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4.1. INTRODUCERE GENERALĂ 

Problema raționalității este una intrinsecă fenomenului economic, deoarece acest fenomen este 
un artefact. Cu alte cuvinte, fenomenul economic (evenimente economice, procese economice) nu 
se produce de la sine, așa cum se întâmplă cu fenomenul natural, ci el este generat de subiectul 
economic sau, mai general, de un anumit tip de interacțiune a subiecților, numită interacțiune 
economică.  

Am văzut, în capitolele anterioare, ce se înțelege prin economic, deci prin fenomen economic, și 
amintim că predicatul fundamental al economicului este schimbul entropic, de ultimă instanță, 
dintre subiectul cultural (ființa umană individuală sau agregată) și natură. Întrucât schimbul 
entropic este rațiunea definitorie a fenomenului economic, rezultă că fenomenul economic nu 
poate apărea decât sub forma actului economic1.  

                                                           
1 Amintim că, din punct de vedere praxiologic, actul, ca gen, are două specii: a) acțiunea: actul de a face; b) abținerea: 
actul de a nu face. Este de menționat că și abținerea are ca rezultat fenomene economice (de exemplu, prin 
neîmpiedicarea unui fenomen economic în desfășurare). 
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Actul economic, fiind o obiectivare a unei intenții2, necesită un scop prealabil, iar realizarea 
scopului necesită alocarea unor resurse. Problema raționalității apare, prima dată, în această 
etapă, a alocării resurselor adecvate pentru realizarea scopului propus.  

Modalitatea în care este asociat scopul cu resursele este considerată a reprezenta, în general, 
problema raționalității. Să fixăm câteva dintre coordonatele principale ale acestui concept. 

În primul rând, fiind implicat scopul, despre raționalitate nu putem vorbi decât în legătură cu 
subiecți culturali. Subiecții non-culturali, deși realizează și ei schimb entropic cu natura, nu sunt 
„dotați” cu scop, ci cu finalitate. Ca urmare, subiecții non-culturali nu sunt subiecți economici, iar 
în legătură cu ei nu se pune problema raționalității3.  

Să analizăm, totuși, dacă, în legătură cu subiecții non-culturali, se pune problema eficienței. 
Considerăm că problema eficienței (adică realizarea unui raport optim între efect și efort în 
relațiile cu natura) se poate pune. Eficiența, în acest caz, este un rezultat obținut fie a priori (ca 
urmare a instinctelor transmise genetic) fie a posteriori (ca urmare a învățării memetice4, deci ca 
urmare a experienței). Realizarea eficienței ca urmare a învățării memetice se vede cel mai evident 
în cazul animalelor cu viață socială. 

În al doilea rând, trebuie spus că raționalitatea este o proprietate a unui mod de a lua decizii (de a 
face alegeri). Fiind o proprietate (atribut), identificarea ei ca atare are nevoie de o referință, de un 
benchmark, în raport cu care să se poată aprecia dacă avem sau nu raționalitate în modul de a lua 
decizia în cauză. De fapt, în cursul capitolului, unul dintre obiectivele noastre principale va fi 
tocmai acela de a găsi un asemenea benchmark, precum și de a găsi procedura de evaluare a 
raționalității ca atare, în raport cu acel benchmark. 

În al treilea rând, este important de identificat clasele de raționalitate posibile (nu neapărat 
utilizate, conform experienței noastre actuale). Relevanța unei asemenea întreprinderi constă în 
aceea că un anumit tip de raționalitate poate avea o credibilitate mai mare sau mai mică în funcție 
de clasa sa de apartenență. Vom dezvolta, așadar, și o examinare a acestor clase de raționalitate. 

În al patrulea rând, raționalitatea ar trebui tratată nu doar în sine, ci în raport cu ceea ce nu este 
raționalitatea. În acest sens, ar trebui analizate „speciile” de non-raționalitate posibile, odată ce 
raționalitatea a fost fixată prin intermediul unei definiții rezonabile. În ceea ce privește 
modalitatea pe care o vom folosi pe parcursul capitolului pentru a formula definiții va fi aceeași 
utilizată și în capitolele precedente: identificarea predicatelor de suficiență. 

Cele menționate mai sus vor constitui, așadar, canavaua pe care întregul capitol va fi construit, în 
scopul elucidării (pe cât ne stă în putință, desigur) problemei raționalității în economie. 

4.2. CONCEPTUL DE RAȚIONALITATE5 

Vom înțelege prin raționalitate o proprietate a inferenței, adică a derivării logice de la premise la 
concluzie, inferență bazată pe cele patru principii ale logicii bivalente sau binare6. Considerăm că 
pot exista patru tipuri distincte de raționalitate: 

                                                           
2 Vom dezvolta pe larg această chestiune în cuprinsul capitolului. 
3 Desigur, argumentul fundamental este absența scopului la subiecții non-culturali, nu faptul că nu sunt subiecți 
economici (această „calitate” este o consecință a absenței scopului). Facem această precizare deoarece, evident, 
problema raționalității nu se pune doar în marja economicului, ci oriunde există scop. 
4 Învățarea memetică este o învățare bazată pe imitare (pe baza memei, concept introdus de biologul Richard 
Dawkins, în lucrarea Gena egoistă, tradusă în limba română în anul 2013, la Editura Publica) a părinților sau a celorlalți 
indivizi din grup. Învățarea memetică este o învățare neconștientă, dar care depășește prin complexitate instinctele, 
având o sorginte socială. S-au documentat cazuri de dominanță a învățării memetice în raport cu instinctele (lei care 
au îngrijit, contra naturii, un pui de pradă). 
5 Acest paragraf a apărut, sub semnătura autorului, în limba engleză, în publicația Œconomica nr. 1/2015, cu titlul 
Rationality and I-rrationality.  
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 raționalitate autonomă (RA): raționalitatea care inferează concluzii non-empirice din 
premise non-empirice. O mai putem numi raționalitate demonstrabilă. Acest tip de 
raționalitate este cel mai puternic, deoarece este complet independentă de factuali7; 

 raționalitate habituală (RH): raționalitatea care inferează concluzii empirice din premise 
empirice8. O mai putem numi raționalitate ne-demonstrabilă. Această raționalitate poate fi 
considerată cea mai slabă raționalitate, deoarece este complet dependentă de factuali; 

 raționalitate bazată pe credință (RC): raționalitate care inferează concluzii non-empirice din 
premise empirice. O mai putem numi raționalitate cvasi-demonstrabilă. Această 
raționalitate este „responsabilă” de metoda inductivă folosită în cunoaștere, printr-o 
generalizare „ilegală” a particularului; 

 raționalitate practică (RP): raționalitatea care inferează concluzii empirice din premise non-
empirice. O mai putem numi cvasi-raționalitate. Această raționalitate procedează într-un 
mod deductiv (extrage un particular din general), dar numai dintr-un punct de vedere 
empiric. 

O schemă sinoptică a acestor patru tipuri de raționalitate este vizualizată în figura 1. 

 
Premise empirice Premise non-empirice 

Concluzii empirice RH RP 

Concluzii non-empirice RC RA 

Figura 1. Cele patru tipuri de raționalitate 

Raționalitatea poate fi examinată atât din perspectivă cognitivă, cât și din perspectivă praxiologică. 

(a) Perspectiva cognitivă 

Perspectiva cognitivă a raționalității se referă la scopul cunoașterii, deci acest tip de raționalitate 
va fi suprapus peste scopul cognitiv. Ca urmare, raționalitate cognitivă aspiră să producă 
cunoștințe despre realitate așa cum este ea. Trebuie remarcat faptul că raționalitatea cognitivă nu 
este echivalentă cu raționalitatea pozitivă, deși o anumită interferență între raționalitatea 
cognitivă și raționalitatea pozitivă trebuie acceptată. Posibilitatea acestei interferențe rezidă în 
„pasiunea” comună pentru starea de fapt a realității. Perspectiva cognitivă a raționalității implică o 
distincție casantă între subiect, 𝑆 (adică observatorul) și obiect, 𝑂 (adică observatul). 

(b) Perspectiva praxiologică 

Perspectiva praxiologică a raționalității se referă la scopul acțiunii, deci acest tip de raționalitate va 
fi suprapus peste scopul praxiologic. Ca urmare, raționalitatea praxiologică aspiră să producă 
cunoștințe despre modul în care realitatea trebuie să devină ceea ce este de dorit să devină. 
Trebuie remarcat faptul că raționalitatea praxiologică nu este echivalentă cu raționalitatea 
normativă, deși o anumită interferență între raționalitatea praxiologică și raționalitatea normativă 
trebuie acceptată. Posibilitatea acestei interferențe rezidă în „pasiunea” comună pentru realitatea 

                                                                                                                                                                                                 
6 Adică: a) principiul identității (𝐴 ≡ 𝐴); b) principiul non-contradicției (𝐴⋀�̅�̅̅ ̅̅ ̅̅ ) ; c) principiul terțului exclus (𝐴⋁�̅�) ;  

d) principiul rațiunii suficiente (𝐴 → 𝐵)⋀(�̅� → �̅�)). Primele trei principii au fost introduse de Aristotel, iar al patrulea 
de Leibniz. De fapt, al patrulea principiu depășește domeniul logicii, fiind mai degrabă un principiu universial al 
inteligibilității, dar el este considerat totuși, ca un principiu al logicii. Nu vom discuta aici logicile non-bivalente 
(multivalente, fuzzy, para-consistente etc.). 
7 În general, factualul nu este echivalent cu contingentul (întrucât putem avea și factuali necesari), dar, în cele mai 
multe cazuri (cel puțin în domeniul economic, respectiv social) factual și contingent pot fi considerați echivalenți. 
8 Este evident că putem avea, atât în premisa majoră, cât și în premisa minoră, propoziții empirice, în sensul că ele nu 
reprezintă legități (inclusiv de acoperire, ca în premisa majoră) axiomatice sau derivate din axiome. 
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dorită sau convenabilă. Perspectiva praxiologică a raționalității implică o distincție vagă între 
subiect, 𝑆 (adică observatorul) și obiect, 𝑂 (adică observatul). Figura 2 pune în evidență aceste 
delimitări conceptuale. 

 

Figura 2. Raționalitatea cognitivă vs. raționalitatea praxiologică 

Trebuie remarcat faptul că raționalitatea este o proprietate care nu se referă la subiecți, la 
obiecte, la procese, la evenimente sau la fenomene, ci doar la inferențele asociate tuturor 
acestora, inferența realizate de subiect. Este o abordare similară cu cea a abordării conceptului de 
adevăr: adevărul nu este o proprietate a obiectelor, fenomenelor, evenimentelor, proceselor, ci o 
proprietate a propozițiilor (în mod obișnuit exprimate verbal) despre toate acestea, propozițiile 
fiind formulate de subiect. Așadar, pentru a exista o problemă a raționalității trebuie să existe o 
inferență (exprimată într-un limbaj acceptat, fie verbal, fie formal). Verdictul asupra raționalității 
este întotdeauna un verdict asupra rezultatului inferenței (inferență propozițională). 

Raționalitatea ca proprietate a inferenței logice nu stă sub nici o judecată de valoare. Nu contează 
care este consecința cognitivă (sau, după caz, praxiologică) a stabilirii raționalității unei inferențe. 
Aceasta înseamnă că raționalitatea este evaluată printr-un filtru procedural, nu printr-un filtru de 
rezultat. Această neutralitate axiologică a raționalității ne conduce la concluzia că raționalitatea 
este neutră și moral. În opinia noastră, raționalitatea este o proprietate pur logică (mai general, 
pur tehnică) a unei inferențe, nu una etică. Problema etică ar putea apărea, totuși, în utilizarea 
proprietății de raționalitate în cunoaștere (ori în acțiunea practică după caz) dar, în sine (per se) 
raționalitatea este neutră moral9.  

Pe baza neutralității morale a raționalității, o altă chestiune poate fi discutată aici: poate fi 
raționalitatea obținută de un computer (mai general, de inteligența artificială)? Răspunsul nostru 
este afirmativ: o procedură logică validă de trecere de la premise a concluzii (de exemplu, într-un 
mod foarte formalizat, cum propune logica formală sau logica matematică) poate fi realizată de un 
dispozitiv non-uman. Este suficient ca procedura logică să fie descrisă în programul computerului 
într-o modalitate algoritmică (sau computațională). Posibilitatea automatizării producerii 
raționalității (mai bine zis, a alegerii raționale) este un rezultat al faptului că raționalitatea este 
neutră din punct de vedere axiologic.  

Unul dintre cele mai importante aspecte ale raționalității este logica implicată în inferența 
asociată. În general, problema raționalității este discutată în termeni de logică bivalentă (binară), 
cunoscută și ca logică aristotelică, așa cum am menționat la începutul acestui capitol. Totuși, din ce 

                                                           
9 Cititorul este invitat să-și amintească faptul că această distincție casantă dintre filtrul de procedură (ori validarea 
procedurală) și filtrul de rezultat (ori validarea rezultativă) este foarte importantă în dezbaterile privind justiția socială 
și marca etică a distribuției produsului economic în societate. 
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în ce mai multe fapte (atât empirice, cât și teoretice) ne conduc către un concept mai general al 
raționalității, bazat pe logici fuzzy (logici cu număr infinit nenumărabil de valori de adevăr). Mai 
mult decât atât, recent, au fost dezvoltate și așa-numitele logici para-consistente, care acceptă 
principiul contradicției în inferența logică și astfel, aduc noi chestiuni în dezbatere. În acest capitol 
noi nu vom discuta aceste complicații10, considerând raționalitatea ca rezultat al inferențelor 
valabile în logica bivalentă11. 

4.3. MODELUL DE RAȚIONALITATE 

Definiția de mai sus a raționalității implică o sursă a acesteia. Cum spuneam în introducere, pentru 
a identifica raționalitatea avem nevoie de o referință, de un benchmark, care să ne „spună” dacă 
suntem sau nu în prezența raționalității. Propunem ca această sursă a raționalității să fie modelul 
de raționalitate. Prin model de raționalitate înțelegem un dispozitiv logic format din următoarele 
componente: 

 un set de principii (sau axiome) privind cunoașterea (dacă avem în vedere raționalitatea 
cognitivă) sau acțiunea (dacă avem în vedere raționalitatea praxiologică) 

 un set de reguli de inferență din principii (considerate premise) la concluzie (considerată 
teoremă)12 

Cu alte cuvinte, prin model de raționalitate vom înțelege un dispozitiv intelectual invariant din 
punct de vedere logic (în sensul invarianței celor două componente menționate mai sus), care va 
produce cu necesitate concluzii din premise, pe baza propriilor principii semiotice13. În figura 3 se 
indică relația dintre raționalitate și modelul de raționalitate. 

 

Figura 3. Relația dintre raționalitate și modelul de raționalitate 

Desigur, posibilitatea predicțiilor despre factuali și, în mod corelativ, falsificarea popperiană nu 
sunt constitutive modelului de raționalitate în general, ci doar modelelor de raționalitate de tip 
științific. De exemplu, nici un model de raționalitate metafizică nu are nevoie să emită propoziții 
predictive despre factuali viitori (evenimente, fenomene, procese) în scopul verificării (adică fie al 
coroborării14, fie al infirmării) acelor propoziții predictive cu ajutorul propozițiilor descriptive 
asociate. Deci, singura condiție pentru ca o concluzie să fie rațională (adică să aibă proprietatea de 
raționalitate) este ca ea să fie o concluzie produsă de un model de raționalitate, indiferent de ce 
natură este acesta. Aceasta înseamnă, ca și în cazul raționalității, că modelul de raționalitate este 
neutru din punct de vedere moral (mai general, din punct de vedere axiologic). În opinia noastră 

                                                           
10 În capitolul 3 noi am propus, așa cum cititorul își amintește, o logică tetra-valentă pentru domeniul economic (mai 
general, pentru domeniul social), cu patru valori de adevăr (între care valorile de adevăr „adevărat” respectiv „fals”, 
din logica bivalentă clasică, nu mai apar). 
11 De fapt, multe dezvoltări ale logicii multi-valente folosesc în propozițiile lor tocmai…logica bivalentă. De exemplu, 

logica fuzzy utilizează principiul terțului exclus când tratează negația propoziției 𝜇(�̅�) = 1 − 𝜇(𝐴), unde cu 𝜇 s-a notat 
funcția de apartenență a unui element la mulțimea 𝐴, care este o mulțime fuzzy. 
12 Regulile de inferență se pot aplica teoremelor, pentru a obține lemele ș.a.m.d. 
13 Principiile (sau domeniile) semiotice sunt: a) semantica: relația dintre semn și referențialul (denotatul) său;  
b) sintaxa: relația dintre semne (de exemplu, în formarea validă a propozițiilor); c) pragmatica: relația dintre semn și 
utilizatorul său (subiectul). 
14 Așa cum se știe (de exemplu, aceasta este opinia lui Karl Popper) nici o teorie sau ipoteză nu poate fi factual 
(empiric) confirmată, ci (în cel mai bun caz) este coroborată, adică nu este, încă, infirmată (respinsă, falsificată). 
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această concluzie, privind neutralitatea axiologică a raționalității, respectiv a modelului de 
raționalitate este fundamentală în discuția despre raționalitate.  

Vom dezvolta acum cele spuse mai sus despre elementele componente ale unui model de 
raționalitate, separând, în interiorul principiilor (axiomelor), un principiu conducător. Așadar, 
structura unui model de raționalitate este următoarea: 

- un principiu fundamental: acest principiu nu trebuie să fie neapărat de natură pozitivă; mai 
mult decât atât, în cele mai multe cazuri, el este de natură metafizică, deci nu necesită nici 
o dovadă pozitivă și cu atât mai puțin o explicație (adică o descriere cauzală); principiul 
fundamental al unui model de raționalitate trebuie considerat auto-întemeietor. Pur și 
simplu, principiul fundamental este bazat pe credință. Ca urmare, el este ne-chestionabil în 
mod absolut; 

- un sistem de axiome15: aceste axiome trebuie să fie independente între ele (să nu existe 
relații de cauzalitate sau de determinare între ele), consistente două câte două și să 
formeze un sistem complet16; numărul axiomelor trebuie să fie cât mai mic posibil (adică la 
limita asigurării caracterului suficient), pentru ca astfel modelul de raționalitate în cauză să 
realizeze o economie de gândire cât mai mare; 

- un tip dat de logică: o logică are trei componente structurale: a) un număr de valori de 
adevăr; b) un număr de principii logice; c) un număr de tipuri de inferență acceptate ca 
valide. 

Dacă unui model de raționalitate îi adăugăm setul de teoreme (sau/și de leme)17 derivate din 
axiome, ceea ce rezultă numim, de obicei, teorie.  

Astfel, un model de raționalitate este o „mașină de calculat” care produce concluzii calculate18. 
Aceasta înseamnă că modelul de raționalitate și liberul arbitru sunt, în principiu, inconsistente 
reciproc. Vom vedea, mai jos, consecințele acestei afirmații, atunci când discuta despre 
iraționalitate. 

O problemă apare aici, totuși: ce putem spune despre cazul în care din modelul de raționalitate 
obținem o concluzie, dar ea este de un tip ne-determinat? Considerăm că, și în acest caz, avem 
încă de-a face cu un model de raționalitate, deoarece este vorba despre o concluzie corect 
derivată în cadrul modelului, utilizând proceduri de inferență valide19. În principiu, orice ne-
determinare sau in-decidabilitate a concluziei implică faptul că una dintre premise, cel puțin, este 
in-determinată20, dar concluzia în cauză nu este în afara raționalității din acest motiv. 

