
PENETRARE ÎN EMPIRISMUL ROMÂNESC 

 

Moto: Mai bine să taci şi să fii luat de prost  

decât să vorbeşti şi să confirmi că eşti  

(Abraham Lincoln) 

 

Doza mea de stres începuse să scadă după ce vocea fostului preşedinte Băsescu n-a mai 

fost auzită tunând în perimetrul României. Odată cu reducerea cantităţii de stres, parametru 

măsurabil de către psihologi, a scăzut din sângele meu şi din cel al majorităţii poporului român 

acel hormon secretat de glanda medulosuprarenală, denumit adrenalină. Au început să se 

reducă tensiunile în circulaţia sângelui şi să revină la normal ritmurile cardiace – acesta este 

cazul foarte multor români dintre cei pe care îi cunosc, dar şi a celor pe care nu-i cunosc. 

Prietenul meu Sorin mă sună şi mă întreabă „– Ce facem, profesore, repunem din nou 

televizoarele în funcţie?”. Atunci când am cumpărat televizorul gândeam (repet, gândeam) că 

poate fi folosit la informarea, eventual la culturalizarea mea şi a familiei mele, fie şi într-o 

formă primitivă, tangenţial. Am observat, apoi, că această minune a tehnicii apărută ca urmare 

a ecuaţiilor lui Maxwell, manipulată dinăuntrul cutiei de vocea unui preşedinte paranoic, anti-

ţară, anti-popor, anti-umanitate, devenise o sursă de mare „disconfort” şi, după ce mi-am făcut 

prima operaţie de inimă, am hotărât să-l suprim. Nu s-a supărat nimeni în familie, căci se 

suprimaseră şi telenovelele. 

Conflictul major dintre popor şi fostul preşedinte a fost creat de creşterea prăpastiei 

dintre vorbă şi faptă, lucru evident normal pentru lumea politicienilor în general şi a celor 

români în special. Acţiunile în desfăşurare ale fostului preşedinte atinseseră paroxismul, ţara se 

divizase şi un război al vorbelor urâte, al urâtului fără sens, a fost multă vreme în plină 

desfăşurare, transformând ţara într-un front, într-un haos în care toată lumea trăda şi nimeni nu 

se mai înţelegea cu nimeni. Ţara devenise un cazan imens, în care fierbea nefericirea poporului 

român. 

Am avut câteva săptămâni de pace odată cu alegerea noului preşedinte şi lucrurile 

păreau că merg şi în linişte. Problema a început, încetul cu încetul, să se înfierbânteze din nou. 

Cele două găşti continuau să existe, fiecare având de partea ei câte un grup de jurnalişti, falnici 
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apărători ai democraţiei (care democraţie?), care au început demersurile şi atacurile. Nu spun 

critici pentru că o critică se referă la o acţiune concretă. 

Politicienii, presa, justiţia nu fac parte din acea categorie de oameni ai Pământului şi ai 

planetei organizaţi în instituţii de forţă, care să poată înţelege o comunicare şi conlucrare 

civilizată şi care să transforme România într-o ţară civilizată. O eroare ludică a pus stăpânire pe 

ei. Toată lumea mimează munca, ca şi când ar face barbut, ţipând apoi tare la popor că apără 

democraţia. 

Deci, ultima temă a unor jurnalişti care atacă în egală măsură şi guvernul şi preşedintele 

este „tăcerea preşedintelui”. De ce tace preşedintele? De ce se întâlneşte cu premierul şi nu le 

raportează lor ce au vorbit?  

Prin retragerea lui Băsescu şi relativa tăcere a lui Johannis, aceşti oameni în care 

adrenalina clocoteşte pe un substrat organic toxic, lipsa subiectelor de scandal este o grea 

pierdere, este o suferinţă greu de acceptat. Studiile statistice cu caracter social arată că este mai 

uşor să respingem nevinovăţia cuiva decât s-o acceptăm (vezi Nassim Nicholas Taleb – 

„Lebăda neagră”, cu referire la MFI – Marea Fraudă Intelectuală). 

Aşadar, de ce tace preşedintele? Nu cumva pune la cale, împreună cu Ponta, un conflict 

pentru detronarea lui Putin?  

