EDITORIAL

De ce nu este omul o
fiin¡å ra¡ionalå
Prof. As. Dr. Adrian RESTIAN

De multe ori se spune cå omul este o fiin¡å ra¡ionalå, adicå o fiin¡å care gânde¿te ¿i
ac¡ioneazå ca atare, cel pu¡in în interesul lui, dacå nu ¿i al comunitå¡ii în care tråie¿te.
În acela¿i timp, se spune cå stilul de via¡å este cea mai importantå cauzå de îmbolnåvire.
Avem deci de-a face cu o situa¡ie paradoxalå, în care o fiin¡å ra¡ionalå face tot ce poate
pentru a se îmbolnåvi. De aceea, Seneca spunea, încå acum 2000 de ani, cå omul nu
moare, ci se omoarå.

O

mul, care se considerå o fiin¡å ra¡ionalå, ¿tie foarte bine cå tutunul
îi dåuneazå grav sånåtå¡ii, deoarece acest lucru este scris pe fiecare pachet de ¡igåri, ¿i totu¿i 35%
dintre oameni fumeazå. De asemenea, omul ¿tie
foarte bine cå, de fapt, consumul excesiv de alcool
dåuneazå grav sånåtå¡ii ¿i totu¿i aproape toatå
lumea consumå alcool. Omul ¿tie foarte bine cå
o alimenta¡ie hipercaloricå este dåunåtoare, ¿i totu¿i oamenii consumå în general mult mai multe
calorii decât ar avea nevoie. Omul ¿tie foarte bine
cå o alimenta¡ie hiperlipidicå, ¿i mai ales bogatå
în lipide saturate, este dåunåtoare sånåtå¡ii, ¿i
totu¿i oamenii consumå prea multe lipide saturate
de origine animalå. De aemenea, omul ¿tie foarte
bine cå sedentarismul este dåunåtor sånåtå¡ii, totu¿i oamenii depun aståzi de 100 de ori mai
pu¡inå activitate fizicå decât bunicii no¿tri de acum
100 de ani.
Reparti¡ia cheltuielilor popula¡iei aratå cå românii
consumå peste 50% din veniturile lor pentru
alimenta¡ie. Acest lucru ar fi foarte benefic în condi¡iile în care alimenta¡ia ar avea o structurå ra¡ionalå.
Din påcate, studiul „Frigiderul“, realizat în
România de Lighthouse Marketing Quant, în luna
iulie 2007, aratå cå nu este vorba de o alimenta¡ie
ra¡ionalå. Astfel, de exemplu, 70% dintre români
consumå zilnic pâine albå, care este såracå în fibre
alimentare, în vitamine ¿i în substan¡e minerale.

Numai 50% dintre ei consumå zilnic fructe sau
legume, care le-ar aduce un aport absolut necesar
de vitamine, de fibre alimentare ¿i de elemente
minerale. Numai 30% consumå frecvent produse
lactate, care le-ar aduce un aport absolut necesar
de proteine animale ¿i de calciu. Înså 40% consumå carne de porc, care con¡ine foarte multe
lipide saturate. 98% gåtesc cu ulei de floarea soarelui ¿i numai 1% consumå ulei de måsline, care
este mai favorabil sånåtå¡ii. 68% consumå margarine care con¡in acizi gra¿i hidrogena¡i, ¿i ei dåunåtori sånåtå¡ii. ªi 28% gåtesc cu unturå, de¿i
¿tiu cå acizii gra¿i satura¡i de origine animalå sunt
dåunåtori sånåtå¡ii.
În ultimii 10 ani, valoarea caloricå a ra¡iei alimentare a crescut cu aproape 10%, mai ales pe
seama lipidelor saturate ¿i hidrogenate ¿i, de aici,
a rezultat o cre¿tere vertiginoaså a obezitå¡ii, cu
toate consecin¡ele sale dezastruoase.