Modelul de raționalitate este, în opinia noastră, singurul „dispozitiv” logic generator de 
raționalitate, adică de propoziții care au proprietatea de a fi raționale. Dacă un astfel de model de 
raționalitate nu există, atunci nu putem vorbi cu sens despre raționalitate și despre propoziții (sau 
decizii) raționale. Respingem orice încercări de identifica raționalitatea în afara conexiunii cu 
modelele de raționalitate, de exemplu, prin încercarea a tot felul de proceduri de „adecvare” (cum 
ar fi faimoasa adecvare a mijloacelor la scop). De cele mai multe ori, de altfel, în spatele 

                                                           
15 Este vorba despre așa-numita mulțime 𝛼 (vezi aici și Nicholas Georgescu-Roegen, Legea entropiei și procesul 
economic, Editura Expert, 1996, Colecția Biblioteca Băncii Naționale). 
16 Condiția de completitudine funcționează aici ca un fel de principiu al rațiunii suficiente, însemnând că axiomele sunt 
suficiente pentru a asigura funcționarea modelului de raționalitate conform principiului său fundamental. 
17 Acest set este așa-numita mulțime 𝛽 (vezi nota de subsol 15). 
18 Un calcul este, pur și simplu, un episod finit de funcționare a unui model de raționalitate. Un rezultat al unui model 
de raționalitate este orice output comprehensibil al modelului în cauză. 
19 Astfel, indecidabilitatea Gödel, dacă apare, nu compromite modelul de raționalitate. 
20 De exemplu, dacă una dintre premise are caracter probabilist, atunci și concluzia are caracter probabilist. Reciproca 
este valabilă aici. 
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procedurilor de adecvare se află un model de raționalitate implicit, iar cercetarea de profil are 
drept una dintre sarcini pe aceea de a depista acest model de raționalitate „ascuns”. Dacă un 
asemenea model de raționalitate nu poate fi, totuși, cu nici un chip, identificat, atunci demersul de 
„raționalizare” este ne-legitim din punct de vedere logic. 

4.4. DECIZIA RAȚIONALĂ (OUTPUT-UL RAȚIONAL) 

Pe baza considerațiilor anterioare, se desprinde o concluzie puternică, independentă complet de 
context (decontextualizată), care ar trebui, în opinia noastră, acceptată: orice concluzie inferată 
valid în interiorul unui model de raționalitate (explicit sau implicit) trebuie considerată rațională și 
invers, o concluzie care nu este inferată valid dintr-un model de raționalitate (explicit sau implicit) 
nu poate fi considerată rațională. Astfel, atributul de rațional derivă din proprietatea de 
raționalitate care, la rândul său, este asigurată de funcționarea validă a unui model de 
raționalitate. Aici trebuie să facem o delimitare semantică între conceptul de raționalitate și 
conceptul de rațional: raționalitatea este o proprietate a inferenței găzduite de un model de 
raționalitate, în timp ce raționalul este o proprietate a concluziei obținute ca o consecință a 
procesării inferenței în cauză. Figura 4 vizualizează această distincție semantică: 

 

Figura 4. Relația dintre raționalitate și rațional 

Așadar, o propoziție este rațională dacă și numai dacă ea este o propoziție generată printr-o 
inferență validă în cadrul unui model de raționalitate. Nici o altă calificare nu se cere pentru a 
stabili dacă o propoziție este sau nu rațională, deoarece se prezumă că principiul fundamental și 
setul de axiome al modelului de raționalitate implicat include toate scopurile dorite de către 
utilizatorii acelui model. Cea mai populară definiție a deciziei raționale, vehiculată în literatura de 
specialitate, se referă la maximum21 de adecvare a mijloacelor la un scop dat. Este ușor de văzut că 
această definiție nu este una primară, deoarece ea este consecința logică a inferenței posibile în 
interiorul modelului de raționalitate. Or, o definiție nu poate fi dată într-o modalitate secundară 
(derivată) ci într-una primară (primitivă). 

Ce se poate spune despre o concluzie bazată pe o inferență în cadrul unui model de raționalitate, 
dar care ne conduce la o relație improprie între mijloace și scop? Putem spune că această 
concluzie nu este rațională22? Evident, nu. Dar aici apare un fel de falsificabilitate sui generis, 
diferită de cea sugerată de Popper. Considerăm că această falsificabilitate este bazată tot pe 
factuali, dar nu în modalitatea standard. În modalitatea standard, falsificabilitatea implică 
următoarele procese: a) o teorie (sau o ipoteză ori conjectură) despre un factual; b) o propoziție 
predictivă despre acel factual; c) realizarea unei experiențe23 (sau experiment) care actualizează 
factualul în cauză; d) formularea unei propoziții descriptive despre actualizarea factualului; e) 
compararea semnificației propoziției predictive cu semnificația propoziției descriptive. Dacă cele 
două semnificații coincid, atunci teoria (sau ipoteza ori conjectura) este coroborată, dacă nu, este 
infirmată (respinsă). În cazul studiat aici, etapele b) și și e) sunt absente. Eșecul aplicării practice a 

                                                           
21 În principiu considerăm că despre calitatea raționalului nu se poate discuta prin apel la conceptual de extremizare 
(maximizare sau minimizare), ci la conceptul de adecvare. Iar cea mai…adecvată adecvare este cea dintre concluzie și 
inferență în cadrul unui model de raționalitate, nu cea dintre mijloace și scop, deoarece ultima adecvare este cuprinsă, 
din punct de vedere logic, în prima. 
22 Cum vom vedea imediat, non-raționalul are două specii: a) i-raționalul; b) a-raționalul. 
23 Distincția dintre experiment și experiență constă în tipul de timp implicat: timpul accelerat (de laborator) este 
implicat de experiment, în timp ce timpul istoric (non-accelerat) este implicat de experiență. De exemplu, construcția 
sistemului de societate comunistă de tip sovietic nu a fost un experiment, ci o experiență. În domeniul social (inclusiv 
în cel economic) experimentele sunt extrem de nesemnificative (de nerelevante). 
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unei decizii raționale ne conduce la re-examinarea modelului de raționalitate24, dar decizi nu poate 
fi considerată non-rațională din acest motiv. Așadar, deși calea este puțin diferită de cea standard, 
un fel de falsificare se menține și în cazul raționalului. 

Ca și în cazul raționalității, concluziile raționale pot fi derivate, pe baza inferențelor valide din 
cadrul modelului de raționalitate, prin intermediul computerului (sau, într-un sens mai larg, prin 
intermediul inteligenței artificiale). Acest fapt întărește aserțiunea despre natura calculatorie, 
computațională a concluziei raționale: într-adevăr, computerul nu poate fi „acuzat” de liber 
arbitru, totuși el generează concluzii raționale. Cum? Desigur, pe baza calculului. 

Un ultim aspect ar trebui examinat în acest punct. Aspectul privind responsabilitatea unor 
consecințe indezirabile (sau chiar periculoase ori imorale) ale aplicării deciziei raționale (fie în 
sensul ei cognitiv, fie în sensul ei praxiologic). În general, filosofii tind să exonereze de 
responsabilitate decidenții care nu decid sub imperiul liberului arbitru25. Totuși, acceptarea 
modelului de raționalitate (așa cum acesta a fost descris aici) înseamnă luarea unei decizii bazate 
pe liberul arbitru (să ne amintim, de exemplu, că principiul fundamental – și chiar sistemul de 
axiome – sunt alese pe baza credinței, adică în mod liber) așa încât responsabilitatea se regăsește 
în acest punct al alegerii. Nimeni nu se poate ascunde în spatele modelului de raționalitate pentru 
a fi exonerat de propria răspundere în aplicarea deciziei raționale (cu excepția cazului teismului 
sau, pe planul lumii sub-lunare, cu excepția cazului în care decidentul nu este și participant la 
alegerea modelului de raționalitate, fiind doar un utilizator pasiv al acestuia). 

4.5. NON-RAȚIONALITATEA 

Inferența care nu se referă la (nu este asociat cu) un model de raționalitate trebuie considerată ca 
o negație logică a raționalității: astfel, o asemenea inferență are proprietatea de a fi non-rațională, 
adică intră în categoria non-raționalității. Totuși, non-raționalitatea pare să aibă, ca gen, două 
specii diferite: a) i-raționalitatea; b) a-raționalitatea. 

4.5.1. I-raționalitatea și decizia i-rațională 

I-raționalitatea trebuie văzută ca o negație contradictorie a raționalității. Aceasta înseamnă ca i-
raționalitatea este, încă, o proprietate a inferenței în cadrul unui model de raționalitate, dar 
această inferență este invalidă din punct de vedere logic. Cum poate fi o inferență invalidă în 
cadrul funcționării unui model de raționalitate? Fie prin violarea principiilor logice ale modelului 
de raționalitate în cauză, fie prin încălcarea regulilor inferențiale acceptate de acel model de 
raționalitate. În consecință, i-raționalitatea continuă să fie asociată modelului de raționalitate, dar 
într-o modalitate negativă, adică prin înfrângerea (încălcarea) principiilor sau regulilor care 
definesc acel model de raționalitate. 

4.5.2. A-raționalitatea și decizia a-rațională 

A-raționalitatea trebuie văzută ca o negație de opoziție (dar ne-contradictorie) a raționalității26. 
Aceasta înseamnă că a-raționalitatea nu mai poate fi asociată cu o inferență în cadrul unui model 
de raționalitate. Așadar, a-raționalitatea nu înfrânge (nu încalcă) un model de raționalitate, ci, pur 
și simplu, nu este asociată unui asemenea model. 

                                                           
24 De exemplu, anomaliile masive generate de modelul de raționalitate homo œconomicus (chiar cu ajustările sale 
moderne) vor conduce, fără îndoială, la o nouă paradigmă în domeniul economic (în sensul lui Thomas Kuhn). De 
altfel, noi conducem, începând cu anul 2016, o cercetare de doctorat care are drept scop identificarea, clasificarea și 
evaluarea acestor anomalii în cadrul modelului economic curent neoclasic și, pe această bază, sugerarea unei posibile 
noi paradigme care, eventual, se cristalizează în domeniul economic. 
25 De exemplu, teismul generează o astfel de exonerare de responsabilitate, în timp ce deismul introduce unele nuanțe 
(grade) de responsabilitate în sarcina decidenților. 
26 Avem, aici, distincția logică standard dintre contradictorialitate și contrarietate: negația contradictorie se referă la 
aspectul contradictoriu, în timp ce negația de opoziție se referă la aspectul contrar. 
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Figura 5. Relația logică dintre rațional, i-rațional și a-rațional 

 Cum este posibil să avem o inferență caracterizată prin a-raționalitate? Aici problema este mai 
complicată decât în cazul i-raționalității. În general, liberul arbitru și modelul de raționalitate sunt 
incompatibile: modelul de raționalitate trebuie gândit ca „trăind” în interiorul teritoriului 
necesității27, în timp ce liberul arbitru trebuie gândit ca „trăind” în teritoriul libertății. Totuși, o 
anumită zonă de interferență între cele două teritorii ar trebui acceptată: în interiorul acestei 
intersecții (aici, chiar în sensul teoriei algebrice a mulțimilor) este luată decizia actuală (efectivă), 
atât cea de tip cognitiv, cât și cea de tip praxiologic. De remarcat, totuși, că această intersecție 
apare mai degrabă între modelul de raționalitate și liberul arbitru, decât între necesitate (logică) și 
libertate. Aceasta înseamnă că apare un „teritoriu al nimănui” aici, unde decizia actuală (empirică) 
este luată. Așa cum vom vedea mai jos, de fapt, adică în mod efectiv, decizia este luată chiar într-
un asemenea „teritoriu al nimănui”, în ciuda cohortelor de cercetători ( mulți dintre ei chiar 
laureați Nobel) care au elaborat modele sofisticate de luare a deciziei în interiorul modelelor de 
raționalitate. Figura 6 încearcă să vizualizeze aceste distincții, inclusiv „teritoriul nimănui”. 

 

Figura 6. Relația logică dintre necesarul (logic) și libertate în luarea deciziei 

Mai mult decât atât, calculul și liberu arbitru par să fie complementare unul altuia. Dar cum se 
petrec lucrurile, în mod concret, în luarea deciziei în acest „teritoriu al nimănui” dnytre calcul și 
liber arbitru? Acest aspect va fi tratat mai jos, într-un paragraf separat. 

4.6. CALCULUL ȘI LIBERUL-ARBITRU 

Ignorând, temporar, „teritoriul nimănui” al luării deciziei actuale (empirice), vom prezenta o scurtă 
examinare a distincției casante dintre calcul și liber arbitru. Vom face aceasta prin prezentarea a 
patru teze logice: 

 

 

                                                           
27 Desigur, este vorba despre o necesitate logică, și nu despre una ontologică. 
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 Teza 1: Nici o decizie bazată pe calcul nu este de natura liberului arbitru 

- argument: odată ce este ales un model de raționalitate, output-ul său este în mod cert 
adoptat, deoarece el este logic necesar; 

- problemă generată: ce putem spune despre cazul în care output-ul modelului de 
raționalitate nu este unic, adică modelul de raționalitate oferă mai multe alternative? 

- răspuns la problemă: în acest caz este nevoie de un al model de raționalitate care să 
selecteze între alternative; dar noul model de raționalitate impune din nou necesitatea, 
împotriva liberului arbitru, prin noul calcul menit să aleagă una dintre alternative, deci 
ajungem din nou la argumentul expus deja; 

- consecința logică a tezei 1: posibilul comportament de tipul liberului arbitru este 
„împins” înapoi, către momentul alegerii modelului de raționalitate însuși; această 
consecință ne conduce la teza 2. 

 Teza 2: Nici o alegere a modelului de raționalitate nu este de natura liberului arbitru 

- argument: alegerea între modelele de raționalitate este echivalentă logic cu orice 
alegere între alternative de tip output (de această dată, alternativele fiind diferite 
modele de raționalitate dintr-o listă posibilă de astfel de modele) 

- problemă generată: ce se poate spune despre criteriile de alegere între modelele de 
raționalitate? 

- răspuns la problemă: ele trebuie să se bazeze pe principiile fundamentale care impune 
logica modelelor de raționalitate în cauză 

- consecința logică a tezei 2: comportamentul de tipul liberului arbitru este „mutat” încă o 
dată înapoi către invarianți apți să fundamenteze modelele de raționalitate; această 
consecință ne conduce la teza 3. 

 Teza 3: Singurul criteriu (invariabil) apt să fundamenteze un model de raționalitate este 
natura umană 

- argument: natura umană este preponderent generată de factori non-culturali (vezi, de 
exemplu, discuția despre determinarea biologică a comportamentului uman, propusă 
îndeosebi de socio-biologie28 în anul 1975) 

- problemă generată: poate, oare, așa-numita socio-biologie să ofere o explicație 
plauzibilă a background-ului ființei umane în comportamentul actual (empiric, curent)? 

- răspuns la problemă: da, sub condiția uniformității acestei determinări biologice a 
socialului (exemplu: nu trebuie să fie acceptate discriminări de natură rasială a acestei 
determinări) 

- consecința logică a tezei 3: niciodată natura umană nu este obiectivată ca atare, per se, 
ci întotdeauna prin intermediul condiției umane29; această consecință ne conduce la 
teza 4. 

 

                                                           
28 Vezi, pentru acest subiect, și Edward O. Wilson, cu două lucrări traduse și în limba română:  Sociobiologia, Editura 
Trei, București, 2003 și Despre natura umană, Editura Herald, București, 2013. 
29 Condiția umană se „obține” prin alterarea culturală (valori, norme, conveniențe, interese sociale etc.) a naturii 
umane. Eforturile lui Freud nu au urmărit altceva, de exemplu, decât regăsirea determinismului generat de natura 
umană și ascuns sub pojghița condiției umane.  
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 Teza 4: Singurul criteriu (variabil) apt să fundamenteze modelul de raționalitate actual este 
condiția umană 

- argument: condiția umană este, așadar, natura umană generică alterată de cultură; ca 
urmare, condiția umană este un parametru contingent, în timp ce natura umană este un 
parametru necesar; noi nu observăm niciodată direct natura umană, ci doar condiția 
umană; 

- problemă generată: dacă condiția umană este pur și simplu contingentă (adică 
accidentală, empirică, istorică) cum poate ea să fundamenteze un model de 
raționalitate? 

- răspuns la problemă: fundamentarea se poate face numai prin alegeri i-raționale sau a-
raționale a principiului fundamental al modelului de raționalitate sau al axiomelor sale; 
așadar, alegerea principiului fundamental, respectiv al axiomelor este de tipul liberului 
arbitru; 

- consecința logică a tezei 4: singurul loc (sau moment) unde (sau când)  acționează liberul 
arbitru este în alegerea principiului fundamental30 al modelului de raționalitate. 

În Anexa 1 se prezintă, într-o formă grafică, unele corelații necesare între cunoaștere, libertate, 
democrație.  

4.7. SELECTAREA INTENȚIEI. O ABORDARE DARWIN-ISTĂ31 

4.7.1. Voința 

În opinia noastră, cea mai primitivă noțiune privind decizia este cea de voință. Majoritatea 
studiilor abstracte (adică de natură filosofică), dar și multe abordări concrete (psiho-fiziologie, 
psihologie cognitivă, psihologie comportamentală, psihologie evoluționistă etc.) indică, mai mult 
sau mai puțin explicit, mai mult sau mai puțin convingător, o sursă primitivă a comportamentului 
uman. Cu termeni ocazional diferiți, această sursă este considerată a fi voința. Vom încerca acum 
să descriem, să caracterizăm și, în cele din urmă, să definim, conceptul de voință. 

(a) Aspecte descriptive 

Încercarea de a descrie conceptul de voință trebuie să evite, pe cât cu putință, orice fundament 
metafizic. Evitarea metafizicii în descrierea voinței introduce, desigur, anumite dificultăți, deoarece 
descrierea trebuie să ofere „garanții” privind testabilitatea factuală (fie directă, fie indirectă). Cu 
alte cuvinte, descrierea în cauză trebuie să conțină ingrediente științifice. 

În primul rând, vom cere ca voința să fie în mod inalienabil asociată cu subiectul individual, cu 
persoana. Mai mult decât atât, voința trebuie să fie asociată cu conștiența, adică cu subiectul 
individual cultural32. Prin subiect înțelegem entitatea naturală capabilă să sesizeze alteritatea. Prin 
subiect cultural, înțelegem subiectul capabil de reprezentări. De fapt, această cerință pentru 

                                                           
30 Vom presupune, deși nu este în mod necesar adevărat, că alegerea principiului fundamental al modelului de 
raționalitate generează caracterul necesar al axiomelor care vor fi admise pentru acel model de raționalitate. Oricum, 
chiar dacă spunem că liberul arbitru alege atât principiul fundamental, cât și axiomele asociate, concluzia rămâne 
valabilă și nu-și reduce deloc generalitatea. 
31 Acest paragraf a apărut, sub semnătura autorului, în limba engleză, în publicația Œconomica nr. 2/2015, cu titlul: 
Selecting the intention. A Darwin-ist Approach. 
32 Există, desigur, subiecți non-culturali (așa cum sunt considerate, de exemplu, animalele), care, deși sesizează și ele 
alteritatea, nu pot dezvolta reprezentări (adică nu pot sesiza alteritatea în absența in actu a obiectului reprezentat). 
NB: sesizarea alterității sub condiția prezenței in actu a obiectului în cauză o numim percepție. Există o categorie 
specială de subiecți care deși au conștiență, nu pot fi considerate nici subiecte culturale, nici subiecte non-culturale. 
Numim această categorie se subiecți ca fiind subiecți a-culturali. Considerăm că mulțimea subiecților a-culturali 
conține un singur element: Dumnezeu (trinitatea creștină este considerată aici ca indivizibilă). 
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descrierea subiectului cultural este identică cu cerința pentru descrierea voinței. În mod analog, 
prin conștiență înțelegem capacitatea naturală a subiectului de a avea reprezentări: Așadar, doar 
subiectul cultural poate fi creditat cu conștiență sau, invers, doar o entitate dotată cu conștiență 
poate fi creditată cu calitatea de subiect cultural. 

