult desbătută de 

filozofi, este problema religioasă. În ce măsură o credinţă 
poate/merită a fi combătută. Multă vreme, încă şi astăzi, 
credinţele s-au exclus reciproc. Pentru noi geneza lor este 
evident iraţională. După cum arătam, ele sunt induse de 
capacitatea de fantezie intuitivă/speculativă a hemisferului 
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drept. Ne spunem: Dacă Universul există, dacă milioanele 
de stele sunt vizibile, atunci trebuie să fi creat cineva acest 
univers: există un Creator ! Ulterior această supoziţie a 
lobului parietal drept migrează în ariile bazale frontale 
emoţional-afective, devenind Credinţă (act de Conştiinţă). 
Chiar admiţând absurditatea unor detalii, spun filozofii, 
existenţa ei este necesară (“credo quia absurdum”). Ne 
putem explica asta prin efectul tămăduitor pe care credinţa 
îl are asupra spiritului dominat de angoase (Heidegger). La 
urma urmei spovedania din biserică a fost un fel de 
psihanaliză şi defulare « avant la lettre » (preoţii l-au 
precedat pe Freud). Că are comţinut profan sau religios, 
Conştiinţa rămâne totuşi un produs al creierului. Este tot 
ce am încercat să explic. În aceste condiţii sunt  greu de 
înţeles acele teorii actuale care consideră conştiinţa a fi 
universală. Suntem mai deosebiţi decât credem. 

 
534. Din păcate aceste teorii au fost alimentate de o nouă 

desvoltare a fizicii : fizica cuantică. Mi-am declarat mai de 
mult rezervele privind această nouă ştiinţă. Aveam oare 
dreptul să o fac ? Materia de bază a cercetărilor mele a 
fost activitatea electrică cerebrală, care este ea însăşi o 
desvoltare ritmic ondulatorie de unde electromagnetice, cu 
frecvenţă variabilă (de la 1 la 2000 Hz), dar nici odată nu 
am văzut în aceste unde un conţinut corpuscular (material) 
Această identificare între materie şi undă, plecată de la 
Louis de Broglie (1924), a fost continuată şi amplificată 
(mai mult teoretic decât experimental) de savanţi precum 
Albert Einstein, Paul Dirac, Werner Heisenberg, Wolf-
gang Pauli, Erwin Schrödinger. La un nivel subatomic 
materia s-ar comporta diferit decât în modelul fizicei 
clasice, avem două fizici. Dar nici una dintre observaţiile 
lor, aparent paradoxale (incertitudinea, nelocalizarea, 
legăturile invi-zibile), nu ar putea să nu fie explicată de 
modelul clasic al universului constituit din materie şi 
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energie, de existenţa unui  câmp de radiaţie, şi chiar de 
caracterul ei ondulator (rezultând din alternanţa de emisii 
de energie (cuante) şi de pauze, sau de energii negative. 
Particulele elementare nu au caracter de undă,  acţionează 
în realiate numai în atom, sunt obţinute artificial prin 
spargerea atomului şi de aceea ar putea funcţiona aberant. 
Asimilând corpusculul cu unda de energie, mecanica 
cuantică a dus la teorii care infirmă în cele din urmă 
existenţa materiei. Materia este o iluzie, spun ei. Universul 
nu este compus din părţi fizice, ci provine dintr-un 
aranjament holistic de unde energetice si imateriale. Totul 
face parte din ansamblul unei energii inteligente infinite. 
Observaţiile noastre de neurofiziologie infirmă substanţial 
tot acest eşafodaj ideatic fantezist. 

 
535.  Din păcate problemele activităţii mintale pe care le-am 

desbătut mai sus, fie ele de speţă filozofică sau ştiinţifică, 
depăşesc cu mult posibilităţile de înţelegere şi de 
cunoaştere ale oamenilor simpli. Şi atunci, sprijinit de 
mass media,  domeniul în întregimea lui a rămas la 
dispoziţia unor cohorte de impostori, de halucinaţi, care îşi 
închipuie că le cunosc. Unii consideră că în ipostazele 
subatomice materia se desintegrează în tipare abstracte şi 
forme de « conştiinţă » !  Alţii se denumesc parapsihologi, 
vorbesc despre un corp energetic pe care ei îl percep şi 
chiar pot să-l trateze şi să-l vindece (vindecă energetic 
ciroza, cancerul, bolile de inimă). De fapt singura lor 
abilitate este capacitatea de sugestie, exploatarea trăirilor 
iraţionale ale unor oameni bolnavi, disperaţi, despre care 
am mai vorbit.  Alţii se consideră istorici, şi vorbesc 
despre originea dacică a tuturor popoarelor indo-europene. 
Alţii ştiu totul despre extratereştri. Iar alţii sunt specialişti 
în istoria modernă şi vorbesc despre asasinarea lui 
Eminescu de către doctorul Gheorghe Marinescu (probabil 
cel mai mare savant român), pentru că îl trata cu mercur şi 
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bismut (tratamentul prescris pentru sifilis în epocă), la 
ordinele lui Titu Maiorescu şi al emisarilor imperiilor rus 
şi austro-ungar ! (Francezii nu se mai neliniştesc pentru că 
Baudelaire, Daudet şi Maupassant au suferit de sifilis). La 
un asemenea delir colectiv s-a ajuns din cauza faptului că 
oamenii cu adevărat instruiţi nu fac nici un efort de 
popularizare a cunoştinţelor lor (58). 