Aceastå structurå nera¡ionalå a ra¡iei alimentare, care este hipercaloricå, såracå în fructe, în
fibre alimentare, în vitamine ¿i elemente minerale, dar bogatå în gråsimi saturate ¿i hidrogenate,
încå nu ar reprezenta un pericol prea mare, dacå
românii nu ar cheltui 6,3% din veniturile lor pe
alcool ¿i pe tutun. Adicå, în timp ce cheltuie doar
3% pentru sånåtate ¿i 0,8% pentru educa¡ie,
cheltuie 6,3% pentru alcool ¿i tutun.
În aceastå situa¡ie se pune întrebarea, este
oare omul o fiin¡å ra¡ionalå? Sau, mai precis, ce îl
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îndeamnå pe omul care rezolvå cu creierul lui
probleme extrem de complicate, så nu mai fie
ra¡ional atunci când este vorba de propria lui sånåtate? Ce îl determinå pe om så fie foarte ra¡ional atunci când construie¿te o caså, un avion,
sau o rachetå ¿i ce îl face så nu mai fie ra¡ional
atunci când fumeazå, când bea, sau când î¿i pune
mâncarea în farfurie?
Evident cå creierul a apårut pentru a servi
corpului, nu pentru a construi avioane ¿i rachete.
Chiar dacå a ajuns så construiascå rachete ¿i
avioane, creierul a apårut mai întâi pentru a regla
organele sale interne. Forma¡iunile mai vechi ale
creierului, cum ar fi trunchiul cerebral ¿i hipotalamusul, sunt folosite ¿i aståzi pentru reglarea
organelor interne. Abia dupå ce lucrurile s-au
complicat foarte mult ¿i trebuia realizatå adaptarea organismului la un mediu foarte variabil au
apårut forma¡iunile mai noi ale creierului, care
urmåresc reglarea comportamentului. Iar atunci
când nu a mai putut regla comportamentul în
func¡ie de condi¡iile de mediu, creierul omului a
început så adapteze mediul la nevoile sale. Astfel,
creierul omului a trecut, cu ajutorul inteligen¡ei
sale, de la adaptarea autoplasticå, în care trebuia
så î¿i modifice structurile sale la condi¡iile de
mediu, la adaptarea aloplasticå, prin care a cåutat
så ajusteze mediul la nevoile sale. ªi a¿a a apårut
civiliza¡ia modernå, în care omul ra¡ional construie¿te nu numai case, ci ¿i avioane, ¿i chiar rachete
spa¡iale.
Înså, între forma¡iunile mai vechi ¿i forma¡iunile
mai noi ale creierului, a råmas sistemul limbic,
sau creierul afectiv, pe care îl mo¿tenim încå de
la mamiferele primitive, care nu erau atât de ra¡ionale ca noi. Creierul afectiv a supravie¡uit de-a
lungul timpului, deoarece el s-a dovedit foarte
util pentru men¡inerea instinctelor ¿i satisfacerea
nevoilor fundamentale ale organismului.
Probabil cå, dacå tot a dobândit un creier ra¡ional, care cuprinde peste 80% din volumul creierului, omul s-ar putea îndrågosti, ¿i cu ajutorul
ra¡iunii, prin prelucrarea logico-matematicå a
semnalelor primite. Dar el continuå så se îndrågosteascå de obicei tot cu ajutorul sentimentelor,
al pasiunilor ¿i al plåcerii generate de creierul afectiv
¿i metoda då, de obicei, rezultate foarte bune.
Natura a preferat o cale mult mai simplå
pentru perpetuarea speciei decât formulele logico-matematice folosite în construc¡ia rachetelor
spa¡iale ¿i, de aceea, comportamentul omului
continuå så fie ¿i aståzi dominat de creierul afectiv.
Reglarea afectivå este foarte utilå, dar probabil
cå ea nu a fost suficientå, din moment ce a fost
necesarå apari¡ia creierului ra¡ional, care s-a dezvoltat foarte mult. ªi, astfel, creierul omului a ajuns
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în situa¡ia foarte complicatå de a dispune de ni¿te
forma¡iuni extrem de perfec¡ionate, care continuå så fie dominate de ni¿te forma¡iuni mai
vechi, mai simple, mai sigure, dar mai primitive.