În al doilea rând, subiectul cultural, adică „sediul” conștienței, nu poate fi decât individual. 
Expresiile lingvistice  care conduc la subiecți agregați (grup, societate) trebuie considerate exclusiv 
metafore, având o anumită utilitate în comunicarea verbală, dar neavând denotat, adică neavând 
vreo semnificație. Așadar, nu putem vorbi, din punct de vedere științific, de conștiențe colective33. 

În al treilea rând, considerăm că voința nu are nevoie de o manifestare, chiar și interiorizată, în 
formă verbală. Așadar, deși voința trebuie considerată ca interioară conștienței subiectului cultural 
(conținută de conștiența subiectului cultural), nu este necesar ca ea să primească o formă de 
comunicare verbală34. Această precizare ar putea să ne conducă la unele dezvoltări logice. De 
exemplu, dacă voința nu are nevoie de o expresie verbală (chiar și doar interiorizată35), adică 
expresia verbală nu este un predicat de suficiență pentru conceptul de voință, atunci poate am fi 
de acord să acceptăm că voința este prezentă și în cazul subiecților non-culturali 36. Vom accepta 
faptul că, în cazul subiecților non-culturali, avem ceva analog voinței (sau, mai bine zis, ceva 
simetric voinței), și anume instinctul. Cu alte cuvinte, dacă subiecții non-culturali au, ca instanță 
primitivă a comportamentului, instinctul, subiecții culturali au, ca instanță primitivă a 
comportamentului, voința. Trebuie să repetăm un lucru foarte important aici: voința este generată 
de conștiență, nu de cultură. Termenul „subiect cultural” nu are nici o legătură cu conceptul de 
cultură așa cum este el înțeles ca ansamblu de cunoaștere, valori, tradiții, obișnuințe, viziuni 
despre lume și viață etc., el este legat exclusiv de capacitatea de a avea reprezentări și nu doar 
percepții. Cultura va interveni, așa cum vom arăta mai jos, în scopul de a crea conștiința, care este 
ipostaza culturală a subiectului cultural. Figura 7 sugerează distincția pe care dorim s-o facem între 
subiecți culturali și subiecți non-culturali. 

 

Figura 7. Subiect cultural vs. subiect non-cultural (voință vs. instinct) 

 

 

                                                           
33 Există, desigur, diferențe semantice între conștiență și conștiință. În timp ce conștiența are o determinare naturală, 
conștiința are o determinare culturală. Totuși, conștiința nu poate exista â nod independent de conștiență, astfel că nu 
putem vorbi nici despre conștiințe colective, de exemplu despre conștiința socială (repetăm, cu excepția cazului 
metaforic, caz în care prin conștiința colectivă am putea înțelege un nucleu împărtășit de toți membrii acelei 
comunități cu privire la anumite valori, tradiții, responsabilități morale etc.). 
34 Dar aceasta nu este o condiție de imposibilitate. Voința poate avea o formă verbală de exprimare și, în acest caz, 
avem ceea ce ar fi analog conținutului conceptului de acțiune comunicativă (ca la Habermas) sau analog conceptului 
de propoziție performativă (ca la Austin). 
35 Într-o modalitate analogă cu cea în care, de multe ori, atunci când citim un text, pronunțăm, în gând, fără sunet, 
cuvintele citite. 
36 Așa cum se acceptă astăzi, subiecții non-culturali nu au capacitatea psihică (și nici pe cea anatomo-fiziologică) de 
verbalizare, deși ei sunt capabili de limbaj și utilizează limbaje. 
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(b) Aspecte parametrice 

Aspectele parametrice ale voinței, așa cum a fost aceasta schițată mai sus, se referă la proprietăți 
intrinseci, imanente ale sale. În general, o proprietate este un predicat inalienabil al unui lucru sau 
al unei relații37. În opinia noastră, aspectele parametrice ale voinței pot fi sistematizate astfel: 

 voința este inerentă subiectului cultural: subiectul cultural, înțeles ca subiect capabil de 
reprezentări, are voință într-un mod necesar, nu într-unul contingent. Instinctul este, la 
rândul său, un  datum necesar, de asemenea. Subiectul cultural are și el instinct, ca 
background natural pe care emerge voința. Voința integrează instinctul bazat pe 
capacitatea de reprezentare. Instinctul este „declanșat” de prezența in actu38 a obiectului, 
în timp ce voința este „declanșată” de simpla reprezentare a obiectului. Aceasta înseamnă 
că subiecții non-culturali, care sunt capabili doar de percepții, nu pot avea voință, ci doar 
instinct; 

 voința este intermitentă: subiectul cultural nu-și experiază voința în mod continuu. Voința 
ar putea fi descrisă și ca sumă logică dintre înțelegere și acțiune. Deși o asemenea 
descriere nu poate fi acceptată fără o clarificare analitică ale utilizării termenilor implicați, 
este util să se argumenteze caracterul intermitent al voinței. Într-adevăr, înțelegerea pare 
să nu fie condiționată de încordarea acțiunii (cu excepția cazurilor în care subiectul decide 
să facă un efort direcționat pentru  înțelege), în timp ce actul (fie ca acțiune, fie ca 
abținere) necesită o asemenea încordare a voinței. Așadar, vom accepta voința ca fiind 
„solicitată” doar de act, nu și de înțelegere. Dar aceasta înseamnă că trebuie să acceptăm 
caracterul intermitent al unei asemenea încordări a voinței; 

 voința este liberă39: acest parametru este mult mai polemic și, în consecință, îl vom 
discuta ceva mai detaliat. Prin libertate se înțelege chiar exercitarea neconstrânsă 
(nesupusă la restricții) a voinței (ca urmare, subiectul non-cultural nu poate fi asociat cu 
libertatea, nu poate fi liber40). Voința este, pe de altă parte, o proprietate a subiectului 
cultural istoric, contingent, nu o proprietate abstractă. Așadar, subiectul cultural istoric 
există într-un context natural și social dat. Chiar dacă ar exista un singur subiect cultural în 
Univers, contextul natural i-ar impune un set de constrângeri care îi limitează actele: de 
exemplu, el nu poate supraviețui fără să inhaleze aer (pentru a lua exemplul planetei 
noastre). În acest caz, totuși constrângerile exercitate de legile naturii nu-i limitează 

                                                           
37 Relația este o asociere (o funcție, în sensul matematic al termenului), de orice fel, între două lucruri, ori între două 
proprietăți asociate aceluiași lucru sau unor lucruri diferite. În același mod, proprietatea poate fi asociată unui lucru 
sau unei relații. Ar putea exista, așadar, o proprietate de ordin secund: o proprietate a unei relații care se dezvoltă 
între două proprietăți (ceva similar, de exemplu, cazului unei logici de ordin secund a predicatelor, adică unei logici a 
predicatelor despre predicate). Această auto-referențialitate apare, în ultimul timp, și în domeniul epistemologiei 
economice, prin sintagma teorie a teoriei economice (economics of economics). 
38 Percepția, care este posibilă doar prin prezența in actu a obiectului perceput, este forma subiectivă a senzației, prin 
senzație înțelegând afectarea simțurilor naturale (fie direct, fie indirect) de către obiect. În asta constă poziția lui Kant 
privind distincția dintre noumen și fenomen: fenomenul, fiind o percepție, adică o alterare subiectivă a senzației 
genuine, noi nu putem, principial, cunoaște sursa senzației, adică noumenul – Das Ding an Sich. Reprezentarea, ca alt 
act psihic, distinct de percepție, poate renunța la senzație sau, mai bine spus, poate reproduce percepția fără 
intermedierea senzației (de exemplu, poate fi obiect al reprezentării un lucru care nu există  sau chiar unul a cărui 
existență este imposibilă). 
39 Considerăm că voința (întrucât verifică parametrul libertății) și liberal arbitru trebuie acceptate ca termini diferiți 
pentru același concept, adică, cei doi termeni sunt echivalenți din punct de vedere semantic, având același denotat. 
40 Cititorul atent își amintește că prin lipsa constrângerilor asupra voinței înțelegem lipsa constrângerilor de tip social 
(adică venind din partea altor subiecți culturali, contemporani sau nu) și nu lipsa constrângerilor din partea naturii. Cu 
alte cuvinte, libertatea se opune constrângerilor culturale, nu constrângerilor naturale. Cât privește posibilitatea 
exercitării unor constrângeri culturale non-contemporane, este vorba despre norme, cutume etc. stabilitate de 
generațiile anterioare celei în care există efectiv subiectul cultural în cauză.  
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libertatea, pentru că problema libertății nu se pune în termeni naturali, ci sociali. Dacă, 
însă, există cel puțin doi subiecți culturali, atunci constrângerile sociale apar prin inter-
acțiunea dintre subiecții culturali (contemporani sau nu)41. Prin urmare, când spunem că 
voința este liberă înțelegem că ea este liberă nu într-un mod absolut ci că este liberă în 
cadrul constrângerilor culturale existente de a alege, de a face sau a nu face42. Existența 
libertății (sau, ceea ce este același lucru, a liberului arbitru) justifică existența 
responsabilității. Libera exprimare (manifestare) a voinței semnifică, în mod necesar și 
categoric, asumarea responsabilității privind respectiva exprimare (de exemplu, prin 
asumarea consecințelor, indiferent dacă manifestarea voinței a privit acțiunea – a face – 
sau abținerea – a nu face43). 

(c) Aspecte definiționale 

Pe baza celor discutate deja, să încercăm să definim conceptul de voință. Considerăm, așadar, că 
voința este potențialul inerent și imanent al subiectului cultural de a opta, dintr-o perspectivă 
performativă, cu privire la contingent.   

- imanența și inerența: s-a explicat deja că voința este un dat necesar, generat natural, al 
subiectului cultural dotat cu conștiență, deci verifică trăsăturile de imanență și inerență; 

- opțiunea performativă: această specificare în cadrul definiției are rolul de a impune 
primitivitatea de ultimă instanță a voinței, adică faptul că voința optează în modul cel mai 
general: a face sau a nu face, fără nici o altă calificare specială (adică referitoare la specie) 
privind opțiunea; 

- asocierea cu contingentul: voința nu poate, din perspectivă performativă, să opteze cu 
privire la necesar (nimeni nu poate exprima voința de a muri fizic – cu excepția cazului de 
suicid, dar aici caracterul primitiv al voinței este încălcat, deci nu este vorba propriu-zis 
despre exprimarea voinței, ci despre un determinism cultural care poate fi identificat prin 
analiză – deoarece moartea fizică a subiectului cultural este necesară), ci doar cu privire la 
contingent44. 

 

 

 

 

 

                                                           
41 La limită, ar putea exista constrângeri asupra libertății generate de subiecți culturali necontemporani: de exemplu, 
religia creștină a stipulate, cu 2000 de ani în urmă, un set de principii morale privind comportamentul care constituie, 
pentru subiecții culturali curenți, constrângeri care le limitează libertatea.  
42 De notat că discutăm nu despre alegerea între alternative (aceasta se face pe baza modelelor de raționalitate, care 
ies din teritoriul libertății, deci al voinței) ci discutăm despre alegerea între…a alege și a nu alege, adică, mai general, 
discutăm despre alegerea între a face și a se abține. Alegerea între alternative este o chestiune care trece dincolo de 
simpla manifestare a voinței, implicând nu doar conștiența, ci și conștiința (și chiar mai mult, intelectul). Cu alte 
cuvinte, manifestarea liberă a voinței (ceea ce este un pleonasm!) așa cum s-a schițat mai sus, este cea mai primară 
(primitivă) manifestare (exteriorizare) a subiectului cultural. O analogie utilă a manifestării voinței poate fi făcută cu 
reacția instinctivă, adică cu reacția care nu implică conștiența. Manifestarea voinței, așa cum am spus deja, este o 
reacție situată la primul nivel de primitivitate a manifestării subiectului cultural.  
43 Aceasta este rațiunea pentru care teismul este, în general, asociat cu inexistența responsabilității persoanelor care 
iau decizii sau exercită acte, iar deismul este, în general, asociat cu existența unei asemenea responsabilități. De notat 
că aici nu este vorba despre responsabilitatea pozitivă, stipulată de norme pozitive, ci de responsabilitatea generică.  
44 Amintim că prin contingent se înțelege posibilul non-necesar. 
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4.7.2. Motivarea 

În opinia noastră, „drumul” de la voință la act poate fi descris sinoptic ca în figura 8. 

 

Figura 8. Lanțul logic închis de la voință la act 

Din punct de vedere logic, motivarea emerge din voință, prin intermediul conștiinței. Voința 
implică conștiența, dar aceasta este doar background-ul subiectiv pe care apare conștiința. Atunci 
când voința întră pe „teritoriul” conștiinței, ea devine motivare. Dar ce este conștiința? În opinia 
noastră, conștiința apare atunci când subiectul cultural dobândește o reprezentare (un model 
subiectiv) al lumii și al sinelui. Această reprezentare (model subiectiv) nu reclamă dezvoltarea unei 
forma discursive, ea poate exista în orice formă disponibilă psihic subiectului cultural în cauză. Dar, 
desigur, cu cât nivelul discursiv al acestei reprezentări este mai evoluat, cu atât este mai activă (și 
mai performativă) conștiința în cadrul comportamentului subiectului cultural implicat. Dacă 
instanța conștienței dă subiectului cultural capabilitatea de a percepe alteritatea45, conștiința este 
o conștiență marcată cultural46. Așadar, motivarea47 poate fi definită ca trecere a voinței sub 
„jurisdicția” conștiinței. 

Motivarea constituie prima formă în care se manifestă voința însăși, în care voința capătă o formă 
de tip instrumental. Pentru subiectul cultural implicat, motivarea este primul impuls privind 
propensiunea sa spre act. Acest impuls (sau simțământ) este, încă, relativ confuz, așa încât multe 
alte procese subiective trebuie convocate pentru a atinge stadiul actului propriu-zis. Motivarea 
este, totuși, o legătură obligatorie (necesară în sens logic și psihologic) în drumul de la voință la 
act. 

Deși motivarea (motivația) nu este asociată în nici un fel modelelor de raționalitate48, totuși ea 
este, deseori, numită rațiune (reason, în limba engleză). Amintim cititorului că rezultatul aplicării 
unui model de raționalitate, adică decizia, nu este o rațiune, ci un rațional. Așadar, prin rațiune noi 
înțelegem același lucru ca și prin motivare (sau motivație). 

Proprietatea crucială a motivării este aceea a ambiguității sale. Motivarea este doar o supă 
cețoasă49 a intențiilor potențiale. Ambiguitatea direcției în care motivarea va trece în intenție (va 
deveni intenție) este ceva analog cu ambiguitatea în care distribuția de probabilitate a unei 
particule elementare descrie poziția acesteia în mecanica cuantică: nu știm unde este particula 

                                                           
45 Alteritatea poate fi văzută din trei perspective distincte: a) în plan spațial: ca distincție între sine și mediul sinelui 
(mediul sinelui implică și alți subiecți culturali – alter ego); b) în plan temporal: ca distincți între sinele de acum și 
sinele din trecut; c)  în plan axiologic: ca distincție între sinele așteptat și sinele actual. 
46 De notat că culturalul implică, din punct de vedere logic, socialul, dar implicația inversă este falsă (există subiecți 
non-culturali care au, totuși, o viață socială). 
47 Nu considerăm util să distingem între proces (motivarea) și rezultat (motivația) în acest punct al dezbaterii, de aceea 
vom utiliza în mod substituibil termenii motivare, respectiv motivație. 
48 Un model de raționalitate apare doar atunci când interesul este transformat în decizie (vezi figura 8). 
49 Logica fuzzy (inițiată de L.A. Zadeh) încearcă să trateze riguros această imprecizie de tip „supă”. 
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decât atunci când se efectuează un experiment pentru a măsura poziția respectivă50. La fel se 
petrec lucrurile și în cazul perechii motivare-intenție: nu știm ce intenție va fi actualizată din 
„supa” de motivare decât în momentul în care dorim să identificăm efectiv acea intenție (de notat 
faptul că, de fapt, în cazul exemplului dat din mecanica cuantică, nu este vorba despre distribuții 
de probabilitate, ci despre distribuții de posibilitate, dar nu vom dezvolta mai mult discuția în 
această chestiune în acest punct). 

4.7.3. Intenția 

Următorul stadiu al propensiunii subiectului cultural de la voință la act este formarea intenției51. 
Formarea intenției este cel mai polemic aspect în problema comportamentului uman. Abordarea 
generală a intenției este fundamentată pe modelul de raționalitate (noi am „mutat” acțiunea 
exercitată de modelul de raționalitate în punctul în care interesul se transformă în decizie, vezi 
figura 8). Considerăm că formarea intenției este un proces subiectiv mai complicat și, în orice caz, 
un proces care nu are nici o asociere logică cu modelul de raționalitate52. Mai mult decât atât, 
caracterul subliminal evocat în privința formării intenției conduce, de fapt, această deliberare care 
se petrece în interiorul „supei” motivaționale în zona non-conștientului (sau, în opinia unor 
cercetători, a sub-conștientului)53. În opinia noastră, odată ce motivația a fost generată în cadrul 
conștiinței, această generare conduce automat (adică, în afara controlului conștiinței) la apariția 
țesăturii de „povești” care sunt asociate cu motivația implicată. Vom numi aceste „povești” cu 
numele de coroborări plauzibile non-deliberative (CPnD). Așadar, prin coroborări plauzibile non-
deliberative înțelegem o serie coerentă de „aprobări” succesive (în forma unui lanț motivațional) a 
motivației, din diverse perspective operând pe filiera background-ului subiectului cultural implicat, 
ca și pe filiera evenimentelor subiective experiate în trecut și păstrate în memoria subiectului în 
cauză. Trebuie prezumat că, pentru o motivare dată, pot să existe, în principiu, mai multe 
„povești” în competiție între ele, adică mai multe asemenea coroborări plauzibile non-
deliberative54.  