Problemele ţării sunt multe şi grele, iar rezolvarea lor nu se poate realiza în nici un fel cu 

articole menite să critice un preşedinte pentru că nu-i satisface mecanismele manipulatorii unui 

anumit jurnalist. Personal, nu am văzut derapaje majore ale instituţiilor statului, care să 

devanseze nivelul minim de stabilitate la care lucrează toate, deopotrivă. 

Spuneam că ţara are mari probleme, pornind nu de la instituţiile statului, care din motive 

de sistem oricum nu merg, aşa cum nu merg nici în UE şi nici în alte 2/3 din teritoriile lumii. 

Ceea ce deranjează în mod deosebit este imposibilitatea structurilor conducătoare de a gândi, 

fenomen globalizat, dar foarte accentuat în România.  

Există un număr mare de români care nu pot gândi în sensul verbului „a gândi” sau în 

sensul în care Daniel Kahneman l-a gândit (lucrarea „Thinking, Fast and Slow” – „Gândire 

rapidă, gândire lentă”, tradusă şi în limba română). Kahneman, unul dintre cei mai apreciaţi 

economişti şi psihologi în domeniul comportamentului gândirii, Laureat al Premiului Nobel, 

împarte actul general al gândirii în 2 Sisteme. 
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Sistemul 1 – rapid şi superficial, stă la baza alcătuirii peste noapte a programelor 

partidelor şi a programelor de guvernare, aşa cum bine sublinia o distinsă doamnă co-

preşedinte a noului partid PNL în seara de Bobotează a anului 2015. „– Aşa nu se mai poate!”, 

spunea vorbitoarea. Personal, nu cred că nu se mai poate, pentru că aşa e construit sistemul, iar 

doamna aparţine sistemului, adică este dotată cu o lejeritate a gândirii şi o mare capacitate de a 

vorbi, de a scoate vorbe fără niciun rost şi fără nicio legătură cu realitatea.  

Să exemplificăm: „avem o viziune de guvernare ca nimeni alţii”… cuvântul „viziune” 

se potriveşte lejerităţii cognitive a Sistemului 1 pentru că nu exprimă nimic concret. Concepţie, 

opinie, mod de a vedea şi altele asemenea sunt noţiuni sterile, cu care nu rezolvă problema 

înfometaţilor, a needucaţilor, a bolnavilor, a hoţilor etc.  

Instrumentele concrete ale euristicii lipsesc din gândirea doamnei co-preşedinte. Ele vor 

veni, însă, cândva. Adică ni se spune că, la actualul guvern, elefantul are 4 picioare şi e mai 

mare decât un bou, fără să ştim câte picioare şi ce greutate va avea noua lor creaţie. Ni se 

creează o iluzie a viitorului, o iluzie a adevărului, dar şi a memoriei. Or, din iluzii nu se poate 

trăi. De 25 de ani servim iluziile lor, reieşite din cele mai fantastice viziuni. Ne-am săturat! 

Benjamin Franklin spunea „Vorbeşte puţin şi fă multe!”, o învăţătură care te obligă şi la 

a apela la Sistemul 2 de gândire, operaţiune grea şi neobişnuită pentru gânditorii noştri politici. 

Acum să luăm un alt exemplu care ne vine din presă şi care se referă la corectitudinea 

informaţiei. Ni se spune că guvernul actual estimează circa 5 milioane de români ca trăind sub 

pragul de sărăcie. Nimeni, însă, nu ne spune dacă această cifră este adevărată, dacă este lovită 

de vreo probabilitate şi care este aceea, care ar fi tendinţele şi măsurile de contracarare. Un 

jurnalist are obligaţia morală să ofere publicului un pachet complet de informaţii, din care cei 

care judecă şi cu Sistemul 2 să poată veni cu contribuţii esenţiale la rezolvarea problemei. Iar 

aceştia sunt destul de mulţi. 

Există, în momentul de faţă, oameni deosebit de inventivi, care şi-au pus ani de zile 

mintea la treabă pentru a face descoperiri ce pot salva România de la subdezvoltare. Un român 

a inventat un sistem prin care scoate hidrogenul din apă printr-un procedeu neconvenţional: apă 

– H2 – apă, conform legii conservării energiei.  