ªi toate s-ar desfå¿ura foarte bine dacå între ra¡iune ¿i afectivitate nu ar apårea uneori anumite
contradic¡ii.
Noi am aråtat cå, în timp ce creierul afectiv
lucreazå cu valori hedonice, de plåcut ¿i neplåcut,
forma¡iunile mai noi ale creierului lucreazå cu
valori mai subtile, cu valori de utilitate, cu valori
etice, estetice, morale ¿i deontice extrem de
nuan¡ate. Dar, între valorile hedonice ¿i valorile
de utilitate, etice ¿i estetice nu existå o concordan¡å absolutå ¿i astfel ia na¿tere o serie întreagå
de contradic¡ii interne (Restian, A., Logical structure of nervous system, International Journal of
Neuroscience, 2, 1978, 87-95).
Este adevårat cå deciziile plåcute sunt de obicei
¿i utile ¿i cå deciziile utile luate de forma¡iunile
mai noi ale creierului sunt de obicei ¿i plåcute ¿i
cå satisfacerea nevoilor fundamentale ale organismului este întovårå¿itå de obicei de o stare de
plåcere ¿i de confort. De aceea, afectivitatea a continuat så influen¡eze luarea deciziilor omului contemporan. Dupå cum aratå A. Dalasio (Descartes
Error. Emotion, reason and the human brain,
Groset and Putnam Book, New York, 1994), lezarea zonelor afective influen¡eazå adoptarea
deciziilor corespunzåtoare reglårii comportamentului. Adicå omul nu mai poate lua decizii
utile atunci când sunt lezate zonele afective. Iar
dupå cum aratå R. Norgen (Gustatory afferents
to ventral forebrain, Brain Research, 31, 1974,
285-295), lezarea amigdalei, care evalueazå gustul
plåcut al alimentelor, duce la scåderea poftei de
mâncare ¿i a greutå¡ii animalelor. Atunci când nu
mai simt gustul plåcut al alimentelor, animalele
nu mai månâncå ¿i slåbesc în greutate. Aici
afectivitatea ar avea un rol foarte important, contribuind la reglarea comportamentului alimentar
pe ni¿te cåi mult mai simple, scutind astfel forma¡iunile noi ale creierului de o activitate extrem
de laborioaså de a calcula, de fiecare datå, ce
alimente trebuie consumate sau nu.
Dar aici se aflå ¿i baza contradic¡iilor dintre
creierul afectiv ¿i creierul ra¡ional care, nefiind
foarte implicat în reglarea comportamentului alimentar, nu mai poate folosi cuno¿tin¡ele de nutri¡ie de care dispune în reglarea acestui tip de
comportament.
ªi acest lucru este foarte important deoarece,
din påcate, între valoarea de utilitate ¿i valoarea
de plåcere a lucrurilor nu existå întotdeauna o
rela¡ie absolutå. Existå foarte multe lucruri ¿i
foarte multe alimente care sunt plåcute, dar nu
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numai cå nu sunt utile, ci chiar dåunåtoare, a¿a
cum se întâmplå cu zahårul, cu alcoolul, cu tutunul ¿i cu drogurile.
În orice caz, lucrurile s-au încurcat atât de mult
încât alimenta¡ia a devenit foarte complicatå, la
fel ca toatå via¡a omului, încât probabil cå nu ar
fi råu dacå creierul ra¡ional ar putea controla mai
mult creierul afectiv.
Din påcate, lucrurile plåcute ac¡ioneazå asupra
sistemului dopaminergic de recompenså-pedeapså din creier, iar acesta dominå ra¡iunea ¿i
stimuleazå comportamentul repetitiv. Dupå cum
aratå W. Schultz, P. Dayan ¿i P. Montague (A neural substrate of prediction and reward, Science,
275, 1997, 1593-1599), neuronii din sistemul
de recompenså-pedeapså anticipeazå plåcerea
pe care o produc unele semnale ¿i determinå
eliberarea de dopaminå, mediatorul dorin¡ei, ¿i
creierul ra¡ional nu va mai putea inhiba comportamentul repetitiv. De aceea, omul, care se
pretinde ra¡ional, nu-¿i poate înfrâna prea u¿or
plåcerile.