Transformarea motivației în intenție implică selectarea între aceste diferite „povești” (CP). 
Aspectul crucial aici este, așadar, modul în care se realizează această selecție. Vom spune că 
selecția este determinată de impactul unui fenomen pe care-l numim cadru situațional (CS). Multe 
rațiuni teoretice, dar și multe experimente sau simple observații sistematice au indicat că există o 
latență decizională la nivel individual55, și că această latență decizională este activată de așa-

                                                           
50 Desigur, măsurarea, în cazul evocat aici, stă sub semnul impreciziei Heisenberg, chiar și după efectuarea 
experimentului de măsurare. 
51 Conceptul de intenție este utilizat, în acest studiu, în sensul intenționalității (referențialității, direcționalității), adică 
în sensul indicat de fenomenologi (ca la E. Husserl) sau în sensul indicat de filosofii minții (ca la J.R. Searle). 
52 Multe lucrări recente (vezi, de exemplu, unele dintre studiile lui D. Kahneman, D. Ariely, L. Mlodinov, D.M. Wegner, 
G. Akerlof, traduse și în limba română) pun în evidență faptul că  comportamentul decizional se petrece într-un mod 
non-conștient sau, în orice caz, într-un mod non-rațional. 
53 Nu vom dezvolta mai mult posibila distincție semantică (care poate fi utilă, totuși, cercetătorilor concentrați pe 
psihologia scopului) dintre sub-conștient și in-conștient (care, probabil, sunt simple specii ale genului numit non-
conștient). De fapt, în acest studiu, considerăm cele două concepte ca echivalente, adică opuse, ambele, conceptului 
de conștient. Între conceptul de sub-conștient și cel de in-conștient, îl vom prefera, totuși, pe primul.  
54 Evident, lucrurile sunt mai delicate în cazul mai multor subiecți diferiți. Aceeași motivare (dacă este acceptabilă) 
apărută la mai mulți subiecți culturali, ar putea fi sprijinită de „povești” diferite (adică de coroborări plauzibile non-
deliberative diferite) depinzând de personalitatea integrală a subiecților culturali implicați. Așadar, chiar dacă 
manifestarea exterioară a motivației (adică intenția) este aceeași (un criteriu pentru această identitate a manifestării 
exterioare a motivației ar putea fi: efectele identice generate de operaționalizarea intenției), „povestea” care sprijină 
intenția este, în cele mai multe cazuri, diferită la subiecți culturali diferiți. Pentru a-l parafraza pe John R. Searle (vezi, 
de exemplu, lucrarea sa Mintea. Scurtă introducere în filosofia minții, tradusă și în limba română, la Editura Herald, în 
anul  2013), putem spune că avem aceeași pragmatică, dar semantici diferite (și, desigur, sintaxe diferite).  
55 Așa cum vom vedea, putem extinde acest parametru la o clasă de indivizi omogeni din punctul de vedere al 
interesului științific în cauză. 
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numitul cadru situațional56. În felul acesta, un individ care nu manifestă, în condiții „aseptice” o 
anumită intenție, atunci când se află în interiorul (sau sun influența, sau în „câmpul gravitațional”) 
a unui cadru situațional, va manifesta intenția în cauză. Această aserțiune privind influența 
generativă (cauzală) a cadrului situațional în procesul de formare a intenției57 este de o mare 
importanță, în primul rând din punct de vedere teoretic (care constituie principala preocupare a 
noastră în studiu de față), deoarece permite să regândim modelul real de luare de decizie. Să 
încercăm să descriem, din punct de vedere logic, conceptul de cadru situațional (CS). Analiza 
logică, epistemologică și metodologică a conceptului de cadru situațional a fost deja prezentată în 
Capitolul 3 (punctul 3.7.4.2.), când am folosit conceptul în cauză pentru discutarea predictorilor în 
economie, așa că, în acest capitol, vom „sări” direct la utilizarea conceptului de cadru situațional 
pentru discutarea problemei formării intenției. Aici vom adăuga doar câteva considerații privind 
structura cadrului situațional, care permite, de altfel, formarea intenției prin „atragerea” acesteia 
pe geodezicele cadrului situațional. Așadar, un cadru situațional are următoarele componente: 

(a) background-ul cultural general al grupului social (familie, grup profesional, grup etnic, 
popor, națiune etc.) căruia îi aparține subiectul cultural în cauză; acest background 
constituie fundația structurală (canavaua) unui cadru situațional. Notăm această 
componentă cu 𝐵. 𝐵 conține: 

- valori comune58 (matrice axiologică socială): valorile comune oferă spațiul deciziilor 
admisibile pentru comunitatea dată. Ele funcționează ca filtre ale angajamentului 
intențional agregat (FAIA). Notăm acest element cu 𝑉; 

- instituții formale: notăm acest element cu 𝐼𝐹; 

- instituții informale: notăm acest element cu 𝐼𝐼; 

- istorii sociale: se referă la memoria colectivă (care generează sentimentul identității 
de grup. Notăm acest element cu 𝐼𝑆; 

(b) background-ul cultural individual: se referă la subiectul cultura implicat, fiind, așadar, 
diferit de la subiect la subiect, în funcție de datele particulare ale acestuia. Notăm 
această componentă cu 𝑏. 𝑏 conține: 
- modele de raționalitate59: modelele de raționalitate asigură justificarea deliberativă 

în formarea intenționalității individuale. Ele acționează ca filtre ale angajamentului 
intențional individual (FAII). Notăm acest element cu 𝑚𝑟; 

- istorii personale: se referă la memoria individuală (care generează idiosincraziile 
contingente ale subiectului individual). Notăm această componentă cu 𝑖𝑝. 

Așa cum am arătat și în Capitolul 3, componenta 𝐵 a cadrului situațional este „responsabilă” 
pentru generarea geodezicelor60 (pattern-uri de comportament formate deja la nivelul social, 
specifice fiecărui grup social în parte). Componenta 𝑏 este „responsabilă” de formarea 
comportamentului individual (în primul rând, a intenției) la nivelul subiectului cultural implicat61. 

                                                           
56 Într-o terminologie mai pretențioasă, putem numi cadrul situational cu expresia ocazie praxiologică, bine-cunoscută 
în literatura dedicată meta-economiei. 
57 Atunci când folosim termenul intenție înțelegem sensul de intenționalitate. 
58 Prin valori înțelegem, în general, credințe, fie a-teiste, fie teiste, de orice fel. Astfel, valorile nu sunt pasibile de 
justificare și nici nu implică deliberativitate. 
59 Ideea de a accepta existența modelelor de raționalitate la nivel social (indiferent de nivelul de agregare al grupului 
avut în vedere) este controversată. În opinia noastră, asemenea modele de raționalitate (adică la nivel social) nu pot 
exista decât într-o accepție metaforică, similară cazului acceptabilității unei conștiențe (sau a unei conștiințe) sociale. 
60 Conceptul de geodezică este perfect similar cu cel din mecanica relativității generalizate. Mai mult decât atât, 
geodezicele funcționează în contextul cadrului situațional în mod perfect analog funcționării geodezicelor din 
mecanica relativității generalizate.  
61 Componenta 𝑏 a cadrului situațional este, în multe privințe, asemănătoare cu conceptul de habitus introdus de 
Pierre Bourdieu (vezi, de exemplu, Limbaj și putere simbolică, Editura Art, 2013), dar considerăm că accepțiunea 
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Cu permisiunea cititorului, vom relua reprezentarea vizuală a conceptului de cadru situațional, 
prezentată deja la Capitolul 3, dar pentru alte scopuri demonstrative (figura 9). 

 

Figura 9. Cadrul situațional și geodezicele de formare a intenției 

Putem scrie următoarele relații formale: 

 𝐵 = (𝑉)⋃(𝐼𝐹)⋃(𝐼𝐼)⋃(𝐼𝑆) 

 𝑏 = (𝑚𝑟)⋃(𝑖𝑝) 

 𝑏 = 𝑓(𝐵), unde 𝑓 este o funcție (un operator algebric); această notație semnifică 
faptul că background-ul individual este „colorat” de background-ul general (social) în 
„jurisdicția” căruia se află subiectul cultural individual; 

 𝐵 = 𝑔(ℭ𝑏), unde cu ℭ s-a notat un operator pe care-l putem numi „combinator 
empiric”; această notație semnifică faptul că background-ul general nu este nici o 
sumă, nici o intersecție a background-urilor individuale în cadrul grupului social, ci un 
rezultat cu un mare grad de imprecizie, de vaguitate, generat prin interferențele 
funcționale, empirice, contingente ale background-urilor individuale. Acest operator 
nu poate fi numit nici pur și simplu un rezultat sinergic al interferențelor background-
urilor individuale, căci o asemenea soluție nu ar putea semnifica decât o simplă adiție 
sinergică relativă la background-urile individuale. Noi dorim să „capturăm” nu numai 
un asemenea efect adițional ci și efectul general creat de relațiile mutuale dintre 
background-urile individuale; aceasta înseamnă 𝐵 = 𝑔(ℭ(𝑓(𝐵)), care sugerează 
imediat o cauzalitate iterativă, ca o spiral, între background-ul general și background-
urile individuale, adică ne conduce la conceptul de co-evoluție a celor două categorii 
de background-uri. Figura 10 încearcă să sintetizeze drumul parcurs până acum spre 
conceptul de raționalitate (scopul nostru final). 

 

Figura 10. Transformarea motivării în intenție 

                                                                                                                                                                                                 
noastră este mai abstractă, deci mai generală, excedând nivelul pur comunicațional din viziunea lui Bourdieu. Din 
punct de vedere istoric, conceptul de habitus este întâlnit încă la Aristotel, unde semnificația sa este aceea de … 
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De fapt, noi credem că intenția (ca intenționalitate) se formează într-o modalitate de tip darwinist, 
mediată de geodezicele generate în interiorul cadrului situațional. Considerăm că este utilizată 
următoarea „procedură”: 

- odată ce a apărut o motivare în cadrul conștiinței, în jurul ei (mai exact, în „supa” 
confuză care descrie o motivare) emerge un set de „povești”, numite mai sus coroborări 
plauzibile non-deliberative (CPnD); 

- aceste CPnD își au originea în sub-conștient și sunt generate în cadrul background-ului 
individual (𝑏); 

- de fapt, multe asemenea CPnD, apărute în jurul motivării, intră între ele în competiție, 
„scopul” competiției fiind acela de a fi asociată cu motivarea62; 

- competiția pentru dominare în cadrul CPnD este influențată „gravitațional” de 
geodezicele generate de background-ul general (𝐵); 

- așadar, va deveni dominantă acea CPnD care se află, din punctul de vedere al 
conținutului „poveștii” asociate cu motivarea, în punctul cel mai apropiat de una dintre 
geodezicele generate de 𝐵; 

- aceasta înseamnă că „selecția” unei anumite CPnD dintre toate concurentele, pentru a 
deveni dominantă, este un proces non-conștient și (deci și non-conștiind), guvernat de 
interdependențele dintre 𝑏 și 𝐵; cu cât o anumită CPnD este mai consistentă sau mai 
convergentă cu 𝐵, cu atât șansele ca el să devină dominant sunt mai mari63 la nivelul 
unui subiect dat64; 

- acest proces de selecție a CPnD dominante, ca fiind cea mai apropiată de o geodezică 
generată de 𝐵 îl putem numi proces darwinist de formare a intenției, sau o selecție non-
deliberativă a intenției (intenționalității). 

Așadar, propunerile de utilizare a modelelor de raționalitate ca vehicule de formare a intenției 
trebuie, în opinia noastră, serios revăzute; deși modelele de raționalitate ar putea juca un rol în 
formarea interesului și în luarea deciziei aferente acestuia (așa cum se vede în figura 8), 
considerăm că sunt irelevante în formarea intenției (intenționalității). 

Elementul cheie în formarea intenției este conceptul de cadru situațional65, ca generator al 
geodezicelor care „atrag” cea mai adecvată CPnD care ar putea justifica, într-un mod sub-
conștient, motivarea66. Cadrul situațional ar trebui dezvoltat nu numai din punct de vedere logic 

                                                           
62 Asocierea unei CPnD cu o motivare este echivalentă cu formarea intenției succesoare (logic și cronologic) acelei 
motivări. 
63 Totuși, nu trebuie să se tragă, de aici, concluzia că procesul de selecție a unei anumite CPnD este predictibil. Desigur, 
nu este exclus să apară nelipsiții specialiști în probabilități care să înceapă să aloce distribuții de probabilitate 
condițională (condiționarea fiind „asigurată” de 𝐵) fiecărei asemenea CPnD și să creeze tot soiul de modele 
explicative, care de care mai irelevante și mai inutile. Cu toate acestea, o teorie a posibilităților (nu a probabilităților 
bazate pe arhive) sau o teorie a probabilităților bayesiene ar putea fi folosită pentru asemenea încercări de modelare 
cantitativă. Este exclusă, desigur, utilizarea probabilităților subiective, care implică deliberativitatea și utilizarea 
funcțiilor de utilitate. 
64 Să observăm, așadar, o dublă dependență aici: a) o dependență care este relevantă la nivel inter-individual: cu cât 
𝑏-ul unui individ este mai consistent sau mai convergent cu 𝐵, cu atât formarea intenției acelui individ va fi mai 
aproape de background-ul social; b) cu cât o anumită CPnD din 𝑏-ul unui individ este mai consistentă sau mai 
convergentă cu 𝐵, cu atât acea CPnD are mai multe șanse de a deveni intenție. 
65 Care, așa cum am arătat în Capitolul 3 al prezentului studiu, este elementul cheie și în recuperarea predictibilității 
fenomenului economic (mai general, fenomenului social). 
66 Ideea de justificare a motivării poate părea rebarbativă, din moment ce, așa cum se acceptă, în general, tocmai 
motivarea este conceptul justificativ general. Cu toate acestea, considerăm că motivarea însăși nu este de natura 
justificării primitive (sau de ultimă instanță) cum, îndeobște se acceptă unanim, ci, la rândul ei, necesită o…motivare. 
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(așa cum încercăm noi aici), ci și din punct de vedere sociologic sau chiar filosofic67. În figura 11 se 
indică trecerea din conștient în sub-conștient și invers în acest proces de selectare a intenției. 

 

Figura 11. Procesul de formare darwinistă a intenției 

Procesul de selectare a celei mai bine plasate CPnD, în modalitate darwinistă, este asigurat de 
competiția CPnD de a se plasa cât mai aproape e geodezicele generate de cadrul situațional. 
Așadar, geodezicele acționează în mod similar cu selecția naturală bazată pe avantajul individual în 
cadrul speciei68. Cât privește „circulația” între conștient și non-conștient în procesul de formare a 
intenției, ea pare a fi relativ bine documentată de recentele experimente efectuate atât de 
economiști, cât și de psihologi, dar ipoteza că formarea intenției este de tip darwinist, pe baza 
conceptului de cadru situațional încă trebuie rafinată și ar putea conduce, în opinia noastră, la 
câteva rezultate uimitoare, inclusiv cu privire la predictibilitatea economică (respectiv socială)69.  

4.8. RAȚIONAL ȘI OPTIM 

4.8.1. Extrem(al) vs. optim(al) 

Fie un sistem oarecare real (obiectiv sau subiectiv). Să alegem un parametru oarecare, asociat 
acestui sistem, căruia să-i putem asocia un șir finit70 de valori (cantitativ-numerice sau calitative, 
după caz), așa încât acest șir să parcurgă, în mod exhaustiv, toate valorile posibile (presupunem că 
și ele sunt în număr finit) ale parametrului în cauză. De fapt, fiecare termen al șirului va reprezenta 
o valoare posibilă a parametrului nostru. Să introducem o relație de ordine totală între termenii 
acestui șir71. În acest context, în general, conceptul de extrem (sau extremal) se referă la atingerea 
ultimului termen din acel șir finit și ordonat de termeni. Prin ultim termen înțelegem ambele 
situații de parcurgere a șirului ordonat total, deci acest ultim termen poate fi fie „cel mai mare 

                                                                                                                                                                                                 
Această motivare a motivării o fac CPnD, dintre care una, în cele din urmă, va deveni suportul unic al motivării în cauză 
și, ca urmare, va genera intenția. 
67 Într-un anumit sens, conceptul de cadru situațional ar putea înlocui individualismul metodologic care pare a fi prea 
artificial (chiar într-o accepțiune euristică) în explicarea comportamentului individual. Această înlocuire a mai fost 
sugerată, de altfel, dintr-o perspectivă istorică și de filozofie socială, de Tocqueville, care spunea că individul a fost 
distrus de…individualism. 
68 Așa-numitul fitness genetic, ca diferențial genetic favorabil al unui individ față de ceilalți indivizi ai speciei (vezi 
lucrarea lui Edward O. Wilson, Despre natura umană, Editura Herald, București, 2013, p. 57). 
69 În opinia noastră, șansele de a găsi invarianți în procesul economic (respectiv social) sunt relativ scăzute, deoarece 
„legitățile” economice sau sociale nu au caracterul unei necesități tari (cum este necesitatea naturală) ci al unei 
necesități slabe (o necesitate pozitivă, de tip normativ). De aceea, probabil o direcție mai productivă în salvarea 
predictibilității economice ar fi găsirea de constrângeri impuse de cadrul situațional care, din perspectiva orizontului 
de predicție, ar putea juca rolul invarianților din domeniul natural. 
70 Condiția ca numărul valorilor să fie finit nu este necesară, din punct de vedere logic. Este, totuși, necesar ca 
mulțimea acestor valori să fie o mulțime numărabilă chiar dacă este infinită (o mulțime infinită este numărabilă dacă și 
numai dacă elementele ei componente pot fi puse în legătură bijectivă cu mulțimea numerelor naturale; spunem, în 
acest caz, că mulțimea are cardinalul de putere alef-zero, ℵ0). 
71 Șirul trebuie să fie ordonat după relația de ordine „>”, (sau, mai general, de relația de ordine „la dreapta față de 
termenul imediat anterior”) iar această relație de ordine trebuie să fie o relație de ordine totală sau relație de ordine 
liniară (adică să verifice condițiile de antisimetrie, tranzitivitate și comensurabilitate/comparabilitate; NB: din 
comensurabilitate rezultă și reflexivitatea). Termenii șirului pot avea sau nu asociate valori numerice (de exemplu, 
valori numerice reale). 
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termen” (sau termenul situat la extrema dreaptă a șirului), dacă șirul este parcurs în direcția 
ordonării introduse, fie „cel mai mic termen” (sau termenul situat la extrema stângă a șirului), 
dacă șirul este parcurs în direcția inversă ordonării introduse. Starea extremală poate fi, așadar, fie 
o stare „maximă”, fie o stare „minimă”, cu alte cuvinte, starea extremală este genul, în timp ce 
starea  maximă, respectiv minimă reprezintă specii ale genului extremal. Valoarea extremală poate 
fi de ordin local sau de ordin global, în raport cu entitatea vizată (sistemul) a atinge acea starea în 
cauză, dar această diferențiere (local – global) nu are relevanță în prezenta discuție.  

Dacă starea extremală reprezintă o dezirabilitate oarecare a subiectului în raport cu sistemul avut 
în vedere, atunci ea este cunoscută, în general, sub denumirea de obiectiv, iar expresia formală 
care o descrie se numește funcție-obiectiv72. Întrucât valoarea extremală a funcției-obiectiv 
depinde de constrângerile (restricțiile) care se exercită asupra entității vizate, cunoscute sub 
denumirea de set de restricții, conceptul de optim va reprezenta o relație specificată între funcția-
obiectiv și setul de restricții asociat acelei funcții-obiectiv. Unei funcții-obiectiv i se pot asocia, dar 
nu concomitent, mai multe sisteme de restricții (rezultând valori optime distincte pentru fiecare 
set de restricții în parte) sau, invers, unui set de restricții i se pot asocia, dar nu concomitent, mai 
multe seturi de funcții-obiectiv (rezultând, de asemenea, valori optime distincte pentru fiecare 
funcție-obiectiv în parte).  