 
535. Am construit acest capitol în primul rând pe temelia 
propriilor mele cercetări ştiinţifice. Le veţi putea regăsi în 
majoritate, demonstrate şi ilustrate, în revista “Revue 
roumaine de Neurologie ». Cu ele veţi putea completa 
imagistic spusele mele de mai sus. Mi s-a părut că a spune 
lucruri deja acceptate reprezintă o pierdere de timp. Nu vă 
îndoiţi nici o clipă de veridicitatea lor: eu le-am verificat 
multă vreme în activitatea practică din laborator. Calchierea 
lor pe determinaţiile filozofice este evidentă. Dacă nu au 
avut  mai mare impact, s-a datorat unei atmosfere nefericite 
de ură şi desbinare, care a măcinat societatea umană în 
secolul XX. A fost greu să te descurci în malaxorul ei. Cei 
care urăsc nu ştiu nici să primească. De unde şi până unde aş 
fi avut eu dreptul să mă implic în lucruri serioase, şi-au zis 
oamenii. Concluzia noastră este că un act mintal cu adevărat 
sănătos trebuie să se încheie cu luarea unei decizii conştient 
raţionale. Dar acest raţionalism pragmatic, care constă în a 
întemeia comportamentul uman  pe judecata raţională, ar 
putea să nu fie pe placul tuturor (nici măcar al unor oameni 
studioşi, precum Patapievici). Poate că am supărat prin 
aceste pagini (un punct de vedere realist) multă lume: şi 
misticii, şi artiştii, şi filozofii, şi foştii comunişti, şi 
naţionaliştii, şi actualii potentaţi. Voi spune ca André Paré : 
« Prefer să spun adevărul singur, decât să mă înşel împreună 
cu toţi ceilalţi ». Sper că se vor ataşa la idee îndeosebi 
tinerii, dacă vor înţelege cât de multe le rămân de făcut în 
viitor pe această cale.          
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From Consciousness to Conscience
Dan M. Psatta

(Centre of Neurosciences, Bucharest, Romania).

 
Această realitate poate avea trei forme: una 
obiectivă, aceea din spaţiul  universal (reală). A 
doua reţinută pe suport fotografic (ca în imagine). 
Ultima  este reprezentată de proiecţia (reflectarea) 
ei mentală, universul ca percepţie, aşa cum îl 
vedem noi  (spaţiul mental, metafizic). 
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1. Cartea discută relaţiile dintre minte şi creier (2016). 

Bazele neurofiziologice ale Filozofiei
Dan M. Psatta

• Saarbrucken, Germany, 2016, 268 pp.

 
2. Centrul de organizare al sufletului ar putea fi  

Trunchiul cerebral
• În trunchiul cerebral (bulb) se află centrii cardio-respiratori. Încetarea funcţiei lor 

induce moarte. Cât timp ei mai funcţionează individul comatos în stare vegetativă.
• Nucleul central al vagului şi fascicolul solitar transmit la scoarţa verebrală (insula, 

cortexul orbital frontal) informaţii despre starea mediului intern. Convergenţa acestor 
informaţii cu cele de relaţie, induc idea de Eu.

• Formaţia reticulată mezencefalică (activatoare) este importantă pentru starea de 
veghe. Sindromul Locked in (comă vigilă): leziune pontină cu paralizie globală (Plum 
and Posner)
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3. Înregistrarea EEG. 

 
Numărul foarte mare de electrozi nu îmbunătăţeşte 
calitatea înregistrării (difuzia curentului pe scalp şi 
interferenţa generatorilor). Înregistrările noastre la 
om au fost făcute în sistemul internaţional 10-20. 
 
4. Reţelele nervoase constau din lanţuri de neuroni. 

Transmisia sinaptică

• Realitatea este receptată senzorial (şi numai senzorial) prin mecanisme fizico-
chimice. Energia (cuantica) serveşte exclusiv la întreţinerea acestor procese.