Inventatorul face drumuri pe la toate instituţiile pentru a-şi promova şi implementa 

proiectul, care ar transforma România în cel mai ieftin producător de energie nelimitată. Ca de 
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obicei, birocraţia şi lejeritatea gândirii româneşti sunt prezente. Poziţiile contra se înmulţesc, 

mai ales acum, când specula cu petrol înfloreşte şi umple până la refuz buzunarele mafioţilor în 

materie, tot timpul în conexiune cu politicienii. Dacă acest proiect va pica, se face pe deplin 

dovada nu numai a faptului că suntem superficiali, căci în acest caz s-ar mai putea face ceva, 

dar şi că suntem extrem de ticăloşi, ceea ce ne va pierde.  

Valoarea informaţiei şi folosirea experienţei empirice în valorificarea ei superioară, 

utilizarea unei euristici bazate pe Sistemul 2 ne vor transforma din nişte lătrăi în nişte oameni 

serioşi, cu abilităţi demonstrabile de gândire şi muncă. Poate o să negaţi sau o să spuneţi că este 

imposibil, dar ceea ce e necesar a fi schimbat în România, dar şi în lume, este modul de a 

gândi. 

Revenind la preşedintele actual, cred că nu trebuie forţat de nimeni să înceapă a urla 

pentru ca „în mod special” să apere drepturile unui jurnalist atunci când guvernul i le încalcă. 

Fără îndoială că va face şi acest lucru, dar în niciun caz conform Art. 80 din Constituţie, atât de 

evaziv şi confuz. 

În acest moment lăsaţi preşedintele să gândească! Va veni şi vremea faptelor, pe 

traiectoria gândire – cercetare empirică – implementare practică. Nu mai vorbiţi şi nu mai 

scrieţi dacă nu sunteţi informaţi! Noi, cititorii, nu suntem proştii voştri. Avem nevoie de 

informaţie corectă. Eminescu spunea „– În zadar să vorbeşti celui care nu vrea să te asculte”. 

Nu ne puneţi în situaţia să utilizăm scriitura voastră de maniera în care foloseam ziarul 

Scânteia. Aşadar, atenţie la precizie, la exactitate, atenţie la erorile narative, la poveştile 

nefundamentate empiric sau experimental, căci „ştiinţa îţi arată cum să nu fii fraier” (N.N. 

Taleb – „Lebăda neagră”). 

Am ţinut şi ţin foarte mult la experienţa empirică pentru că statistica internaţională 

consultată de N.N. Taleb arată că din circa 1,5 milioane cărţi şi lucrări ştiinţifice elaborate în 

domeniul economiei şi ştiinţelor, numai 40 prezintă rezultate inovatorii demne de reţinut la 

patrimoniul ştiinţei. Cele mai multe greşeli au fost efectuate de statisticieni pe 2 căi: 

1. Colectarea datelor; 

2. Utilizarea distribuţiei normale a curbei Gaussiene în procesarea şi 

interpretarea datelor. 
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Statisticienii nu sunt gânditori. Ei doar calculează, fără să ştie dacă pleacă de la o bază 

de date reale. Cei care gândesc şi interpretează pot să ajungă la concluzii şi decizii false 

(eroarea confirmării). 

Pe de altă parte, ultimele cercetări consemnate de marele matematician Ian Stewart în 

cartea „17 Ecuaţii care au schimbat lumea” scot în evidenţă faptul că „Oricine foloseşte metode 

statistice trebuie să fie conştient de ipotezele care stau la baza acestor metode şi de implicaţiile 

lor. Introducerea fără discernământ a unor date într-un computer şi acceptarea rezultatelor ca 

fiind literă de evanghelie, fără înţelegerea limitărilor metodei folosite, este reţetă sigură pentru 

DEZASTRU” (pag. 123, cu sublinierea noastră). 

Sperăm ca acest citat să vă fi convins de necesitatea gândirii. Altminteri, N.N. Taleb 

numea curba gaussiană „Marea Fraudă Intelectuală”, mai ales atunci când se aplică la 

economie şi sociologie. 

Nouriel Roubini, un mare economist american independent, a fost singurul care a 

pronosticat, folosind alte metode matematice decât cele statistice, marea criză din 2008 din 

SUA, precum şi modalităţile de extindere a ei în Uniunea Europeană. A estimat că economia 

mondială intră în stare de război. A avut de suferit pentru exactitatea predicţiilor sale.  