Relația dintre valoarea extremală și valoarea optimală este următoarea: valoarea optimală este 
valoarea extremală care verifică setul de restricții asociat funcției-obiectiv. Așadar, valoarea 
optimală poate să coincidă sau nu cu valoarea extremală, în funcție de setul de restricții avut în 
vedere73. De menționat faptul, foarte important, că, în timp ce valoarea extremală poate avea fie o 
valoare minimă, fie una maximă (deși, atât una, cât și cealaltă sunt unice), valoarea optimală este 
unică. Desigur, valoarea optimală depinde, cum am spus, de perechea formată de funcția-obiectiv 
și setul de restricții asociat dar, o dată aleasă această pereche, valoarea optimală este necesară74. 
Așadar, unicitatea valorii extremale este o unicitate absolută (odată ales șirul de valori, valorile 
extremale sunt unic determinate), valoarea optimală este de unicitate relativă (depinde atât de 
funcția-obiectiv, cât și de setul de restricții operaționalizat). 

Dacă notăm cu 𝑆 un șir ordonat total 𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛}, (𝑛 ∈ 𝑁), cu 𝐹𝑘 o funcție-obiectiv „𝑘” 
asociată acelui șir, (𝑛 ∈ 𝑁), cu 𝑅𝑗 setul de restricții „𝑗” (𝑛 ∈ 𝑁), asociat funcției-obiectiv, cu 𝐸 

valoarea extremală a funcției-obiectiv date (𝐸 = {𝐸𝑚, 𝐸𝑀}, unde cu 𝐸𝑚 s-a notat valoarea 
extremală minimă iar cu 𝐸𝑀 s-a notat valoarea extremală maximă), cu 𝑂 valoarea optimală a 
funcției-obiectiv date, cu 𝑓 o funcție oarecare de optimizare, atunci putem scrie următoarele 
formalizări: 

 𝐸𝑚 = 𝑠1 

 𝐸𝑀 = 𝑠𝑛 

 𝑂𝑘𝑗 = 𝑓(𝐹𝑘, 𝑅𝑗) 

 𝐸𝑚 ≤ 𝑂𝑘𝑗 ≤ 𝐸𝑀 

                                                           
72 Denumirea de funcție-obiectiv este generalizată din cazul special în care obiectivul extremal este descris de o 
funcție matematică (algebrică). 
73 Precizăm că distincția extremal – optimal nu are nici o legătură cu distincția global – local, adică optimalul nu este 
un extremal local, respectiv extremalul nu este un optimal global.  
74 Aici, conceptul de necesitate este cel din logică, adică ceva este necesar dacă este imposibil să nu rezulte din 
premise, în cazul în care inferența utilizată este validă. Desigur, necesitatea logică a existenței valorii optimale include 
și cazul, posibil, al inexistenței unei valori optimale. 
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Figura 12. Relația generală extremal – optimal 

4.8.2. Optimal și rațional 

Să clarificăm și relația dintre optimal și rațional. Am arătat mai sus că optimalul este o valoare 
unică asociată unui pachet logic format din funcția-obiectiv și setul de restricții . Pe de altă parte, 
am arătat că raționalul este o valoare unică asociată unui model de raționalitate. Simetria 
calitativă (chiar structurală) dintre optimal și rațional nu este greu de sesizat și constă în 
următoarele: 

 atât optimalul, cât și raționalul sunt relative, în sensul că au semnificație doar asociate 
unui dispozitiv logic dat: 

- optimalul este asociat dispozitivului logic pe care-l numim model de optimizare 
(format din cele două componente: a) funcția-obiectiv; b) setul de restricții); 

- raționalul este asociat dispozitivului logic pe care-l numim model de raționalitate 
(format din trei componente: a) principiul fundamental; b) sistemul de axiome;  
c) sistemul inferențial – regulile de inferență); 

 atât optimalul, cât și raționalul sunt unice, în sensul că valorile (numerice sau nu, după 
caz) optime, respectiv raționale, sunt unic determinate de dispozitivele logice 
menționate mai sus; 

 atât optimalul, cât și raționalul sunt necesare, în sensul că, odată dispozitivele logice în 
cauză „pornite”, rezultatul se produce în mod necesar; 

 atât optimalul, cât și raționalul se situează în afara libertății: aceasta este o concluzie 
dependentă de concluzia imediat anterioară, și arată că liberul arbitru este exclus din 
stabilirea optimalului, respectiv a raționalului. 

Pe baza acestor simetrii între optimal și rațional, vom examina acum relația care ar putea exista 
între cele două dispozitive logice evocate: modelul de optimizare (MO) și modelul de raționalitate 
(MR). Următoarele considerente ni se par relevante în context: 

(1) modelul de optimizare pare a fi un caz particular al modelului de raționalitate și 
anume acel caz în care se urmărește o valoare extremală condiționată75 

                                                           
75 Așa cum am arătat anterior, valoarea extremală (a unui sistem, fenomen, proces etc.) este o valoare necondițională, 
derivând din particularitățile obiectului supus analizei de extremalizare. 
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(condiționarea fiind exercitată de setul de restricții asociat funcției-obiectiv); valoarea 
optimală este chiar această valoare extremală condiționată; 

(2) particularizarea unui model de raționalitate așa încât să devină un model de 
optimizare se referă atât la funcția-obiectiv, cât și la sistemul de restricții: 

- particularizarea funcției-obiectiv se referă la variația principiului fundamental, 
respectiv a sistemului de axiome al modelului de raționalitate; 

- particularizarea setului de restricții se referă la variația setului de reguli de 
inferență al modelului de raționalitate 

(3) atât modelul de optimizare, cât și modelul de raționalitate sunt computaționale; 

(4) atât modelul de optimizare, cât și modelul de raționalitate sunt proceduri de calcul. 

Conchidem că, din punct de vedere logic, nu există nici o diferență de semnificație între o valoare 
rațională (decizie, parametru etc.) și o valoare optimală (decizie, parametru etc.). Vom analiza 
câteva aserțiuni (teze) care derivă din această concluzie: 

(a) orice rațional este optimal: aserțiunea (teza) nu este adevărată, deoarece este posibil ca un 
set de reguli de inferență (din modelul de raționalitate) să nu genereze un set de restricții 
cantitative (pentru modelul de optimizare) și să rămână doar la calitatea sa de „legiuitor 
inferențial”; ca urmare, raționalul are o sferă de cuprindere (o extensiune) mai mare decât  
optimalului; 

(b) orice optimal este rațional: această aserțiune (teză) este adevărată, deoarece funcția-
obiectiv și setul de restricții sunt derivate dintr-un model de raționalitate; întrucât se 
obține optimalul, înseamnă că setul de reguli de inferență (din modelul de raționalitate) a 
generat un set de restricții cantitative (în modelul de optimizare) și, ca urmare, optimalul 
obținut este un rațional. 

Figura 13 vizualizează relația gen-specie dintre modelul de raționalitate (genul) și modelul de 
optimizare (specia). 

 

Figura 13. Relația dintre modelul de raționalitate și modelul de optimizare 

4.9. Q-RAȚIONALUL76 

4.9.1. Cum apare i-raționalul (i-raționalitatea)? 

Considerăm că i-raționalitatea77 poate apărea pe două căi: a) prin imposibilitatea logică a derivării 
unui rezultat (pe baza regulilor de inferență valide) dintr-un model de raționalitate dat; b) prin 

                                                           
76 Acest paragraf a apărut, sub semnătura autorului, în limba engleză, în publicația Œconomica nr. 3/2015, cu titlul:  
Q-Rationality. 
77 Așa cum a fost definită anterior, în acest studiu. 
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existența acceptată (sau acceptabilă, după caz) a inconsistenței derivării (inferenței) concluziei din 
premise într-un model de raționalitate dat. Vom examina, pe rând, cele două căi: 

(a) Imposibilitatea logică de a infera dintr-un model dat (fixat) de raționalitate 

Am stabilit deja, anterior, că i-raționalitatea nu este un concept non-contextual78 (același lucru 
spunându-se și despre conceptul de raționalitate), adică ceva (o decizie, o acțiune etc.) este i-
rațională dacă și numai dacă nu este și nu poate fi o inferență validă dintr-un model de 
raționalitate cu care, pe de altă parte, există o asociere necesară. Prin inferență validă înțelegem o 
inferență care nu violează principiile logice ale modelului de raționalitate în cauză79. Ideea crucială 
aici este aceea că modelul de raționalitate asociat este dat. Așadar, i-raționalitatea poate fi 
stabilită (dacă, în genere, poate fi stabilită), doar relativ la acel model de raționalitate dat. Acum, 
dacă vom considera un alt model de raționalitate, care este autonom (în ceea ce privește principiul 
fundamental și sistemul de axiome) în raport cu primul, este posibil ca i-raționalitatea asociată cu 
primul model de raționalitate să devină raționalitate în raport cu al doilea model de raționalitate. 
Această posibilitate apare dacă i-raționalitatea din primul caz este derivată, în raport cu al doilea 
model de raționalitate respectând sistemul (regulile) de inferență ale acestuia din urmă. Figura 14 
vizualizează într-un mod sugestiv această posibilitate. 

 

Figura 14. I-raționalul în raport cu un model de raționalitate poate fi rațional în raport cu alt model de raționalitate 

Există, desigur, multe modele contemporane de raționalitate privind același obiect cognitiv 
(decizie) sau praxiologic (acțiune). Dacă independența logică între toate modelele de raționalitate 
(luate două câte două) este respectată, atunci obiectul în cauză este rațional relativ la unul singur 
dintre modelele de raționalitate considerate, dar poate fi i-rațional80 relativ la oricare (sau la mai 
multe) dintre modelele de raționalitate alternative. Așadar, fiind dat un rezultat (cognitiv sau 
praxiologic), el este, în general, i-rațional și, în particular, rațional, relativ la un set dat de modele 
de raționalitate independente logic între ele. Lumea i-raționalului pare a fi mult mai populată 
decât lumea raționalului. Vom numi acest tip de i-raționalitate ca i-raționalitate de tipul 𝛼 (𝛼-
iraționalitate). 

O discuție specială poate fi deschisă dacă luăm în considerare anumite paralelisme: 1) între 𝛼-
iraționalitate și conceptul de paradigmă al lui Kuhn; 2) între 𝛼-iraționalitate și teorema de 
indecidabilitate a lui Gödel; 3) între 𝛼-iraționalitate și conceptul de închidere teoretică a lui 
Heisenberg; 4) între 𝛼-iraționalitate și conceptul lui Nicolesco privind nivelurile de realitate. 

 

                                                           
78 Dar a-raționalitatea este un concept non-contextual. 
79 Vorbim, aici, despre logica bivalentă, deci despre cele patru principii logice acceptate. 
80 Credem că este prea mult să folosim expresia este i-rațional în loc de poate fi i-rațional (așa cum procedăm mai sus), 
deoarece un alt model de raționalitate poate permite o derivare inferențială validă a rezultatului în cauză chiar dacă 
acel model de raționalitate este logic independent în raport cu primul model de raționalitate. Cu alte cuvinte, nu avem 
nici o certitudine pentru a spune că un anumit rezultat este rațional, în mod necesar, doar în raport cu unul dintre 
modelele de raționalitate posibile și este i-rațional, în mod necesar, în raport cu oricare dintre modelele de 
raționalitate alternative.  
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(1) 𝛼-iraționalitatea și conceptul de paradigmă al lui Kuhn 

Conceptul de paradigmă a cunoașterii științifice, propus de Thomas Kuhn, spune că 
orice rezultat cognitive va fi constrâns să se încadreze într-o arie de cunoaștere dată și 
acceptată de comunitatea științifică în cauză. Această arie de cunoaștere este numită 
știință normală, iar știința normală constituie conținutul paradigmei. Această 
constrângere de „recunoaștere” a unui rezultat de știință normală se referă atât la 
rezultatele de cunoaștere căutate, cât și la cele acceptate după ce au fost dobândite81. 
Ei bine, se pare că 𝛼-iraționalitatea acționează într-un mod similar: 𝛼-iraționalitatea 
este considerată ca atare doar dacă este relativizată a un model de raționalitate dat 
(aici modelul de raționalitate joacă rolul paradigmei). Relativ la alte modele de 
raționalitate logic independente de cel inițial, 𝛼-iraționalitatea poate deveni 
raționalitate (ceea ce o transformă într-o „anomalie”). 

(2) 𝛼-iraționalitatea și teorema de indecidabilitate a lui Gödel 

Teorema de indecidabilitate a lui Gödel spune că în cadrul unui sistem axiomatic (care 
include aritmetica82) există în mod necesar cel puțin o propoziție corect formulată care 
este indecidabilă, adică despre ea nu se poate demonstra nici că este adevărată, nici că 
este falsă. Această indecidabilitate este limitată la sistemul axiomatic în cauză, 
deoarece dacă luăm în considerare un sistem axiomatic mai larg (care în include pe 
primul), propoziția indecidabilă poate deveni, în noul sistem axiomatic, decidabilă83. Să 
observăm modul similar în care se comportă 𝛼-iraționalitatea: dacă se consideră un 
nou model de raționalitate, incluzându-l pe primul, rezultatul i-rațional inițial poate 
deveni rațional deoarece noul model de raționalitate poate veni cu reguli de inferență 
care să asigure derivarea validă logic a acelui rezultat. 

(3) 𝛼-iraționalitatea și conceptul de închidere teoretică a lui Heisenberg 

Conceptul de închidere teoretică al lui Heisenberg spune că orice rezultat cognitiv (la 
limită, orice rezultat științific) trebuie considerat valid (sau, la limită, adevărat) doar în 
cadrul axiomelor teoriei pe baza căreia acel rezultat a fost obținut84. Să observăm ca 
este „ilegal” să extrapolăm un rezultat obținut pe baza unei teorii, la o altă teorie, 
diferită și independentă logic de prima teorie, deci subzistă aici o condiție similară cu 
cea din cazul 𝛼-iraționalității, unde natura i-rațională nu poate fi extrapolată la alt 
model de raționalitate, diferit și independent logic de cel pe baza căruia s-a extras 
rezultatul i-rațional.  

(4) 𝛼-iraționalitatea și conceptul lui Nicolesco privind nivelurile de realitate 

Conceptul lui Nicolesco al nivelurilor de realitate tratează aspectul violării principiului 
terțului exclus din logica bivalentă. Nicolesco spune: dacă principiul terțului exclus este 
violat, aceasta înseamnă că trebuie luat în considerare un alt nivel de realitate (care, 
eventual, îl include pe primul, unde s-a produs violarea) așa încât, pe noul nivel de 

                                                           
81 Rezultatele care nu „verifică” paradigma curentă sunt considerate anomalii și, în mod obișnuit, ele sunt ignorate de 
comunitatea științifică în cauză (totuși, atunci când se atinge o masă critică a acestor anomalii, o nouă paradigmă, 
incomensurabilă cu prima, poate apărea). 
82 De altfel, demonstrația originară a teoremei a fost făcută într-o modalitate care a folosit aritmetica (orice entitate 
logică a fost numerotată aritmetic). 
83 Desigur, avem aici o regresie ad infinitum, deoarece și în noul sistem axiomatic se va găsi, în mod necesar, o 
propoziție corect formulată care este indecidabilă, ș.a.m.d. 
84 De exemplu, rezultatele științifice obținute pe baza caracterului absolut al spațiului și timpului sunt valide (eventual 
„adevărate”) doar în cadrul mecanicii newtoniene, unde viteza obiectelor este mult mai mică decât viteza luminii în 
vid. Așadar, aceste rezultate (NB: de fapt, Newton a prezumat inițial, ca axiomă, caracterul absolut al spațiului și 
timpului) sunt valide doar dacă le situăm în cadrul mecanicii newtoniene. 
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realitate terțul să poată fi inclus85, iar principiul terțului exclus să devină principiul 
terțului inclus86. Încă o dată, putem găsi similarități cu fenomenul 𝛼-iraționalității: 𝛼-
iraționalitatea relativă la un model de raționalitate va „căuta” un alt model de 
raționalitate pentru a deveni, eventual, raționalitate, în același mod în care terțul 
exclus va „căuta” un alt nivel de realitate pentru a deveni terț inclus. 

NB: În opinia noastră, conceptul lui Nicolesco de nivel de realitate este un concept gnoseologic, și 
nu unul ontologic, așa cum este prezentat, explicat și utilizat de autor. Prin concept ontologic 
înțelegem un concept care se adresează lumilor 1 sau 2 ale lui Popper, în timp ce prin concept 
gnoseologic înțelegem un concept care se adresează lumii 3 a lui Popper. Așadar, considerăm că 
nivelurile ontologice de realitate ar trebui numite niveluri de ordine, iar conceptul de nivel de 
realitate ar trebui rezervat aspectului gnoseologic. Într-adevăr, așa cum ni se pare argumentează, 
de fapt, și Nicolesco, un nou nivel de realitate rezolvă inconvenientul legat de terțul inclus dar…din 
punct de vedere gnoseologic. Includerea terțului este o „operațiune” gnoseologică (așa cum a fost 
și excluderea terțului) și nu una ontologică (în Anexă dăm câteva considerații suplimentare despre 
ceea ce înțelegem prin niveluri de ordine, ca niveluri propriu-zis ontologice). 

(b) Inconsistență acceptată (sau acceptabilă) a inferenței dintre-un model de raționalitate 

O altă direcție în care s-a dezvoltat logica bivalentă, alături de cea privind acceptarea terțului, este 
cea a acceptării principiului contradicției. Această nouă logică87 rămâne bivalentă, adică menține 
cele două valori de adevăr (adevărat, respectiv fals) dar acceptă că ceva (fie lucru, proprietate, sau 
relație) poate fi adevărat și fals în același timp și sub același raport. Desigur, un set de precizări 
trebuie stipulate pentru a evita ex falso quodlibet sequitur88 dar, în acest caz, este posibil ca o 
concluzie să fie derivată (inferată) dintr-un model de raționalitate prin violarea principiului non-
contradicției. O asemenea concluzie trebuie considerată ca fiind i-rațională deși ea este asociată și 
chiar derivată (inferată) dintr-un model de raționalitate. Nu știm care va fi rolul științific (sau, cel 
puțin, cognitiv) al logicii paraconsistente89, dar pentru discuția de față, ea pare să asigure o cale 

                                                           
85 În mod esențial, Basarab Nicolesco a inițiat această construcție logico-filosofică cu scopul de a  fundamenta în mod 
suplimentar lucrările lui Stephane Lupasco privind logica terțului inclus. Întrucât mulți logicieni și filosofi au confundat 
principiul terțului exclus cu principiul non-contradicției (Lupasco a fost acuzat că respinge principiul non-contradicției 
din logică), intenția lui Nicolescu a fost de a clarifica această confuzie și de a demonstra că propunerea lui Lupasco 
privește principiul terțului exclus (adică, a celei de a treia valori de adevăr) și nu principiul contradicției (numit, de 
Aristotel, principiul principiilor). NB: totuși, formalizarea logică a celor două principii alimentează suspiciunea 

menționată: astfel, principiul non-contradicției se formalizează: 𝐴⋀�̅�̅̅ ̅̅ ̅̅ , iar principiul terțului exclus se formalizează: 

𝐴⋁�̅�. Dacă, însă, operăm constanta logică a negației în formalizarea principiului non-contradicției obținem: 𝐴⋀�̅�̅̅ ̅̅ ̅̅ ≡

�̅�⋁𝐴 ≡ 𝐴⋁�̅�, care este…formalizarea principiului terțului exclus! 
86 De menționat faptul că Nicolesco nu propune elaborarea unei noi logici la nivelul de realitate inițial (adică la nivelul 
unde terțul este exclus), așa cum mulți alți logicieni o fac (vezi, de exemplu, logica lui Łukasiewicz, cu trei valori logice 
de adevăr – adevărat, fals, nedeterminat –, sau logicile polivalente, cu o mulțime infinită numărabilă de valori de 
adevăr). Nicolesco prezumă, pur și simplu, că un nou nivel de realitate va rezolva anomalia logică identificată la nivelul 
actual de realitate, creditând noul nivel de realitate cu statut ontologic. Una dintre consecințele unei asemenea 
abordări este aceea că orice nou nivel de realitate este „dotat” cu logica adecvată pentru rezolvarea anomaliilor logice 
(încălcărilor de principii logice) apărute la nivelurile de realitate antecedente. Cum se face că noul nivel de realitate, 
introdus din motive gnoseologice evidente, nu ne era accesibil anterior, din punct de vedere ontologic, nu ni se mai 
explică.  
87 Cel mai cunoscut nume pentru o asemenea logică este cel de logică paraconsistentă (numele a fost propus de 
logicianul peruvian Miró Quesada, în 1976. Unul dintre cei mai productivi logicieni în logica paraconsistentă este 
brazilianul Newton da Costa). În literatura de limbă română, vezi I. Lucica, D. Gheorghiu, R. Chirilă, Ex falso quodlibet. 
Studii de logică paraconsistentă, Editura Tehnică, București, 2004.  
88 Din fals poate fi inferat orice.  
89 Pentru moment, considerăm că logica paraconsistentă ar putea fi de folos pentru o teorie a argumentării, dar mai 
puțin pentru o teorie a demonstrației. Așadar, logica paraconsistentă ar putea contribui la o teorie a persuasiunii 
(convingerii), dar mai puțin la o teorie a adevărului. Din fericire, se pare că în domeniul social (care include domeniul 
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(un canal) de apariție a i-raționalului. Vom numi acest tip de i-raționalitate ca i-raționalitate 𝛽 (𝛽-
iraționalitate). 