 
Neuronul: Terminaţii nervoase având vezicule cu 
mediatori; sinapse axo-somatice şi axo-.dendritice 
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5. Excitaţia chimică a unei terminaţii axonale 
induce apariţia de Potenţiale Postsinaptice Excita-
torii (EPSPs) sau inhibitorii (IPSPs) în neuron, şi 
descărcarea de impulsuri codificate în frecvenţă. 

Răspuns postsinaptic, Descărcare neuronală

Transmisia sinaptică

• Realitatea este receptată senzorial (şi numai senzorial) prin mecanisme fizico-
chimice. Energia (cuantica) serveşte exclusiv la întreţinerea acestor procese.

 
6. Retina şi propagarea impulsurilor vizuale 
primare către lobii occipitali (aria senzorială a 
vederii). 
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Răspunsuri retiniene şi corticale

 
 
7. La o stimulare a retinei răspunsul celular este 
punctiform, datorită existenţei neuronilor de tip 
„on” (activare) şi „of” (inhibiţie) alternativ dispuşi. 
Activarea este centrală, inhibiţia periferică. Datorită 
aceloraşi mecanisme inhibitorii poate fi sesizată 
direcţia mişcării (sus). La nivelul scoarţei cerebrale 
apar răspunsuri complexe, constituite din activări 
lineare în direcţii variate (jos). De la nivelul scal-
pului putem obţine şi observa neinvaziv (la 
distanţă) în scop diagnostic retinograma globală (cu 
componente fotopice (centrale) şi scotopice 
(periferice), concomitent cu răspunsul electric 
vizual din scoarţa occipitală (dreapta jos).  
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Vederea la broască

 
 
8. Vederea la batracieni se bazează pe activarea 
neuronilor din trunchiul cerebral (nucleii 
quadrigemeni inferiori) şi din talamus. Aceşti 
neuroni răspund punct cu punct în funcţie de 
localizarea stimulului în câmpul vizual (servesc la 
orientare), şi diferenţiat motivaţional în funcţie de 
dimensiunea stimulului (imaginile de dimesiuni 
mari se proiectează în talamus şi induc reacţie de 
apărare, cele de dimensiuni mici se proiectează în 
coliculii superiori şi induc reacţii de căutare, atac). 
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9. Stimularea punct cu punct a hipotalamusului la 
animal (pisică) induce reacţii motivaţionale diverse 
(inconştiente, necontrolabile): reacţii de plăcere 
(apetitive) – cercuri albe, reacţii de neplăcere, 
suferinţă sau furie – cercuri negre, reacţii 
locomotorii diverse– dreptunghiuri. 
 
(Psatta, D.M.: Emotional and other effects of Hypothalamic 
stimulation oppositely modified by Dorsal and Ventral 
Hippocampus lesions. Rev. roum. Neurol., 1979.) 
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               10 Relaţii Hipotalamus- Hipocamp 
 

A) Hypothalamo – Hippocampal projections
(Lateral 0.8 +/- 0.2 mm;  Sagittal planes)

• In 45 animals (waking Flaxedil immobilized 
cats), bipolar insulated electrodes were 
implanted for stimulation – recording in the 
Hypothalamus (by steps of 1 mm) and in the 
Dorsal and Ventral Hippocampus.

• Diencephalic stimulations were performed 
with rectangular pulses (2.7-7.6 V., 0.15 msec).

• Average recorded Evoked Potentials from 
V.Hipp (upper left) and D Hipp CA1 area (upper 
right) and from V Hipp., CA3 area, (down) are 
presented on sagittal diagrams of the 
Hypothalamus. Note the projection differences.

 
 
Pentru a identifica modul în care sistemul limbic 
interacţionează cu hipotalamusul în reglarea com- 
portamentului motivaţional-afectiv am efectuat sti-
mulări şi culegeri punct cu punct la intervale de un 
milimetru în hipotalamus (culegere în Dhip şi Vhip) 
şi consecutiv în Hipocamp (culegeri în hipotala-
mus). Ariile CA1 şi CA3 din hipocamp au fost 
separat investigate. A reieşit un tablou deosebit de 
complex al interrelaţiilor. Se vede că stimularea 
DHip la 1mm lateral excită corpii mamilari, cea în 
Vhip (CA1) nucleii tuberului, (CA3) aria Ht dorsală 
Relaţii la fel de complicate au apărut în Hipota-
lamus la stimularea Hipocampului. 
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11 Efectele (%) ale leziunior în hipocampul dorsal 
şi ventral asupra intensităţii de stimulare hipota-
lamică eficientă motivaţional. 
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Animals with chronically implanted 
electrodes

• Inorder to record the EEG in freely moving animals, the stereo 
taxic implantation of chronic electrodes is asked. Electrodes 
are connected to a plug saved on the head of the animal.