Aceiaşi jurnalişti, economişti, experţi în politici economice, care mişună şi pe la noi şi 

care nu au văzut venirea crizei, oferă acum enorm de multe analize privitoare la caracterul ei 

inevitabil. Nouă ni se pare că această criză, apărută din greşeli elementare, a fost una provocată. 

Prea vizibile au fost greşelile şi, cu toate acestea, FMI şi BCE continuă să elaboreze prognoze 

şi programe fără să realizeze că cele anterioare nu au funcţionat. 

Aceeaşi criză a intrat în România ca o epidemie, nesesizată de nimeni. Dimpotrivă, 

eroarea umană săvârşită în SUA a fost preluată şi amplificată în în ţara noastră de un preşedinte 

indecent mental, la care niciun fel de sistem de gândire nu a funcţionat. La vremea aceea, 

România putea să traverseze criza numai prin investiţii în domeniul infrastructurii şi al 

agriculturii. Astăzi am fi avut şi autostrăzi şi hrană din abundenţă şi un alt nivel de dezvoltare. 

În 2005, Michael Dellnitz, Oliver Junge, Marcus Post şi Bianca Thiere au folosit 

tuburile cosmice pentru proiectarea unei misiuni eficiente energetic de la Pământ la Venus şi au 

reuşit. Au denumit-o Super-autostrada Interplanetară în care Jupiter joacă un rol de Gară 

Centrală Cerească. Proiectarea şi execuţia au fost posibile datorită înţelegerii matematicii 
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aprofundate a geografiei peisajului energetic. Noi, românii, nu înţelegem deloc peisajul 

geografic local şi nici voinţa politică, care ne-ar putea lega prin autostrăzi terestre nu de Venus, 

ci de Budapesta şi Europa. 

În faţa unor asemenea realizări în fapte şi nu în vorbe, noi, oamenii de ştiinţă, trăitori în 

frumoasa Românie, nu avem decât un sentiment de deznădejde şi descurajare.  

Câteva cuvinte şi despre preşedinte. Preşedintele, în ciuda criticilor, a început să 

vorbească şi, fireşte, impulsionat de factori externi, s-a redeclarat în favoarea susţinerii justiţiei. 

Toţi dorim să avem o justiţie în primul rând inteligentă, dreaptă şi necoruptă. Justiţia nu poate 

fi independentă pentru că ea, ca şi celelalte instituţii, este pusă, teoretic, în slujba cetăţeanului. 

Nu se vede cum ar putea preşedintele sprijini (cuvânt care introduce intervenţia) justiţia.  

Justiţia mondială este în criză, în egală măsură ca cea românească. Peste tot este necesar 

un nou sistem de gândire – acţiune şi pentru justiţie. În SUA justiţia ucide oameni nevinovaţi şi 

apoi justifică moartea lor prin afirmaţia că „la vremea procesului păreau vinovaţi”. În România 

continuă vânătoarea bătrânilor, a micilor hoţi, dar marea corupţie, cu rădăcini şi legături 

internaţionale, nu poate fi eradicată complet. Ar fi nevoie de un model tip mandelbrotian, 

inspirat după Mama Natură, în care gândirea magistraţilor şi cea a procurorilor să se desfăşoare 

în fractalii suprapuse, în funcţie de importanţa cazurilor.  

Activitatea juridică este necesar a se desfăşura cu discreţie, în respect faţă de om şi nu în 

tandem cu televiziunile şi presa. În momentul în care un cetăţean al naţiunii române este arestat 

de o asemenea manieră, eventual pe baza unor informaţii greşite, justiţia se simte obligată să-l 

pedepsească pentru a-şi masca ineficacitatea, greşelile. Justiţia ar fi necesar să fie dotată cu un 

set de reguli fronetice, adică reguli înţelepte în luarea deciziilor, folosind şi empirismul logic. 

Nu e obligatoriu să arestezi pe cineva numai pentru faptul că n-ai pe cine aresta. 

Reversul este, şi el, valabil. 