Calificarea i-raționalității ca o consecință logică validă (inferență validă) dintr-un model de 
raționalitate care se fundamentează pe o logică para-consistentă necesită câteva considerații 
suplimentare: 

- în primul rând, considerăm că se cere ca modelul de raționalitate fundamentat pe o logică 
para-consistentă să fie numit model de para-raționalitate. În felul acesta evităm să slăbim 
aserțiunea anterioară după care o inferență validă dintr-un model de raționalitate trebuie 
considerată ca rațională (adică având proprietatea de raționalitate). Ca urmare, avem 
raționalitate dacă și numai dacă avem o inferență validă dintr-un model de raționalitate90. 
Așadar, în două situații avem i-raționalități din punctul de vedere al unui model de 
raționalitate dat (fixat): a) nu este o inferență validă dintr-un model de raționalitate dat 
(fixat); b) este o inferență validă dintr-un model de para-raționalitate. Figura 15 indică 
aceste concluzii. 

 

Figura 15. Cele două specii de i-raționalitate bazate pe asocierea la modele de raționalitate 

- în al doilea rând, o 𝛽-iraționalitate pare să fie inferată printr-o metodă…rațională, atunci 
când încercăm s-o asociem fie cu un model de raționalitate, fie cu unul de para-
raționalitate. Acest comportament rațional inevitabil pare să fie limita absolută pentru 
judecata umană. În consecință, i-raționalitatea nu poate fi decât un rezultat…rațional; 

- în al treilea rând, urmând considerațiile imediat precedente, putem spune că i-
raționalitatea poate fi identificată, definită și descrisă doar printr-o abordare rațională. 
Această aserțiune este foarte problematică, deoarece stipulează că nu există nici o cale 
pentru a cunoaște, în general, decât calea rațională. Așadar, i-raționalul pare să fie un 
rezidual al căutării raționalului. Această concluzie ridică o nouă întrebare: oare suntem 
incapabili să identificăm în mod nemijlocit i-raționalitatea, adică putem să stabilim i-
raționalul doar ca pe un rezultat neașteptat al procesului standard de cunoaștere? 

- în al patrulea rând, pentru a identifica în mod nemijlocit i-raționalul (sau i-raționalitatea) 
avem nevoie, probabil, de o metodă…i-rațională de examinare a fenomenologiei. Care ar 
trebui să fie semnificația expresiei metodă i-rațională, este, de asemenea, un aspect 
extrem de problematic, deoarece caracterul i-rațional al metodei ar putea fi stabilit, fără 
îndoială, doar pe cale…rațională; 

- în al cincilea rând, am văzut anterior că ceva trebuie considerat ca fiind i-rațional fie dacă 
nu poate fi inferat în mod valid dintr-un model de raționalitate dat (fixat), fie dacă poate fi 
inferat în mod valid dintr-un model de para-raționalitate. Să observăm faptul că în ambele 
cazuri prezumăm că modelul de raționalitate (fie ortodox, fie para-consistent) este dat 

                                                                                                                                                                                                 
economic) nu adevărul este crucial, ci acceptabilitatea, conveniența, așa încât logica para-consistentă ar putea fi 
asociată cu asemenea demonstrații „slabe” privind adevărul. 
90 Un model de raționalitate trebuie să se bazeze exclusiv pe o logică bivalentă care verifică cele patru principii 
recunoscute. Dacă alte principii logice sunt acceptate, atunci va trebui găsit un termen care să desemneze noul tip de 
model de inferență logică, așa cum s-a procedat atunci când s-a propus denumirea de modele de para-raționalitate. 
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(fixat). Vom examina acum un mult mai frecvent caz de i-raționalitate și anume cel al 
imposibilității de asociere cu un model de raționalitate (fie ortodox, fie para-consistent). 
Într-adevăr, nu este întotdeauna posibil să se asocieze un rezultat  (decizie sau acțiune) cu 
un asemenea model de raționalitate. Acest caz este distinct de cele două examinate deja 
până acum, deci avem, încă, i-raționalitate și atunci când această asociere a rezultatului la 
un model de raționalitate este imposibilă. În consecință, putem stabili un nou tip de i-
raționalitate, bazat pe acest caz, și pe care propunem să-l numim i-raționalitate 𝛾 (𝛾-
iraționalitate). Figura 16 reunește cele trei categorii de i-raționalitate identificate. 

 

Figura 16. Cele trei specii de i-raționalitate 

În Anexa 2 se prezintă unele considerații calitative privind distincția între nivelurile de realitate și 
nivelurile de ordine. 

4.9.2. Q-raționalitatea 

Cele mai multe dintre cercetările asupra comportamentului uman pun în evidență mulate cazuri și 
situații în care comportamentul nu poate fi calificat ca fiind rațional (fie relativ la modele de 
raționalitate, fie relativ la modele de para-raționalitate, fie prin ne-asociere cu modele de 
raționalitate). Ca urmare, fie din perspectivă teoretică, fie din dintr-una experimentală, cele trei 
tipuri de i-raționalitate identificate mai sus (𝛼-iraționalitatea, 𝛽-iraționalitatea și 𝛾-iraționalitatea) 
sunt prezumate a descrie sau chiar a furniza explicații pentru comportamentul uman. Aceasta ar 
putea să însemne că asemenea i-raționalități sunt integrate de indivizi în comportamentul lor 
actual (cognitiv, praxiologic sau practic). Cum se întâmplă asta? Propunem în continuare o teorie 
în această materie. 

Așa cum am arătat în paragraful 4.8 din acest capitol, intenția, derivată din motivație prin acel 
mecanism de tip darwinist, ia naștere în sub-conștient. Sub-conștientul nu poate fi descris înrt-o 
modalitate rațională91 prin definiție. Așadar, dacă oricare dintre cele trei categorii de i-
raționalitate sunt luate în considerare, am putea, probabil, construi ceva de genul unei i-
raționalități raționale92 care ar fi, în opinia noastră, o quasi-iraționalitate sau o i-raționalitate 
impură. Considerăm că raționalitatea este un concept de natura maximalistă, așa încât nu 
tolerează ingredientele i-raționale (episoade, cauze, condiționalități etc.). În acest punct dorim să 
propunem pentru această situație termenul de q-raționalitate (q este de la quasi) deoarece, de 
fapt, raționalitatea pe care noi o avem în mod curent în față nu este o raționalitate care este 

                                                           
91 Totuși, o asemenea încercare nu este teoretic imposibilă: într-adevăr, probabil unicul criteriu de funcționare în 
interiorul sub-conștientului este criteriul de supraviețuire a individului în cauză. Ca urmare, pe baza acestui criteriu, ar 
putea fi construit un model de „i-raționalitate” în același mod în care modelul de raționalitate de tip homo 
œconomicus a fost construit pe baza criteriului  egoismului. 
92 Conceptul de iraționalitate rațională a fost introdus deja de Bryan Caplan, în anul 2001, prin opoziție cu ignoranța 
rațională. 
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trunchiată, limitată, incompletă sau imperfectă în orice modalitate93, ci este un amestec confuz de 
raționalitate și i-raționalitate94. 

Pentru a fixa mai bine conceptul de q-raționalitate, vom face unele considerații privind 
următoarele aspecte: 1) q-raționalitatea și raționalitatea limitată; 2) q-raționalitatea și 
anticipațiile; 3) q-raționalitatea și așteptările. 

(1) q-raționalitatea și raționalitatea limitată 

De fapt, vom trata un caz mai general, și anume relația dintre q-raționalitate și orice ajustare 
cantitativă a raționalității în raport cu un ideal de raționalitate perfectă/completă. Cuvântul cheie 
aici este cantitativă. Cazul economic este cel mai exemplar: modelul de raționalitate inițial homo 
œconomicus a fost, în mod aproape permanent, ajustat de analiști cu scopul de a-l aduce mai 
aproape  de comportamentul economic real (efectiv). De notat, totuși, că aceste ajustări au avut o 
natură cantitativă, adică au fost concentrate pe restrângerea sferei de validitate a modelului de 
raționalitate în cauză. Astfel, au fost făcute ajustări privind incompletitudinea unui asemenea 
model de raționalitate (de exemplu, capacitatea mică de calcul a individului uman). Conceptul de 
raționalitate limitată este cel mai cunoscut concept  privind ajustarea modelului originar de 
raționalitate homo œconomicus95. Dimpotrivă, conceptul de q-raționalitate nu este preocupat de 
sfera cantitativă a raționalității (adică de determinarea sa extensivă), ci de sfera calitativă a 
acesteia (adică de determinarea sa intensivă). De exemplu, i-raționalitățile 𝛼, 𝛽 și 𝛾 care sunt 
introduse în modelul inițial (pur) de raționalitate modifică structura deciziei raționale sau a 
acțiunii96. 

(2) q-raționalitatea și anticipațiile 

Să clarificăm, mai întâi, statutul logic al unei anticipații: o anticipație este un rezultat al unui calcul. 
În general, orice calcul este inferat în cadrul unui model de raționalitate. Fie un model de 
raționalitate dat. Fie un rezultat obținut printr-o inferență validă din acest model de raționalitate. 
Dacă acestui rezultat îi dăm statutul de anticipație, atunci aceasta poate fi derivată în următoarele 
modalități alternative: 

a. este obținută din modelul de raționalitate dat; aceasta înseamnă că, indiferent de scopul în 
care rezultatul va fi folosit, el este de tip rațional; 

                                                           
93 Dorim să clarificăm aici bine-cunoscutul concept al raționalității limitate (bounded rationality), introdus de Herbert 
Simon. Simon nu a intenționat să discute despre o raționalitate impură, ci pur și simplu, despre o raționalitate care, în 
mod necesar, nu controlează toate deciziile sau acțiunile noastre, deci a dorit să se refere la un aspect cantitativ, nu la 
unul calitativ de limitare a raționalității. Astfel, conceptul lui Simon are ca referențial sfera conceptului de raționalitate 
(adică aspectul său extensiv) nu semnificația sa (adică aspectul său intensiv). Dimpotrivă, ceea ce vrem noi să 
propunem aici este o impurificare semantică a conceptului de raționalitate, adică vrem să spunem că raționalitatea nu 
este o raționalitate ortodoxă (pură), ci conține ingrediente de i-raționalitate în oricare dintre cele trei tipuri de i-
raționalitate identificate sau din orice combinație a lor. Așadar, putem avea o q-raționalitate, conform sugestiei lui 
Simon, dar nu asupra conceptului de raționalitate pură, ci asupra conceptului de raționalitate impură despre care 
vorbim aici (în sensul de a limita cantitativ ceea ce deja am limitat calitativ). Mai precis, în timp ce Simon operează o 
reducere de extensivitate a conceptului de raționalitate, noi operăm o reducere de intensivitate a acestuia. Cum am 
spus deja mai sus, cele două reducții nu sunt inconsistente între ele ci, dimpotrivă, interferează din punct de vedere 
logic. 
94 Modul curent al ajustării versiunii originare a modelului de raționalitate homo œconomicus are ca scop chiar 
integrarea imperfecțiunilor, incompletitudinilor sau a altor asemenea vulnerabilități relative la un benchmark ideal al 
comportamentului economic așteptat. 
95 Se pare că expresia ca atare ar fi propus-o Vilfredo Pareto, dar conținutul modelului reiese cel mai bine din 
descrierea făcută de Adam Smith comportamentului individului pe o piață liberă (mâna invizibilă). 
96 Considerăm întotdeauna structura unui sistem ca o determinare calitativă a acelui sistem. Justificarea acestui mod 
de a privi structura este acela că structura sistemului asigură identitatea acestuia. Or, identitatea este cea mai 
calitativă caracteristică a unui sistem. 
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b. este obținută din alt model de raționalitate (independent din punct de vedere logic de 
primul) așa încât anticipația este i-rațională în raport cu primul model de raționalitate (și 
anume de tipul 𝛼-iraționalității); 

c. este obținută dintr-un model de para-raționalitate (adică de tipul 𝛽-iraționalității); 

d. este obținută dintr-un model de raționalitate ne-identificabil (adică de tipul 𝛾-iraționalității) 

În literatura de specialitate se vorbește despre două tipuri distincte de anticipații: 

 anticipații raționale: acestea se referă la cele patru cazuri menționate deja; 

 anticipații adaptive: acestea nu sunt, din punct de vedere conceptual, diferite de anticipațiile 
raționale, singura distincție care se poate face fiind de natură procedurală: în cazul 
anticipațiilor adaptive, anticipațiile…raționale sunt permanent ajustate pe baza diferenței 
dintre anticipația rațională inițială și actualizarea acesteia97. Așadar, anticipațiile bazate pe 
același model de raționalitate dat nu introduc modificări în conceptul de raționalitate, ele se 
comportă la fel ca orice rezultat generat de inferențele valide din acel model de 
raționalitate. În schimb, în cazurile b), c) și d) de mai sus, anticipațiile transformă 
raționalitatea inițială într-o q-raționalitate. 

(3) q-raționalitatea și așteptările 

Spre deosebire de anticipații (raționale sau adaptive), așteptările nu sunt rezultate ale unor 
calcule98, ci reprezintă, pur și simplu, dorințe, vise etc. ale unui decident sau actor oarecare. 
Așadar, originea așteptărilor nu este conștiența (sau conștiința) ci sub-conștientul99. Cea mai 
probabilă categorie de i-raționalitate pentru așteptări pare a fi 𝛾-iraționalitatea, cu diferența că ea 
nu este calculată în nici un fel. Am putea numi această sub-categorie de 𝛾-iraționalitate, care nu 
este (și nu poate fi) propriu-zis, calculată, ca fiind o 𝜸′-iraționalitate100. Figura 17 completează 
figura 16, prin introducerea unui fenomen de i-raționalitate nebazat pe calcul, așa încât să poată fi 
integrată și 𝜸′-iraționalitatea. 

                                                           
97 De regulă, ajustarea se face proporțional cu un coeficient de ajustare determinat empiric și considerat a avea o 
anumită stabilitate. 
98 Reamintim că nici un calcul nu este posibil în afara unui model de raționalitate. 
99 O schițare a legăturii cu teoria probabilităților pare inevitabilă aici: într-adevăr, anticipațiile ar putea fi exprimate cu 
ajutorul probabilităților obiective (adică a probabilităților bazate de arhive de frecvență), în timp ce așteptările ar 
putea fi exprimate prin intermediul probabilităților subiective (desigur, exprimarea așteptărilor ca distribuții subiective 
de probabilitate înseamnă transformarea lor în 𝛾-iraționalități). De menționat că, în cazul probabilităților subiective, 
exprimarea așteptărilor ca distribuții de probabilitate (variabile aleatoare subiective) nu înseamnă, în nici un caz, ceva 
de genul calculului. 
100 Din punct de vedere logic, așteptările nu pot fi introduse în modelul de raționalitate, deoarece această eventuală 
introducere ar însemna să acceptăm caracterul lor conștient. Dar, conștiența înseamnă, la rândul său, un quasi-calcul, 
adică transformarea așteptărilor în anticipații. Efectiv, noi putem avea, în cadrul deciziilor sau acțiunilor noastre, doar 
anticipații. În aceasta constă, de fapt, dificultatea aplicării criteriului de falsificare al lui Popper în domeniul social, 
unde lumea așteptărilor este mult mai populată decât lumea anticipațiilor. 
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Figura 17. Cele patru specii de i-raționalitate 

4.10. T-RAȚIONALUL101 

4.10.1. Conceptul de normă 

Norma este o regulă/procedură/instrucțiune/țintă, de tip prescriptiv, care există sau este emisă de 
o autoritate îndrituită legal sau moral, privind executarea unui act (adică privind obiectivarea unei 
intenționalități). Așadar, o normă are următoarele predicate de suficiență: a) privește un act 
(acțiune sau abținere) identificat precis, nominal; b) are un caracter prescriptiv relativ la act; c) 
conține un dispozitiv care stabilește condițiile/modalitățile de realizare a actului; d) este emisă de 
o autoritate (individuală sau instituțională) îndrituită să facă acest lucru102; e) conține sancțiuni 
aplicabile (de o autoritate, la rândul său îndrituită pentru asta) în cazul în care norma este violată. 

Cele mai importante aspecte conceptuale ale unei norme considerăm că sunt următoarele: 

 actul implică un scop, iar scopul implică, la rândul său, o apercepție transcendentală103 
(Kant) 

 apercepția transcendentală trebuie considerată ca fiind o normă naturală; norma 
naturală este, în general, obiectivată prin norme pozitive; 

 mecanismul genetic al normelor implică două procese de gândire inter-conectate: a) 
internalizarea și generalizarea actelor realizate sau observate de subiect (J. Piaget); b) 
îmbunătățirea activității mentale a subiectului (H. Wallon); 

 există două origini ale normelor: a) generalizarea inductivă a experienței praxiologice a 
subiectului sau a grupului de care acesta aparține104 (evaluarea de tip balanță); b) 
proiectarea rațională în mod deductiv a dezirabilității subiective (adică apercepția 
transcendentală); 

 există trei105 norme primitive (elementare): a) obligația (𝑂): actul trebuie să fie realizat; 
expresia logică este 𝑂(𝐹), adică este obligatoriu să se facă; b) interdicția (𝐼): actul trebuie 
să nu fie realizat; expresia logică este 𝐼(𝐹), adică este interzis să se facă; c) permisiunea 

                                                           
101 Acest paragraf a apărut, sub semnătura autorului, în limba engleză, în publicația Œconomica nr. 4/2015, cu titlul:  
T-Rationality. 
102 Îndrituirea implică, la rândul său, o altă normă, de nivel superior celei pe care autoritatea îndrituită astfel o emite. 
O asemenea normă poate fi de tip pozitiv sau bazată pe un acord implicit între parteneri (ultimul este cazul normelor 
morale). 
103 O pre-construcție intelectuală a realității vizate de scop. 
104 Cu alte cuvinte, constituirea cadrului situațional discutat anterior. 
105 În mod riguros logic, doar două dintre ele sunt, de fapt, primitive (obligația și interdicția), deoarece, așa cum vom 
vedea, a treia (permisiunea) poate fi derivată, într-o formă conjunctivă, din cele două. 
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(𝑃): este permis să se facă sau să nu se facă; expresia logică este 𝑃(𝐹⋁�̅�) care este 
echivalentă cu: 𝑃 = �̅�(𝐹)⋀𝐼(̅𝐹); 

 există patru „locuri de naștere” a normelor: a) legi ale naturii: sunt necesare și 
prescriptive; b) legi ale societății (statului): sunt contingente, prescriptive și formale; c) 
legi ale gândirii (ale logicii): sunt contingente, descriptive și formale; d) legi morale: sunt 
contingente, prescriptive și informale. Figura 18 indică poziționarea logică a acestor tipuri 
de legi106. 