 
 
 
12. Experienţa lui Olds. Şobolanii cu electrozi 
implantaţi în hipotalamus răspund prin reacţii de 
plăcere (autostimulare) sau evitare a stimulării 
(pedalei) în funcţie de aria stimulată. Modul de 
înregistrare sau stimulare în comportament liber la 
animal se face cu ajutorul electrozilor implantaţi 
cronic.Am folosit acest model de înregistrare pentru 
a urmări în paralel motivaţia, iniţiativa şi memoria 
recentă la pisică. Se implantau 4 electrozi bipolari 
în structurile profunde ale creierului, şi doi electrozi 
corticali monopolari. Se urmărea alternativ compor-
tamnetul de apropiere şi cel de evitare prin înregis-
trări EEG. 
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13. Înregistrări EEG în cazul diferenţierii succesive    
apropiere-evitare (testare memorie /motivaţie/draiv) 
 

 
 
12. Testarea alternativă (raport 3/1) la pisică a unor reflexe 
întârziate de apropiere (Sus), de evitare (jos) într-o cameră 
suveică. Stimulul preparator pentru comportamentul pozitiv 
alimentar, era stimularea luminoasă intermitentă (SLI), 
pentru reflexul de apărare tonul de 800 Hz. Memoria recentă 
se caracterizează prin prezenţa urmelor de memorie SLI în 
cortexul vizual (Mp). Pentru motivaţia alimentară este 
caracteristică activitatea cu fusuri din Acm (amigdală). 
Pentru iniţiativă (pe Mecanogramă, EMG), iradierea 
ritmului lent (teta) hipocampic din Hipocampul dorsal în cel 
ventral. Jos: o probă de Evitare la ton fără răspuns motor. 
Incertitudine: mai apar unele urme de memorie SLI în 
cortexul vizual (Mp); semne de aşteptare alimentară în Acm. 
Activitate hipocampică amestecată (lent+rapid).  
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                   14.  Starea de depresie 
 

LIMBIC ELECTRICAL ALTERATIONS IN STRESS (EXPERIMENTAL NEUROSIS IN ADULT CATS)
(D.M. PSATTA, 1976)

Up: Approach trial without instrumental response.

Down: Avoidance trial without instrumental response.  
 
La 4 din cele 12 animale testate prin diferenţiere întârziată 
succesivă apropiere-evitare a apărut conflictul nevrotic 
(depresia): animalele deveneau total apatice, nu se mai 
îngrijeau, nu se mai spălau, nu mai nâncau; activitatea 
motorie (intenţionalitatea) era sever atenuată.   
 
Înregistrările din timpul experienţei arată absenţa comporta-
mentului instrumental atât la apropiere cât şi la evitare. În 
scoarţa cerebrală la aplicarea stimulului preparator ton 
persistă urmele de memorie SLI (de evitare). În Hipocamp, 
atât dorsal cât şi ventral, apar ritmuri persistent rapide. 
Reiese influenţa inhibitorie a hipocampului în procesul 
intenţional. Rezerpina a indus atenuarea acestor ritmuri, de-
monstrând originea lor adrenergică. 
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      15. Leziunile de Hipocamp dorsal şi ventral 
 

            

            
 
Dorsal Hippocampus (D Hip) atrophy induced motor agi-
tation, inattention, hyperfagia, aggressivity, enhanced 
vegetative reactivity, enhanced drive and, above all, Short 
Term Memory (STM) severe disturbances.V Hip atrophy 
induced a severe depression of drive and motivation. Both 
STM and LTM were preserved. The animals were quiet, 
slow and docile; they lost weight, they kept themselves no 
more neat, and had very low emotional reactions or 
motivational interest (both in the alimentary and avoidance 
tasks). DHip lesions induced a paradoxal extension of the  
theta activity  in VHip followed by motor hiperactivity . 
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16. Proba Go-No-Go: Modificările Potenţialului. 
    

      
 
La om iniţiativa psiho-motorie poate fi testată prin 
proba de tip acţiune - non acţiune. Un stimul clic la 
urechea stângă semnalează subiectului comanda de 
a apăsa un buton; acelaşi clic la urechea dreaptă, 
comanda de a nu apăsa butonul. Se vede că apariţia 
răspunsului motor se produce odată cu apariţia 
compontei pozitive (P300); pentru comportamentul 
inhibitor corespunde amplificarea compontei N2b 
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(N220), considerată hipocampică, a Potenţialului 
Evocat auditiv (linie punctată). 
       17.  Proba Go-No Go: Hărţile EEG. 
 