În fine, o justiţie atât de independentă ca cea românească este unică, în lipsa preluării 

riscurilor şi a responsabilităţilor. Au existat cazuri concrete (vezi cazul de la Târgu Jiu) de 

oameni care au murit în puşcărie fără să fie vinovaţi. Asemenea situaţii mai sunt şi astăzi. Cum 

cercetarea nu poate elabora modele pentru comportamentul gândirii în justiţie, fiindcă nu 

primeşte date, nici măcar un model gaussian de faţadă nu poate fi elaborat. Şi, totuşi, justiţia – 

care are şi ea corupţii ei, nu trebuie să răspundă numai în faţa lui Dumnezeu. O responsabilitate 
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care să le imprime evitarea erorilor e necesar să existe, în afara autocontrolului, dovedit ca 

foarte ineficient. 

Preşedintele a vorbit, însă, şi în faţa armatei, spunând că „va găsi soluţii pentru creşterea 

bugetului apărării la 2% din PIB, aşa cum solicită şi partenerii externi”. Personal, îmi place 

ideea de a avea o armată mândră, care defilează frumos pe sub Arcul de Triumf şi se bate cu 

teroriştii. Apare şi aici întrebarea dacă informaţiile sunt corecte. Adica dacă armata are nevoie 

de 2%, 2,5%, 3% etc. pentru o optimizare a activităţii ei, făcută după cercetări minuţioase, sau 

după gândiri empiric aprofundate ale corpului militar sau o facem ca să satisfacem un capriciu, 

insuficient demonstrat, al partenerilor externi. 

Exemplele sunt extrem de numeroase, însă ne decidem să tragem câteva concluzii 

valabile pentru noi, dar şi pentru alţii, care doresc să ne asculte: 

1. În lipsa unei cercetări active, care să pună la dispoziţia instituţiilor datele şi 

informaţiile cele mai apropiate de realitate, utilizarea empirismului acumulat în 

mintea oamenilor învăţaţi poate fi o soluţie provizorie până la reinstalarea 

cercetării moderne în funcţiile ei. 

2. Schimbarea modului de gândire, cel puţin la nivelul instituţiilor statului, este 

obligatorie. De 25 de ani zăcem în acelaşi model de gândire, superficial şi defect. 

Nu se poate crea o nouă societate utilizând instrumentele şi gândirea cu care ai 

distrus-o. 

3. Este preferabilă o catalogare a deciziilor şi este preferabil ca deciziile cu risc 

pentru societate să fie luate de specialişti care nu au orbire la risc. Nu este 

necesară superspecializarea la nivelul deciziilor instituţionale. Totodată, apare 

necesitatea pregătirii oamenilor responsabili în a limita erorile umane şi calculele 

greşite. Avem nevoie de o societate rezistentă la greşelile diferiţilor experţi 

(epistemocraţie). Avem, deci, nevoie de o societate rezistentă la eroare, care se 

poate obţine prin educaţie, legi şi ştiinţă. Partidele politice nu pot crea o societate 

rezistentă la EROARE dacă nu apelează la o cercetare foarte avizată.  

4. Folosirea redundanţei funcţionale şi a fractaliilor, mai ales în agricultură şi 

mediu. Utilizarea ştiinţei Naturii Mamă în modelarea socio-economică a 
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viitorului. Mama Natură este cea mai bătrână, mai înţeleaptă şi autorizată sursă 

de informaţii. 

5. Legiferarea ştiinţifică a haosului şi disciplinarea populaţiei. Nu este necesar să 

alergăm după certitudini, căci nu le atingem, nici să facem planuri şi prognoze, 

căci nu le realizăm. Este necesară relansarea lină şi durabilă a activităţilor, fără 

erori, chiar dacă uneori, mai frecvent sau nu, suntem obligaţi să suportăm diferite 

creode (urcuşuri şi coborâşuri). 

Sper ca preşedintele nostru să înţeleagă necesitatea unei vieţi şi a unei activităţi 

concrete, importantă în realitatea actuală a ţării. Cu siguranţă nu va putea face multe lucruri. 

Dar dacă ne este asigurată liniştea necesară creaţiei, vom face noi. El este preşedintele care tace 

şi face şi nu are obligaţia să se lase atins de critici neroade, mai volatile decât finanţele lumii. 

Fermitatea preşedintelui este necesară, fie şi ca model de comportare intelectuală. 

Domnule Preşedinte, vorbiţi puţin şi faceţi mult! 

 

Prof.univ.dr.ing.dr.h.c. Mihai BERCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