 

Figura 18. Cele patru categorii de legi generatoare de norme 

 condiția logică a observabilității legilor este coincidența dintre semnificația propoziției 
prescriptive a normei și cea a propoziției descriptive asociate107; 

 determinațiile cauzale ale normei sunt: a) determinația gnoseologică (relația dintre 
normă și calitatea actului corespondent; b) determinația axiologică relația dintre normă și 
autoritatea normativă; c) determinația praxiologică (relația dintre normă și subiectul 
actant108; d) determinația semiotică (relația dintre normă și limbaj); 

 referențialul (sfera de semnificație) a normei îl constituie posibilul non-necesar 
praxiologic 109 (figura 19 indică această poziționare semiotică a normei). 

                                                           
106 Două comentarii sunt necesare: a) nu am introdus, în clasificarea propusă, legile divine deoarece, așa cum ni se 
pare, ele sunt de natura legilor morale, chiar dacă sunt puse pe seama divinității; b) legile logicii sunt considerate de 
tip descriptiv deși unii ar considera că sunt de tip prescriptiv. Opinăm că sunt, totuși, de tip descriptiv deoarece ele nu 
sunt imperative: dacă nu dorim să facem raționamente logice, nu avem obligația să le respectăm (ele se comportă ca 
niște instrucțiuni, adică sunt prescripții condiționale: numim prescripțiile condiționale descripții). 
107 De remarcat că avem, aici, o condiție asemănătoare cu cea propusă de Popper pentru criterial său de falsificare 
factuală. 
108 Preferăm termenul actant celui de acțional (folosit în alte locuri din prezentul studiu) deoarece acest termen (care 
vine de la act) conține atât sugestia acțiunii (a face), cât și pe cea a abținerii (a nu face), fiind, deci, mai general. 
109 De observat că aici nu avem un contingent general (contingentul este posibilul non-necesar) ci un contingent 
praxiologic (posibilul non-necesar praxiologic). 
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Figura 19. Referențialul normei 

4.10.2. Normativitate și normativism 

Conceptul de normativitate se referă la o proprietate a unui comportament, individual sau 
colectiv, de fi proiectat și „executat” conform unor norme prestabilite sau pre-existente (ele pot fi, 
desigur, atât auto-norme, cât și hetero-norme110). Conceptul mai este (sau poate fi) folosit și 
pentru a caracteriza un mediu mai general de acțiune economică (sau general socială) care este 
orientat, filtrat și evaluat pe baza respectării unui set de norme. Normativitatea caracterizează, 
așadar, un „obiect” economic care se desfășoară în mod normativ. 

Conceptul de normativism se referă la o modalitate generală, de natură epistemologică, 
metodologică sau pragmatică, de abordare a realității, care reclamă sau impune normativitatea în 
legătură cu un obiect, fenomen sau proces economic (sau general social111). Normativismul (ca și 
norma sau normativitatea) trimite, deci, la un anumit tip de atitudine (cognitivă sau practică) în 
fața realității (obiective sau subiective). Ca urmare, prin normativism vom înțelege un filtru 
gnoseologic sau praxeologic112, după caz, prin care nu numai că este evaluată acțiunea subiectului, 
dar această acțiune este și raționalizată (justificată pe baza unui model de inteligibilitate). 

4.10.3. Normă și scop 

O specie a genului numit normă este scopul. Scopul nu este o normă de natură procedurală, ci una 
de tip rezultat (sau de tip țintă). Desigur, în consecință, o normă-scop va genera în mod necesar 
norme-proceduri (adică o normă de tip ce va genera, în mod necesar, o normă de tip cum), pentru 
a se actualiza ea însăși. În acest context, vorbim despre o normativitate-scop sau despre un 
normativism-scop. În general, ființa umană proiectează și realizează acte orientate de scopuri113. 
Chiar în cazul unor alienări, există întotdeauna, într-o modalitate oarecare, un scop pentru orice 

                                                           
110 Prin auto-norme înțelegem norme care sunt edictate de însuși subiectul care este destinatarul normelor în cauză, 
iar prin hetero-norme înțelegem norme care sunt edictate de un subiect diferit de destinatarul normelor în cauză. 
Numim heteronomie situația unui sistem a cărui acțiune este, în proporție dominantă, guvernată de hetero-norme, 
respectiv numim autonomie situația unui sistem a cărui acțiune este, în proporție dominantă, guvernată de auto-
norme110. 
111 Să observăm că, în general, conceptul de normă (și, în consecință, conceptele de normativitate, respectiv 
normativism) nu se aplică obiectelor, fenomenelor sau proceselor naturale (deci acelor entități care nu implică, în mod 
structural, subiecți culturali, capabili de reprezentare, deci de normare). Deși, desigur, pot exista norme de 
„manipulare” a acestor obiecte, fenomene sau procese naturale, normele în cauză se referă exclusiv la subiecții care 
interacționează cu acest tip de entități, și nu la entitățile însele. 
112 Unii analiști recenți și relativ non-ortodocși (de exemplu, Nassim Nicholas Taleb – vezi Antifragil, Editura Curtea 
Veche, București, 2014) consideră că praxiologicul este anterior (logic și cronologic) gnoseologicului, dar aceste 
detalieri epistemologice le vom discuta în alte capitole ale studiului. 
113 Chiar atunci când nu face asta în mod explicit (adică să-și stabilească propriile scopuri), individul aderă, conștient 
sau nu, la scopuri exterioare lui, deci, în esență, actele lui sunt conduse de scopuri în orice situație. 
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act, nu contează dacă actorii în cauză sunt sau nu conștienți de asta. În acest studiu vom considera 
scopul ca o normă (normă-scop) iar actul ca fiind orientat normativ. Credem că o posibilă 
întrebare: „există scopuri care nu sunt norme?” ar trebui să primească un răspuns negativ.  

Scopul ca normă este conceptibil atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv. Scopul individual nu 
trebuie să aibă caracter public, în timp ce scopul colectiv trebuie să aibă un asemenea caracter. 

4.10.4. Normă și raționalitate 

În acest punct vom discuta o chestiune ceva mai controversată. Care este relația dintre normă și 
raționalitate (sau model de raționalitate)? Sunt cele două entități compatibile? Dacă da, în ce sens 
există această compatibilitate? Vom face câteva considerații în această materie. 

a. considerăm că normele sunt de două categorii fundamentale: 1) norme ca reguli, să le 
numim 1-norme; 2) norme ca ținte, să le numim 2-norme. În timp ce 1-normele sunt și nu 
pot fi decât rezultate ale calculului generat de un model de raționalitate, 2-normele nu sunt 
niciodată rezultate ale calculului generat de un model de raționalitate; 

b. dacă 2-normele nu sunt rezultate ale unui model de raționalitate, atunci cum apar ele? 
Opinia noastră este că 2-normele sunt rezultate ale ceea ce vom numi dispozitive 
teleonomice. Un dispozitiv teleonomic este un dispozitiv intelectual capabil să emită 
(proiecteze, descrie etc.) scopuri; 

c. probabil există doar trei categorii fundamentale ale scopurilor (adică ale 2-normelor): i) 
scopuri cognitive (de exemplu, ținte teoretice sau hermeneutice); ii) scopuri praxiologice 
(de exemplu, ținte relative la acte focalizate pe mediul economic); iii) scopuri practice (de 
exemplu, ținte politice, morale sau religioase). 

Este nevoie să clarificăm câteva chestiuni în acest punct: 1) care este statutul modal al 1-normelor, 
respectiv al 2-normelor; 2) cum ar trebui caracterizate 2-normele în relație cu conceptul standard 
de raționalitate; 3) ce sunt 2-normele dacă ele nu sunt rezultate ale unui model de raționalitate? 

(1) în opinia noastră, 1-normele ar trebui considerate ca specii ale rezultatelor generate de un 
model de raționalitate (într-adevăr, deciziile sau alegerile oferite de un anumit model de 
raționalitate sugerează mai degrabă modul de a proceda, adică regulile de urmat, și nu 
țintele de atins), în timp ce 2-normele ar trebui considerate ca apărând în afara modelelor 
de raționalitate (din punct de vedere logic, figura 20 arată poziționarea modal-deontică a 
2-normelor în raport cu 1-normele); 

 

Figura 20. Poziționarea modal-deontică a 2-normelor 

(2) în opinia noastră, 2-normele nu trebuie asociate cu vreun model de raționalitate. 
Principalele argumente în acest sens sunt: 

 un scop nu poate fi rezultatul unui calcul; dacă ar fi așa, atunci scopul nu ar constitui o 
noutate, fiind deja complet conținut în logica internă a modelului de raționalitate care 
oferă calculul114 (principiul fundamental, setul de axiome și setul de reguli 
inferențiale); 

                                                           
114 Amintim că am stabilit, mai sus, că un calcul nu poate exista în afara unui model de raționalitate. 
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 un model de raționalitate trebuie considerat o simplă mașină de livrare de rezultate 
necesare, pe când scopul este, prin definiție, o entitate contingentă; 

 noutatea (care este rezultatul contingenței) este asigurată exclusiv în afara modelelor 
de raționalitate, adică pe baza liberului arbitru115; 

(3) pentru a răspunde la această întrebare ne vom întoarce la conceptul de dispozitiv 
teleonomic: 

 un dispozitiv teleonomic nu este un model de raționalitate (adică nu este un dispozitiv 
cu o structură internă și cu propria logică de a genera rezultate); mai degrabă, un 
dispozitiv teleonomic semnifică o cale de a accede la o viziune, adică de a accede o 
normă-scop în afara deliberării raționale; 

 dispozitivul teleonomic ar putea fi considerat o mașină de tip black-box, care 
„produce” viziuni, adică scopuri aflate în afara oricărei raționalități. 

Figura 21 vizualizează diferența dintre modelul de raționalitate și dispozitivul teleonomic. 

 

Figura 21. Model de raționalitate vs. dispozitiv teleonomic 

 considerarea scopului (viziunii) ca fiind stabilite în afara modelelor de raționalitate 
pare a fi, într-o oarecare măsură, nerezonabilă; mai întâi, putem întreba: care este cel 
mai primitiv fundament al scopului? în al doilea rând, putem întreba: care este 
mecanismul (chiar dacă este de tip non-logic) capabil să genereze scopuri (viziuni)? 
Răspunsurile noastre sunt următoarele: 

- scopul este de natura unei așteptări116, deci fundamentul său este insondabil cu 
mijloace logice; „locul de naștere” al scopului este, desigur, sub-conștientul, iar 
forma pe care o ia scopul în prima sa „versiune” este, așa cum am arătat deja mai 
sus, intenția; 

- totuși, orice scop nu este doar stabilit în mod explicit (conform mecanismului 
descris anterior, primul pas în această explicitare este transformarea intenției în 
interes, care devine comunicabil inter-personal, de regulă în formă verbală) ci și, de 
cele mai multe ori, comunicat inter-personal (mai ales de către lideri de opinie sau 
lideri praxiologici). Cum se împacă rolul sub-conștientului în generarea scopului cu 

                                                           
115 Dacă notăm modelul de raționalitate cu 𝑀𝑅 și liberul arbitru cu 𝐿𝐴, atunci, în limbajul teoriei mulțimilor, 
𝑀𝑅⋂𝐿𝐴 = ∅ 
116 Dacă scopul ar fi de natura unei anticipații, atunci el ar pur și simplu un rezultat al calculului, adică un rezultat al 
unui model de raționalitate (fie că subiectul implicat este sau nu conștient de aceasta). Problema conștientizării 
subiectului cu privire la existența modelului de raționalitate care fundamentează rezultatul este foarte dificilă, 
deoarece apare întrebarea următoare: dacă subiectul nu este conștient cu privire la modelul de raționalitate, modelul 
de raționalitate în cauză acționează de fapt? 
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această „publicitate”  a scopului? Propunem să considerăm aici același mecanism ca 
în formarea intenției117; de fapt, scopul este, la rândul său, o specie a obiectivării 
intenției118. 

4.10.5. Scop și raționalitate 

Așa cum s-a arătat mai sus, scopul nu este un rezultat al unui model de raționalitate, deci el nu 
este niciodată de natură rațională. Între conceptul de scop și conceptul de raționalitate nu există 
nici o conexiune logică sau semantică. Considerațiile noastre în această materie sunt următoarele: 

 orice scop este stabilit (proiectat) într-o modalitate politică119; 

 scopul (ca viziune) și raționalitatea (ca ancorare la o cale inteligibilă, deseori algoritmică, 
de atingerea scopului) sunt incompatibile120; 

 incompatibilitatea (deci nu contradicția) dintre scop și raționalitate lasă ușa deschisă 
pentru acceptarea unui gen de „raționalitate” a scopului, și anume în cazul în care avem 
de-a face nu cu un singur scop, ci cu un set de scopuri, în cadrul cărora unul dintre 
scopuri este scopul-master care-și subordonează celelalte scopuri ca pe scopuri 
intermediare. Aceste scopuri intermediare sunt generate logic de scopul-master, deși 
scopul-master este obținut pe cale non-rațională, cum am arătat mai sus, așa încât 
scopurile intermediare trebuie considerate ca inferate în mod rațional din scopul-
master. Aceasta ar însemna, eo ipso, că scopurile intermediare sunt generate pe cale 
rațională, iar scopul-master funcționează ca un model de raționalitate sui generis. 
Opinia noastră este că scopurile intermediare nu sunt scopuri propriu-zise, ci mijloace 
pentru atingerea scopului-master, adică sunt de tipul 1-normelor. Și, într-adevăr, 1-
normele sunt obținute pe cale rațională. 

Așadar, în mod esențial, scopul nu are, propriu-zis, nici o relație cu raționalitatea. Figura 22 
vizualizează această dihotomie. 

 

Figura 22. 1-norme vs. 2-norme în stabilirea scopurilor 

                                                           
117 Vezi paragraful 4.7.3. din acest capitol. 
118 Altă specie a obiectivării intenției este populată cu obiectivări de tip praxiologic. 
119 Prin stabilire politică a scopului înțelegem absența oricărui fundament rațional în stabilirea sa. Într-adevăr, 
considerăm că decizia politică (care este, evident, de natura 2-normelor, nu a 1-normelor, deoarece stabilește ținte, 
nu proceduri de atingere a țintelor) trebuie să fie, din punct de vedere rațional, ne-fundamentată. Orice 
fundamentare rațională a unui scop politic este sclava condițiilor curente (resurse, corectitudine politică etc.) așa încât 
un asemenea scop nu va răspunde niciodată așteptărilor autentice. Deci, fiind o specie a așteptărilor, scopul politic 
trebuie să fie stabilit în afara controlului sau a pilotării exercitate de raționalitate. În asta constă unul dintre cele mai  
puternice argumente pentru care experții nu trebuie lăsați să ia decizii (de exemplu, în guvern) privind scopurile 
sociale. Experții trebuie să vină după ce scopul a fost stabilit pe cale pur politică, pentru a găsi/inventa 1-normele 
(proceduri, resurse, programe, strategii etc.) de atingere a scopului. Așadar, atingerea scopului este imposibilă fără 
implicarea experților, dar stabilirea scopurilor este imposibilă cu implicarea acestora. 
120 Cititorul atent ar trebui să poată face diferența cuvenită între contradictoriu (ca negație a consistenței) și 
incompatibilitate (ca opoziție de consistență). Negarea consistenței constituie substanța contradicției, în timp ce 
opoziția de consistență constituie substanța simplei contrarietăți. 
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4.10.6. T-raționalitatea 

Mai întâi de toate, vom clarifica litera T din expresia t-raționalitate. Ea vine de la inițiala cuvântului 
teleologie, care, în general, înseamnă teoria scopurilor. Câteva specificări ar putea să ne ajute să 
ajungem la conceptul de t-raționalitate: 

a. t-raționalitatea nu este o raționalitate de primul ordin, ca raționalitatea standard, ci una de 
ordin secund. Aceasta înseamnă că t-raționalitatea nu adresează un scop (așa cum deja s-a 
arătat, un scop este stabilit în mod politic, vezi figura 22), ci un scop de tip procedură121, 
inferat din scopul de tip țintă; 

b. t-raționalitatea găsește, tocmai în scopul de tip țintă, „axiomele” sale de a infera scopul de 
tip procedură; 

c. apare o întrebare aici: cum pot fi găsite axiome (și, mai mult decât atât, reguli valide 
inferență) în scopul de tip țintă, știind că acesta este stabilit politic? Aceasta este o 
întrebare crucială privind conceptul de t-raționalitate și, ca urmare, vom face câteva 
considerații suplimentare: 

 c.1. – deși scopul de tip țintă este stabilit doar politic, aceasta nu înseamnă că el este 
impracticabil; practicabilitatea sa este asigurată, în principiu, chiar de caracterul său 
politic, deoarece decidenții politici au interesul ca țintele lor să fie atinse sau, cel puțin, 
să fie considerate realizabile de către votanți; 

 c.2. – simpla practicabilitate a scopului de tip țintă este suficientă pentru a-l credita cu 
un potențial de raționalitate inversă de tip instrumental, adică, cu o instrumentalitate 
inversă122; 

 c.3. – instrumentalitatea inversă asigură, în principiu, a unei praxiologii inversate123; 
acum problema este: cum poate un scop de tip țintă, chiar înzestrat cu practicabilitate, 
să sugereze o raționalitate inversată? Înainte de a argumenta asupra unei asemenea 
posibilități, este momentul să spunem că o t-raționalitate este exact o raționalitate 
inversată, bazată pe un scop de tip țintă stabilită non-rațional. Există câteva canale pe 
care t-raționalitatea poate căpăta viață: 

- un canal de tip empiric: indivizii chemați să instrumentalizeze un scop de tip țintă știu 
din alte cazuri similare cum să procedeze124; 

- un canal de tip încercare și eroare125: indivizii chemați să instrumentalizeze un scop 
de tip țintă pe care nu știu cum să-l implementeze, vor proceda în orice mod la 
îndemână, improvizând (pe baza feed-back-ului negativ) drumul spre atingerea 
scopului în cauză; 

                                                           
121 În mod esențial, un scop de tip procedură este pur și simplu, un mijloc. 
122 Raționalitatea inversă sau instrumentalitatea inversă trebuie înțeleasă ca posibilitate logică de a parcurge drumul 
invers de la scop (considerat îndeplinit) spre mijloacele care ar putea (sau ar fi putut să conducă la îndeplinirea 
scopului în cauză). 
123 Dorim să atragem atenția că aici există o sugestie pe care o considerăm provocatoare privind testarea fezabilității 
unui scop: dacă se poate găsi, pe cale logică, o cale inversă, de la scop (considerat ca atins) la mijloacele suficiente 
pentru atingerea sa, atunci scopul este fezabil. Nu este vorba despre intrarea, pe ușa din spate, a dependenței 
scopului de mijloace (dacă ar fi așa, atunci scopul ar putea fi derivat în mod inferențial din modele de raționalitate, iar 
experții ar putea fi rechemați să stabilească scopuri, de exemplu prin constituirea de guverne tehnocrate), ci de o 
simplă simulare pe baza ipotezei că scopul a fost deja atins. Această simulare nu va fi foarte dependentă de statu quo, 
ci-și va putea crea propriile mijloace care să „dovedească” că scopul „ a fost atins”. 
124 Desigur, apare aici, problema primului caz, în care nu există o memorie deja constituită privind „know-how-ul”, dar 
nu credem că aceasta impietează semnificativ asupra raționamentului produs (vezi nota de subsol imediat următoare). 
125 Înainte de a ști cum trebuie să se procedeze cu implementarea unui scop de tip țintă similar (sau analog), indivizii 
procedează la întâmplare, fără nici o fundamentare, pe baza șansei. 
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- un canal de tip raționalitate implicită: pe baza cunoașterii generale privind 
praxiologia, indivizii ar putea elabora ceea ce putem numi aici o t-raționalitate de 
plecare pe baza particularităților scopului de tip țintă cu care se confruntă. 