     
 

       
 
Testarea se făcea asociind investigaţia potenţialelor 
auditive cu aceea a hărţilor computerizate EEG. 
Sus: Reacţia motorie în condiţia „Go” (asociere sti-
mulare clic urechea dreaptă, răspuns motor mâna 
dreaptă) se însoţeşte de activare temporo-rolandică 
Reacţia condiţionată lipseşte în condiţia „No GO”: 
persistă răspunsul auditiv (activare temporală 
bilaterală). Jos: Disocierea P300, considerată de noi 
o proiecţie a activităţii hipocampice în condiţii de 
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inhibiţie-activare, se produce pre-rolandic, în aria 
motorie suplimentară (Fz, F4). 
 Scoarţa cerebrală la om:  Ariile Brodman 

    
 
18. Brodman a descris pe criterii histologice (cito-
arhitectonice) existenţa a 52 arii cito-arhitectonic 
diferite la om. Neurologii localizaţionişti (Sperry) 
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au dovedit că funcţiile lor sunt diferite: există arii 
pur senzoriale, arii asociative şi arii motorii. 
 
             19. Hărţile de câmp vizual 
 

      

RETINO - CORTICAL FIELD EXCITABILITY

The retinal and cortical excitability were tested by repetitive photic stimulation in 28 different sources of 
the visual field. Average Evoked Responses were recorded in only two points: Nazion (for the recording of 
ERG) and Inion (for the recording of cortical VEPs). The amplitudes of the resulting 28 ERG responses 
and Cortical Evoked Responses were separately arranged on a matrix of 640 pixels for interpolation.     

L/R EarL/R Ear--

NazionNazion

Oz Oz -- FzFz

Interpolation principles

i = 1,…, 4 --> four nearest neighbors

S-1 =(1/d1 + 1/d2 + 1/d3 + 1/d4)-1 --> scale factor

Pi = 1/di x 1/S --> i loading

di = distance from i to the interpolated point

Vi = amplitude value of the potential obtained by i 
stimulation

V = P1+V1 + P2+V2 + P3+V3 + P4+V4 --> the calculated 
value for the interpolated point.  

 

     

D.M. Psatta, Mihaela Matei, P.I. Grecu (Rom. J. Neurol. 1996, 34, 3Rom. J. Neurol. 1996, 34, 3--4, 1134, 113--121)121):
Visual field investigation by VEP Mapping in Ophthalmic DiseasesVisual field investigation by VEP Mapping in Ophthalmic Diseases

The method initiated allows the concomitant Mapping of two Evoked Potential Visual Field: the first 
retinal, the second cortical. The evaluation scales are given in microvolts.    

Normal Visual Field

Pigmentary Retinopathy

 
 
Aceste hărţi sunt obţinute prin interpolarea valorilor 
de amplitudine ale componetelor primare ale PEV. 

 257 



 258 

Se demonstrează că atât în retină cât şi în neocortex 
stimularea luninoasă generează hărţi care sunt izo – 
morfe. Jos: hărţi la bolnavi cu retinopatie. 

EEG Spectral Reaction Mapping

• A binocular flash stimulation induces a precise activation of the Occipital 
Lobes, consisting in the increase of the Delta+Theta/ Alpha+Beta coefficients.

• This activation fully resembles to the hemodynamic response revealed by 
fMRI.  This is also a physical correlate of conscious experience.

• Both the electrical response (changes in the EEG frequency bands) and the 
hemodynamic response (blood flow changes) are considered to be induced by 
unspecific reticular pathways.

 
20. Răspunsul la stimularea luminoasă (flash 1/sec) 
apare exclusiv în cortexul occipital. (specific 
modalităţii vizuale), atât prin examenul MRI 
funcţional cât şi prin examenul Mapping EEG. 
Metoda permite localizarea ariilor de recepţie 
fenomenală. Harta EEG reprezintă în procente 
modificările induse în puterea (energia) frecvenţeor 
EEG (se foloseşte ca indicator raportul dintre 
frecvenţele lente (delta şi teta) şi cele rapide (alpha 
şi beta), care este crescut. Metoda a putut fi folosită 
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în clinică pentru investigarea tulburărilor de vedere, 
dar şi a altor tulburări nervoase funcţionale (în 
epilepsie, în tulburările psihice).                                                                                   
  21. Două căi de propagare a influxului vizual. 