Oricât de entuziasma¡i am fi noi de performan¡ele creierului ra¡ional, comportamentul omului nu este dominat de ra¡iune, ci de sentimente,
de pasiuni ¿i de plåcere. M. Cabanac (Physiological role of pleasure, Science, 173, 1971, 11031107) aratå cå plåcerea contribuie la reglarea
func¡iilor organismului ¿i cå organismul tinde så-¿i
maximizeze senza¡ia de plåcere. Nu degeaba a
ajuns creierul så-¿i secrete propriile opioide endogene ¿i canabinoide endogene care mediazå
senza¡ia de plåcere. De¿i nu trebuie ignorat faptul
cå ¿i unele alimente, a¿a cum ar fi laptele ¿i
pâinea, aduc exorfine, iar altele, a¿a cum ar fi
ciocolata, aduc endocanabinoizi. Iar dupå cum
aratå R. Dhar ¿i K. Watenbrok (Consumer choice
between hedonic and utiliarian goods, Journal
of Marketing researche, 37, 2000, 60-71), omul
face cumpåråturile mai mult în func¡ie de plåcere
decât din utilitate. Atunci când cumpårå un aliment, omul nu ¡ine seama de compozi¡ia acestuia,
cât de plåcerea pe care i-o produce. Vederea
alimentului respectiv determinå deja secre¡ia de
dopaminå care influen¡eazå comportamentul.
Dar acest lucru nu se întâmplå numai în cazul
comportamentului alimentar, ci ¿i în cazul comportamentului sexual ¿i al instinctului de putere.
Noi am aråtat cå, de¿i omul poate face ra¡ionamente extraordinare, el nu este în stare så influen¡eze prea mult instinctele, sentimentele ¿i pasiunile sale. Dimpotrivå, afectivitatea este cea care
influen¡eazå ra¡iunea. Am putea spune chiar cå
omul î¿i folose¿te de obicei ra¡iunea tocmai pentru
a-¿i realiza instinctele ¿i pasiunile. De aceea, dacå
am compara creierul cu un calculator, atunci el

ar fi un calculator sentimental, care se abate
mereu de la gândirea ra¡ionalå ¿i se ghideazå mai
mult dupå sentimentele ¿i plåcerile sale (Restian,
A., Homo ciberneticus, Editura ªtiin¡ificå, 1981).
Desigur cå afectivitatea îl poate duce de obicei
pe om la rezultate extraordinare. Nu numai în
artå, ci ¿i în ¿tiin¡å ¿i în via¡a de fiecare zi sentimentele
au o importan¡å deosebitå. Omul î¿i construie¿te
case nu numai utile, ci ¿i frumoase, pe care le
împodobe¿te cu tablouri ¿i cu sculpturi extrem
de interesante. Omul î¿i face haine nu numai utile,
ci ¿i frumoase. Poe¡ii nu apeleazå la ra¡iune, ci la
metafore ¿i la sugestii afective pentru a-¿i comunica sentimentele cele mai profunde. Se spune
cå E. Schrödinger a ajuns la douå ecua¡ii pentru
a descrie func¡ia de undå din mecanica cuanticå
¿i a ales-o pe cea care i s-a pårut cea mai frumoaså, care s-a dovedit a fi ¿i cea mai bunå.
De aceea, pasiunile, sentimentele ¿i plåcerea
reprezintå de fapt motorul crea¡iei umane. Dar
ele pot fi, de multe ori, dåunåtoare. Pråjiturile,
fri¿ca, sarmalele, friptura, sucurile ¿i vinul sunt
foarte bune. Dar ele pot fi ¿i dåunåtoare. Totul
este ¿i o problemå de måsurå. Prin comportamentul repetitiv generat de sistemul de recompenså-pedeapså, de la plåcerea de a mânca pânå
la bulimie nu este o distan¡å foarte mare. Cre¿terea numårului de obezi aratå cå ceva nu func¡ioneazå normal în reglarea afectivå. În acest caz ar
trebui så intervinå ra¡iunea. Dar ea nu poate så
o facå, deoarece creierul afectiv nu prea ¡ine
seama de sfaturile sale.