                                          
 
Comparaţia electro-clinică privind alterările PEV la 
bolnavii neurologici (3000 cazuri) ne-a arătat exis-
tenţa a două tipuri de alterări: 1 cu absenţa compo-
nentelor secundare în leziunile de trunchi (afectând 
Formaţia Reticulată), 2. Cu atenuarea componen-
telor primare în neuropatia optică. PEV normal este 
un răspuns compozit. S-a stabilit că N40 derivă din 
activarea Corpului Geniculat din Talamusul lateral, 
N70 din activarea scoarţei occipitale, P100 din inhi- 
biţia finală a răspunsului primar. N150 şi N220 sunt 
induse  pe o cale secundară care merge prin tractu-
rile optice accesorii la FR şi la Hipocamp. 
La bolnavii epileptici, datorită excitabilităţii focare- 
lor, aria de activare la flash nu se mai  propagă 
occipital. Componentele PEV secundare (reticulate) 
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sunt „atrase” în focar. Ele sunt înlocuite occipital de 
un ritm alfoid (de inhibiţie).  Influxul reticulat este 
atras aşadar mereu în aria cu excitabilitate crescută. 
              22. Examenul Mapping al PEV 

           
                                  
Hărţile de amplitudine PEV pot fi studiate la in- 
tervale de timp diferite după aplicarea stimulului. 
Înregistrare efectuată pe 500 msec; La 20 ms acti-
varea (răspuns negativ) apare prefrontal (retina); la 
36 ms excitaţia se propagă sagital lateral, de partea 
dreptă (CGL); La 80 ms excitaţia primară se des-
voltă în lobii occipitali (!). La 104 ms răspunsul se 
pozitivează generalizat (inhibiţie), iar la 150 ms 
reapare pe linia sgitală, la vertex (proiecţia nucle-
ilor talamici reticulaţi, de linie mediană). La 200 
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msec activarea se află în lobii temporali (hipocamp) 
şi este inhibat răspunsul occipital; el reapare la 300 
ms (!), după care se propagă frontal. 
      23. Răspunsul scoarţei cerebrale la  muzică. 
 

 
 
Am ales pentru exemplificare modificările electrice 
care apar în scoarţa cerebrală la ascultarea Ariei din 
Uvertura Nr 3 de Bach, la un cunoscător. Apar 
manifestări ale prelucrării conştiente şi ale relaxării 
adiacente. Aria intrată în subconştient la ascultarea 
de muzică este marcată prin desvoltarea ritmului 
alfa (125-175%). Zonele activate reticulat, marcate 
prin desvoltarea ritmurilor delta, teta şi beta includ 
aria asociativă parietală de partea dreaptă (centrul 
gândirii nonverbale), aria prefrontală dreaptă (cen-
tru al judecăţii nonverbale), şi cortexul frontal stâng 
latero-bazal, generator al reacţiilor de tip emoţional. 
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Acest model de răspuns nu a diferit la ascultarea de 
muzică de divertisment (a apărut mai puţin intens 
numai răspunsul prefrontal drept). 
 
      24. Răspunsul scoarţei la repetarea verbală 
                       

    
 
      
Stânga: Răspunsul EEG cortical la o stimulare 
verbală este cu totul diferit. Apare fenomenul de 
dominanţă hemisferică stângă (hemisferul drept 
este relaxat, fiind dominat de activitatea alfa); sunt 
activaţi în mod specific (creştere până la 275% a 
raportului de putere Delta-Teta/Alfa Beta) centrul 
parietal al înţelegerii verbale (Wernicke) şi centrul 
frontal al expresiei verbale (Broca). Subiecţii ascul-
tau un număr de propoziţii pe care trebuiau să le 
reproducă după un interval liber de 10 secunde 
(necesar pentru înregistrare). Dreapta: O aplicare 
de stimuli auditivi nestructuraţi (clicuri) induce 
numai o activare de linie sagitală (proiecţie tala-
mică nespecifică) şi răspunsul simplu al cortexului 
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temporal (auditiv). Aria de activare verbală se 
modifica la afazici, trecând uneori (în caz de 
recuperare parţială) în hemisferul drept. 
       25. Răspunsul cortical la citire (lexia). 
 

    
 
 
În stânga, Mapping EEG la un subiect dreptaci, la 
citirea ziarului. Aici activarea fazică reticulată inte- 
resează strict aria citirii (temporo-parietală stângă). 
Pentru citit informaţia vizuală trebuie transferată în 
cuvânt (exprimată verbal): excitaţia venită pe căile 
optice în occipital se propagă în lobul temporal in- 
ferior (aria 37 Brodman) unde are loc transferul, şi 
apoi în aria Wernicke, pentru înţelegere.  Imagini 
asemănătoare au fost obţinute din hemisferul drept 
la stângaci. Lobul occipital este mai puţin activat. 
În dreapta: Mapping EEG la un subiect dislexic. 
Se observă dispariţia răspunsului din lobul temporal 
(accident vascular ischemic); excitaţia occipitală 
este păstrată şi se propagă direct la aria Wernicke, 
cu eficienţă a lexiei redusă. 
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De notat implicarea exclusivă a hemisferului stâng; 
deşi excitaţia vizuală se propagă normal în ambii 
lobi occipitali, excitaţia reticulată se duce acolo un-
de este necesară, demonstrând teoria „atractorilor”:  
  26. Leziuni în nucleii talamici ai liniei mediane. 
 

    
 
 
Fenomenul de excitaţie reticulată fazică ar fi datorit 
funcţiei de poartă a nucleilor talamici ai liniei medi-
ane. H. Jasper a arătat că aceştia reprezintă capătul 
central al Formaţiei Reticulate. La ei ajunge o parte 
a influxului polisinaptic reticulat; o altă parte oco-
leşte talamusul şi induce activarea corticală tonică 
(difuză), care apare în stările de emergenţă. Dar tot 
la ei ajung, prin fascicolul mamilo-talamic, şi 
comenzile modulatoare trimise de hipocamp. 
Ne-am propus să investigăm funcţia (şi rolul aces-
tor nuclei în comportament) prin leziuni  efectuate 
experimental la animal, diferenţiat în nucleii 
anteriori (reticulat, ventralis anterior) şi posterior 
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(nucleii: Centrul median, Median Dorsal). După 
leziune animalele erau implantate stereotaxic cu 
electrozi cronici şi studiate EEG/comportamental. 
 
            27. Activitatea EEG după leziune.   
 

 
 
După leziunea nucleilor anteriori apar ritmuri lente 
în starea de veghe relaxată (stânga sus) După leziu-
nea nucleilor posteriori (stânga jos) apar fusuri (de 
somn) în activitatea de repaus, şi desincronizare 
generalizată (tonică) la aplicarea unui stimul durere 
Se studiază reflexul condiţionat sensori-sensorial 
(asociere ton-SLI) descoperit de Morrel cu o stimu-
lare dureroasă (dreapta). La animalul normal poate 
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apare un dublu reflex, constând din urme de 
memorie SLI (în Mp şi FR), urmate de un răspuns 
motor (m) de evitare. Sunt ele influenţate de funcţia 
nucleilor talamici? 
28. Efectul leziunilor asupra reflexelor condiţionate 
 

 
 
În stânga: leziunea nucleilor anteriori (Re, VA) 
per-mite apariţia desincronizării la stimulul 
condiţionat (ton 800 Hz), a urmelor de memorie 
SLI, şi a reflexului motor de evitare. 
 
În dreapta: efectul leziunilor în nucleii posteriori 
(CM, MD) ai liniei mediane: prima fază (sus), a 
doua fază (jos). În prima fază se vede activitatea 
corticală EEG dominată de fusuri (hiperfuncţie in-
hibitorie a ncleilor anteriori scăpaţi de sub control), 
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însoţită de absenţa reflexelor condiţionate; animalul 
răspunde totuşi direct la durere. În a doua fază: în 
ciuda dispariţiei fusurilor EEG, reflexele condiţio-
nate nu mai sunt evocate de ton. 
 29. Tulburări de personalitate induse de Epilepsie. 
 

 
 
Am arătat că modificările psihice de personalitate la 
bolnavii cu epilepsie focală (demonstrată EEG) di- 
feră în funcţie de localizarea focarului cortical. 
 
A. În focarele de linie sagitală (faţa medială a 
hemisferelor, posibil Girus Cinguli anterior) apar în 
proporţie semnificativă halucinaţii auditive (60%), 
delir de grandoare (60%), desordini cognitive 
(60%), logoree, comportament hipomaniacal (90%) 
A se compara cu efectele leziunilor hipocampice.    
B. În cazul focarelor temporale apar halucinaţii vi- 
zuale (50%) şi auditive (75%), deliruri de vinovăţie, 
urmărire (75%), depresie (90%), schizoidie (100%). 
C. În prezenţa focarelor frontale de lob orbitar (F7, 
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F8) apar tulburări psihice severe: halucinaţii auditi-
ve, cenestopate (80%), deliruri interpretative, mis-
tice, de vinovăţie sau persecuţie (80-100%), tul- 
burări afective: depresie, schizoidie (100%). 
30. Tulburări intelectuale la bolnavii cu epilepsie . 
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De observat că la bolnavii cu epilepsie focală de lob 
frontal nu apar tulburări intelectuale. Cele mai 
grave tulburări intelectuale apar la bolnavii cu 
focare bilaterale de lob temporal (cu sau fără des-
cărcare de vârfuri). 
31. Leziuni ale ariilor parietale asociative la animal. 
 

     
 
                                           
La cinci animale am efectuat leziuni bilaterale în g. 
Suprasilvius, corespunzătoare ariilor parietale la 
om. Am găsit şi la animal tulburări de inteligenţă 
complexe (unii neagă inteligenţa la animal, 
considerând comportamentul lor adaptativ exclusiv 
condiţionat). În proba prezentată animalul nu poate 
diferenţia patru stimuli ci numai doi (probă de 
alegere între două panouri (alb, dungi) de partea 
stângă, şi două (negru, dungi) de partea dreaptă. 
Animalele lezate nu pot merge de o parte la panoul 
alb, de partea opusă la panoul negru. Memoria 
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recentă şi memoria de lungă durată erau intacte. La 
o probă de diferenţiere a unor sunete de diferite 
tonalităţi nu mai realizau generalizarea: la fiecare 
tonalitate a sunetului reacţionau EEG la fel de 
intens (fără obişnuire încrucişată).   
32. Topografia funcţională a ariilor corticale le om. 
 