ªi atunci, este omul o fiin¡å ra¡ionalå? Nu. În
pofida performan¡elor sale extraordinare, omul
nu este o fiin¡å ra¡ionalå. Incon¿tientul lui S.
Freud, al lui C. Jung, al lui A. Adler, al lui K. Jaspers,
al lui H. Marcuse, al lui F. Nietzsche, al lui G.
Bachelard, al lui F. M. Dostoievski deturneazå
mereu forma¡iunile mai noi ale creierului de la
calea lor ra¡ionalå.
Dar atunci, este omul o fiin¡å afectivå? Nu. El
nu este nici o fiin¡å afectivå.
Dar atunci ce este omul? Omul este un amestec de ra¡iune ¿i de afectivitate. Nu putem spune
cå omul månâncå numai din plåcere. Dar nici
nu putem spune cå el månâncå ra¡ional. Nu
putem spune cå omul este o fiin¡å poligamå. Dar
nu putem spune nici cå el este o fiin¡å monogamå
deoarece nu numai literatura, ci ¿i via¡a realå ne
aratå cå omul este o fiin¡å perfidå. Dupå cum
aratå M. Cabanac, el tinde, cu orice risc, så-¿i
maximizeze plåcerea ¿i este în stare så facå
sacrificii foarte mari pentru a ob¡ine acest lucru.
Omul este deci un amestec foarte complicat
între ra¡iune ¿i afectivitate, în care predominå,
de obicei, afectivitatea.
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Dar dacå omul nu este o fiin¡å ra¡ionalå, iar
comportamentul lui este dominat de afectivitate,
atunci ce ¿anse mai avem noi så îi modificåm stilul
de via¡å care conduce la apari¡ia multor boli?
Destul de mici. De aceea, nu este de mirare cå
pacientul preferå de multe ori så ia medicamente
în loc så-¿i modifice sitlul de via¡å.
Desigur cå un pacient cu dislipidemie va
accepta din punct de vedere ra¡ional regimul alimentar hipolipidic. Dar regimul recomandat de
noi va ac¡iona ca un fel de sevraj ¿i, când ajunge
la supermarket, alimentele interzise vor ac¡iona
asupra sistemului de recompenså-pedeapså, care
va secreta dopaminå, va declan¿a comportamentul repetitiv ¿i el va cumpåra pråjiturile cu fri¿cå,
smântânå, unt, va cumpåra carne de porc, care

erau interzise. Acetilcolina creierului ra¡ional nu
reu¿e¿te så înfrângå dopamina creierului afectiv.
Ideal ar fi ca regimul recomandat de noi så
satisfacå plåcerile alimentare ale pacientului.
Dar dacå omul nu este o fiin¡å ra¡ionalå, ci
un amestec de ra¡iune ¿i de afectivitate, ar fi oare
bine ca el så fie o fiin¡å ra¡ionalå? Evident cå nu
ar fi bine. Am tråi într-o lume de robo¡i. Ar fi
imposibil så apelåm la în¡elegerea unui om care
nu are nici un pic de afectivitate. Probabil nu ar
exista nici arta. Probabil ar dispårea fantezia ¿i
imagina¡ia. Apoi ar fi imposibil ca el så ra¡ioneze
la fiecare gest ¿i la fiecare înghi¡iturå, care poate
så se desfå¿oare automat cu ajutorul afectivitå¡ii.
Dar probabil cå nu ar fi råu ca uneori så predomine totu¿i ra¡iunea ¿i nu afectivitatea: ar exista
mai pu¡ine conflicte ¿i mai pu¡inå boalå. 
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