                            
 
 
La 20 subiecţi normali am testat EEG efectele 
activităţii mintale. Am folosit declanşatorul selectiv 
pentru neurostimulare, construit împreună cu ingi-
nerul A. Iordănescu. La diferitele probe, aparatul 
selecta activitatea alfa cu frecvenţa de 10 Hz pe 
durate de 1 sec, şi pentru fiecare perioadă producea 
un impuls înregistrabil EEG. Din compararea nu-
mărului de impulsuri la testare şi repaus, au rezultat 
procentele de scădere alfa determinate de diferitele 
probe funcţionale: deschiderea ochilor (1), fixarea 
unui spot luminos (2,3), audiţia (4), mişcarea        
(5, 6, 7). Testare logico-matematică în imaginea 8: 
se vede activarea bilaterală a lobilor parietali, mai 
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intensă de partea stângă (60 % reducere a incidenţei 
frecvenţei alfa). La subiecţi oligofreni, îmbună-
tăţirea activităţii electrice în lobii parietali s-a 
însoţit de creşterea coeficientului lor de inteligenţă.  
 
      33. Maturaţia cerebrală la copilul oligofren. 
 

     
 
    Studiul maturaţiei EEG a fost făvut la 250 copii 
oligofreni, în comparaţie cu maturaţia EEG între 7 
şi 15 ani la 1000 de copii normali. Au fost urmrite 3 
grupuri de retardaţi A. Familiali, prin lipsa cronică 
de educaţie în familie, B. Exogeni, prin factori de 
agresiune asupra creierului (traumatism, encefalită), 
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C. Endogeni (chromozomiali, de tipul Langdon 
Down). Se poate vedea că o retardare mentală poate 
apare şi la copiii din grupa A, care nu prezintă 
anomalii foarte evidente ale spectrelor de putere 
EEG (cu excepţia celor derivate din ariile parietale. 
               34. Testarea puterii de Judecată 

 
 
 
 
 

 

          
Judecata este de două feluri: cea raţională (testată 
prin descifrarea unor proverbe) ţine de aria dorso- 
laterală a lobului frontal stâng (hartă a rspunsului 
mediu la 8 subiecţi, stânga); cea emoţională (tes- 
tată prin alegerea unor tablouri (care plac sau dis-
plac) de către subiecţi (răspuns mediu la 7 martori 
în centru), ţine de activarea ariei orbitale (bazale)  
a lobului frontal, şi interesează ambele hemisfere 

GROUP 
 

4788 I.I (m, 
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(Noi considerăm că activarea laterală a lobului 
frontal în aria pF1-F7, pF2-8 reprezintă proiecţia 
prin vectorii vericali a acestor arii bazale la supra-
faţa scalpului. Hărţile fiind în două dimensiuni, 
pot deplasa aria de culegere EEG a electrozilor. 

35. Efectele epilepsiei în probele Go-No Go. 
 

 

 
 

La epileptici cu focare de lob frontal (sus) activa-
rea rolandică (motorie) persistă în proba „No Go”. 
În proba „Go” (stimulare clic urechea dreaptă) 
răspunsul este foarte intens (interesează ambii lobi 
frontali, cu precădere aria fronto-centrală stângă.  
La bolnavii cu epilepsie de Lob Temporal (jos), 
răspunsul rolandic lipseşte în proba „”Go” (se in-

 273 



 274 

tensifică reacţia frontală), iar în proba „No Go” 
apare o largă activare peri-rolandică. 
 
Pentru comparare a se vedea răspunsul normal Go- 
No Go în Figura 17. 

36. Efectele leziunilor LF asupra judecăţii. 

 

R.M. (m, 36 ys.). 
Performance : 80 % 

D.G. (m, 60 ys.). 
Performance : 10 % 

V.M. (m, 47 ys.). 
Performance : 0 % 

S.A. (f, 46 ys.). 
Performance : 40 % 

         REST                     TESTING               TESTING /Rest 
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RN (cefalee): răspuns normal; DG (meningiom 
frontal stâng operat, performanţa mult diminuată); 
VM (epilepsie cu răspuns temporal drept, absenţa 
reacţiei frontale: performanţa 0; SA (deviere a 
reacţiei în LF Orbital stâng (performanţa 40%). 
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