În concluzie, putem reține următoarele caracteristici ale t-raționalității: 

 t-raționalitatea este o specie de raționalitate, adică o specie de calcul bazat pe un model 
de raționalitate; 

 modelul de raționalitate implicat de t-raționalitate este unul care funcționează nu 
pentru a genera scopuri de tip țintă (adică 2-norme), ci pentru a genera scopuri de tip 
procedură (adică 1-norme) sau, cu un alt termen, echivalent, pentru a genera scopuri 
intermediare; mai precis, t-raționalitatea nu generează scopuri, ci mijloace pentru 
atingerea scopurilor; 

 t-raționalitatea este în întregime o raționalitate instrumentală, ea este aplicabilă numai 
pentru obiectivare praxiologică; 

 t-raționalitatea este o raționalitate inversată; 

 cu anumite precauții, t-raționalitatea ar putea fi considerată (sau numită) raționalitate 
normativă126, ca urmare a „săgeții” sale logică de la scopul de tip țintă la scopul de tip 
mijloc (sau procedură). 

4.10.7. T-raționalitatea și q-raționalitatea 

Așa cum am văzut anterior, q-raționalitatea este acea raționalitate capabilă să integreze cele trei 
(sau patru, dacă este cazul) specii de i-raționalitate. Considerăm că între q-raționalitate și t-
raționalitate ar putea subzista următoarele corelații logice: 

- t-raționalitatea este o raționalitate „completă”, în timp ce q-raționalitatea este una 
„parțială”; 

- t-raționalitatea este orientată invers față de scop, în timp ce q-raționalitatea este 
orientată direct față de scop; 

- ca și q-raționalitatea, t-raționalitatea nu este asociabilă (ancorabilă) în mod clar unui 
model de raționalitate dat (fixat). 

4.10.8. T-raționalitatea și explicația 

Indiferent ce înțelegem prin cauzalitate (ori prin legea cauzalității127) o explicație este descrierea 
unei asemenea cauzalități. Vom examina acum corelațiile dintre t-raționalitate, așa cum a fost 
definită în prezentul studiu, și conceptul general al explicației. 

În primul rând, este de observat faptul că t-raționalitatea este posibilă doar dacă lanțul cauzal de la 
scopul de tip procedură la scopul de tip țintă este cunoscut sau, cel puțin, există o „teorie” a 
acestui lanț cauzal. Odată ce acest lanț de cauzalitate directă este cunoscut, este relativ ușor să se 
inverseze logic „săgeata” cauzalității și să se obțină lanțul de cauzalitate inversă128. Întrucât lanțul 

                                                           
126 De exemplu, ceea ce unii numesc predicții normative pot fi considerate ca experiind chiar t-raționalitatea sau, dacă 
doriți, o raționalitate normativă. 
127 Mulți logicieni și filosofi cer să se vorbească nu despre cauze sau cauzalitate, ci despre legi ale cauzalității. Motivul 
constă în faptul că expresia legea cauzalității evită cazurile în care o cauză concretă produce un efect așteptat deja 
observat în trecut (adică, astfel, se evită paradoxurile inducției), reținând doar invarianțele dintre clase de cauze și 
clase de efecte. Această invarianță de tip clasă este mai dificil de respins (infirmat). 
128 Desigur, posibilitatea este dată de echivalența logică asociată cauzei și efectului: cauzele devin efecte (și invers) 
dacă „săgeata” cauzalității este inversată. 
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cauzal nu este altceva decât o macro-explicație (formată din micro-explicații corelate logic), pare 
că t-raționalitatea implică explicația asemenea oricărui alt tip de raționalitate. 

În al doilea rând, deși t-raționalitatea implică explicația, explicația funcționează asemenea unei 
predicții, deoarece predicția este o explicație orientată direct cauzal (în timp ce explicația este 
orientată invers cauzal129). Mai precis, plecând de la un scop de tip țintă și proiectând, pas cu pas, 
în ordine inversă, scopurile de tip procedură, obținem, din punct de vedere logic, un lanț predictiv 
(este suficient să concatenăm, de data aceasta în ordine directă, scopurile de tip procedură 
identificate). Figura 23 sintetizează aceste considerații într-o manieră sinoptică. 

 

Figura 23. T-raționalitatea și ordinea temporală a perechii explicație-predicție 

4.10.9. T-raționalitatea și predicția normativă 

Așa cum s-a arătat mai sus, o predicție este logic echivalentă cu explicația asociată130. Mai mult 
decât atât, în cazul t-raționalității predicția are o ordine temporală inversată comparativ cu cazul 
raționalității standard (vezi figura 23). Ca urmare, trecând de la scopul de tip țintă la scopul de tip 
procedură (sau, ceea ce este același lucru, de la scop la mijloace, sau, încă, de la 2-norme la 1-
norme) obținem un adevărat lanț al predicțiilor. Acest lanț predictiv este ceea ce dorim să numim 
predicție normativă. Deci, în cazul t-raționalității predicția normativă are o ordine temporală 
inversată comparativ cu cazul raționalității standard. În consecință, predicția normativă este logic 
echivalentă cu funcționarea t-raționalității. 

De fapt, ceea ce noi am numit aici t-raționalitate, se consideră a fi definiția „civilă” a conceptului 
de raționalitate: adecvarea permanentă a mijloacelor la scop. Sperăm că, totuși, abordarea 
noastră va fi considerată a avea o argumentare și coerență logică mai mare decât cea „civilă” și, în 
plus, că se va integra mai coerent în familia conceptuală completă a raționalității și a modelelor de 
raționalitate în general. 

                                                           
129 Dorim să aducem câteva clarificări aici: în general, o explicație este orientată invers, exact ca în cazul inferenței de 
la scopul de tip țintă la scopul de tip mijloc, dar această orientare inversă are loc după ce fenomenul (factualul ) s-a 
produs. În cazul discutat aici, fenomenul (factualul) nu s-a produs, deci, deși inferarea este orientată invers, nu mai 
avem de-a face cu o explicație. Ca urmare, din punct de vedere logic, pentru a avea o explicație trebuie să fie 
îndeplinite, concomitent, două condiții: a) inferența cauzală trebuie să fie orientată invers; b) fenomenul (factualul) 
trebuie să se fi produs. 
130 Există o circularitate de definiție aici: o predicție este o explicație ex ante, respective o explicație este o predicție ex 
post. În plus, nu exisă explicație fără predicție și nici invers, așadar nu putem avea decât perechi de explicație-
predicție. 
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4.11. ASUPRA A TREI MODELE DE RAȚIONALITATE ÎN ECONOMIE 

În acest paragraf vom aborda două dintre modelele de raționalitate discutate și utilizate în 
domeniul economic și social (homo œconomicus, respectiv homo sociologicus) și, apoi, vom 
propune noi înșine un asemenea model de raționalitate, care să valorifice sugestiile făcute în 
capitolele anterioare ale acestui studiu (vom numi acest model de raționalitate homo sinnomicus). 

Așa cum am arătat anterior, un model de raționalitate poate fi descris, în esența sa, de trei 
elemente componente: a) principiul fundamental; b) setul de axiome; c) setul de reguli de 
inferență. Cele trei componente vor fi identificate și examinate, așadar, în cazul fiecăruia dintre 
modelele de raționalitate discutate, așa încât să se poată stabili asemănările și deosebirile dintre 
cele trei modele de raționalitate supuse atenției. 

Demersul nostru nu are caracterul unei istorii a doctrinei economice, de aceea analiza pe care o 
propunem este o analiză mai degrabă logică și semantică decât una care să urmărească dinamica 
evolutivă a conceptelor (modelelor) în cauză. Ca urmare, cititorul nu va găsi informații de natură 
enciclopedică (apariție, evoluție, utilizare etc.) a modelelor de raționalitate examinate, ci va găsi, 
mai degrabă, o evaluare de natură structurală, conceptuală a acestora. 

4.11.1. Modelul de raționalitate homo œconomicus (HE) 

Conceptul de homo œconomicus a fost propus, așa cum am amintit mai sus, de Vifredo Pareto, dar 
conținutul său reiese cel mai bine din descrierea pe care Adam Smith o face pieței și modului în 
care se formează, într-un mod impersonal, echilibrul pieței. Ceea ce ne interesează aici cu privire la 
acest concept este relevanța lui din perspectiva problemei raționalității. 

Denumirea de œconomicus vine de la termenii grecești oikos (οίκος), respectiv nomos (νομός). 
Οίκος înseamnă casă, menaj, gospodărie, iar νομός înseamnă regulă, lege, normă. Așadar, 
termenul de economie se referă la regulile de respectat în cadrul unei gospodării. Iar expresia 
homo œconomicus sugerează că este vorba despre comportamentul standard, generic, exemplar 
al unui individ în cadrul unei gospodării131.  

(1) principiul fundamental 

Principiul fundamental al modelului de raționalitate homo œconomicus (HE) este principiul 
egoismului. Considerăm că următoarele predicate de suficiență definesc egoismul: 

 criteriul de comportament este obiectivarea interesului propriu; 

 interesul propriu este derivat prin mecanismul descris la paragraful 4.7.2 (axiologizarea 
intenției); 

 axiologizarea intenției pentru a deriva interesul propriu utilizează exclusiv valori de tip 
utilitate individuală (minimizarea costului individual de oportunitate132); 

                                                           
131 Din păcate, prin adoptarea cuvântului economie pentru a descrie activitatea de producere, distribuire și consumare 
a bunurilor și serviciilor la nivelul unor colectivități care depășesc cadrul unei gospodării (menaj, familie) s-a comis o 
eroare de semnificare. În cadrul gospodăriei scopul colectivității în cauză este comun (sau, în orice caz, există și un 
scop comun, conștientizat și acceptat de toți membrii acelei comunități), pe când, în cadrul colectivităților are 
depășesc limitele unei gospodării, scopurile sunt divergente (indiferent de faptul că pot exista și acte de cooperare 
între participanți). Așadar, din punct de vedere semantic, termenul de economie pare a fi neadecvat. Acest aspect a 
fost, de altfel, remarcat de-a lungul timpului: de exemplu, Friedrich Hayek a propus termenul de catalexie sau 
catalactică (de la grecescul katallattein, care înseamnă a face schimb transformând inamicul în prieten, ceea ce se și 
întâmplă de fapt, în realitatea socială) care exclude existența scopurilor comune, sugerând formarea unei ordini 
economice spontane, prin competiția între scopuri individuale diferite sau chiar conflictuale. De menționat că, în zilele 
noastre, Școala austriacă se apropie de recuperarea termenului de catalactică prin considerarea economiei ca 
praxeologie.  
132 Stabilirea costului individual de oportunitate trebuie să ia în considerare preferințele individuale, inclusiv variația lor 
contextuală (adică în raport de timp, spațiu și condiții socio-economice și instituționale). 
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 interesul altei persoane de care depinde (cauzal sau condițional133) interesul propriu va 
fi considerat a fi interes propriu atâta timp și în măsura în care se menține dependența 
în cauză134; 

(2) setul de axiome 

Considerăm că modelul homo œconomicus (HE) funcționează pe baza următoarelor patru axiome, 
compatibile și consistente cu principiul fundamental:  

 (HE-A1) jocul economic este pur și perfect (sau, echivalent, piața economică este pură și 
perfectă135); 

 (HE-A2) decizia economică se ia la minimizarea costului de oportunitate136; 

 (HE-A3) individul are capacitate nelimitată de procesare instantanee a informației 
disponibile privind actul economic; 

 (HE-A4) coerența logică a calculului economic efectuat de individ este infailibilă. 

(3) analiza calitativă a setului de axiome 

(a) consistența 

 HE-A1/HE-A2: cele cinci axiome (principii) ale pieței pure și perfecte nu sunt 
contradictorii cu alegerea bazată pe minimizarea costului de oportunitate; 

 HE-A1/HE-A3: cele cinci axiome (principii) ale pieței pure și perfecte nu sunt 
contradictorii cu capacitatea maximală de calcul a individului; 

 HE-A1/HE-A4: cele cinci axiome (principii) ale pieței pure și perfecte nu sunt 
contradictorii cu infailibilitatea inferențială a individului; 

 HE-A2/HE-A3: minimizarea costului de oportunitate nu este contradictorie cu 
capacitatea nelimitată de procesare a informației; 

 HE-A2/HE-A4: minimizarea costului de oportunitate nu este contradictoriu cu 
infailibilitatea inferențială; 

 HE-A3/HE-A4: accesul la informație nu este contradictoriu cu infailibilitatea 
inferențială; 

(b) convergența 

 axiomele HE-A1 și HE-A2 sunt convergente în sensul că minimizarea costului de 
oportunitate în luarea deciziei este sprijinită de condițiile pieței pure și perfecte; 
relația inversă este, de asemenea, evidentă; 

                                                           
133 Dependența condițională este mai slabă decât dependența cauzală, constând în necesitatea întrunirii anumitor 
proprietăți ale mediului în care se manifestă cauzalitatea. Noi am arătat (vezi paragraful 3.5.1, în Capitolul 3) că, din 
punct de vedere logic, cauza și condiționalitățile formează o cauză multiplă, dar mulți autori preferă să considere 
condiționalitățile separat. Pentru a evita unele inexactități de înțelegere, menționăm atât dependența cauzală, cât și 
dependența condițională. 
134 Așadar, interesul altei persoane nu face parte ca atare dintre criteriile de comportament ale individului respectiv, ci 
numai în virtutea constituirii acelui interes ca o condiționalitate sau o cauză pentru interesul propriu. 
135 Piața pură și perfectă este înțeleasă aici în sensul în care teoria economică standard o propune și anume verificarea 
simultană a următoarelor cinci predicate de suficiență: a) atomicitatea actorilor economici, fie că sunt indivizi, fie 
organizații (inclusiv familii): actorii economici nu au putere de piață (prin putere de piață se înțelege capacitatea de a 
influența prețul de tranzacționare pe piață); b) omogenitatea bunurilor economice; c) liberul acces (intrare/ieșire) pe 
(de pe) piață; d) libera circulație a factorilor de producție; e) transparența perfectă a pieței). 
136 Amintim că prin cost de oportunitate al unei decizii se înțelege avantajul maxim la care se renunță atunci când se ia 
acea decizie. Ținând cont de principiul fundamental al modelului HE, costul de oportunitate minim se referă la 
individul care ia decizia în cauză. 
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 axiomele HE-A3 și HE-A4 sunt convergente în obținerea unei decizii de 
comportament (procesarea perfectă a informației și asigurarea că inferențele 
realizate sunt valide); 

 în ceea ce privește convergența celor două grupuri de axiome (primele două, 
respectiv, ultimele două), considerăm că, din nou, o putem accepta, chiar dacă o 
relație de determinare directă între ele nu este evidentă; în orice caz, cele două 
grupuri nu sunt divergente ci, în cel mai rău caz, indiferente. Putem considera că 
indiferența „basculează” mai degrabă în direcția convergenței decât în cea a 
divergenței137. 

(c) completitudinea 

Completitudinea sistemului de axiome se analizează într-un mod calitativ, și anume prin punerea 
în evidență a funcționabilității sistemului de axiome în cauză. Ca să fie funcționabil, setul de 
axiome trebuie să asigure un sistem decizional complet. Dacă se poate arăta acest lucru, atunci 
setul de axiome va fi considerat complet sau, în alte cuvinte, va fi considerat că verifică criteriul de 
completitudine138. În general, funcționabilitatea139 unui sistem decizional implică existența 
(desigur, în modalitatea consistentă și coerentă sau convergentă) a următoarelor „dispozitive”:  
1) criteriul instituțional (care include și baza informațională); 2) criteriul de decizie (sau de oprire a 
deliberativității); 3) capacitatea sau competența performativă (adică de a lua efectiv decizii);  
4) controlul calității deciziei luate. Vom efectua două analize calitative aici: i) analiza 
independenței axiomelor; ii) analiza funcționabilității sistemului decizional asigurată de setul de 
axiome. 

 independența (non-redundanța) axiomelor140: 

- HE-A1/HE-A2: din condițiile pieței pure și perfecte nu poate fi dedusă 
posibilitatea luării deciziei prin minimizarea costului de oportunitate; de 
asemenea, luarea deciziei prin minimizarea costului de oportunitate este posibilă 
și în alte condiții decât cele asigurate de axioma pieței pure și perfecte; 

- HE-A1/HE-A3: din condițiile pieței pure și perfecte nu poate fi dedusă 
posibilitatea capacității nelimitate de procesare a informației; capacitatea 
nelimitată de procesare a informației nu conduce la condițiile pieței pure și 
perfecte; 

                                                           
137 Aici a fost atinsă o problemă de o generalitate mai mare. Faptul că indiferența semnifică mai degrabă acord decât 
dezacord este coroborat din două direcții empirice: a) criteriul de falsificare al lui Karl Popper: dacă un test nu este 
concludent în privința respingerii unei ipoteze trebuie considerat că ipoteza este „confirmată”; b) maxima juridică 
tăcerea înseamnă consimțământ. În ambele cazuri avem o situație de indiferență care a fost valorificată în sensul 
„pozitiv”, adică, în cazul nostru, în sensul convergenței mai degrabă decât în cel al divergenței. 
138 Prin completitudine înțelegem suficiența și necesitatea sistemului de axiome: nici o axiomă suplimentară nu este 
necesară, nici o axiomă nu este dependentă de altă axiomă  (sau, ceea ce este același lucru, nu există două axiome 
redundante una în raport cu cealaltă) și, în sfârșit, există un criteriu intern de auto-validare calitativă. 
139 Deși DEX (Dicționarul explicativ al limbii române) nu menționează acest termen, el are următoarea semnificație: 
ceva este funcțional dacă este în starea de a funcționa, adică în starea de a se manifesta conform rolului și funcțiilor 
sale. Ceva este funcționabil dacă are toate „ingredientele” structurale suficiente pentru a funcționa, adică pentru a fi 
funcțional. Pe scurt, funcționabilitatea este baza structurală a funcționalității. 
140 Analiza de independență a axiomelor unui sistem oarecare are un rezultat extrem de important și anume 
identificarea axiomelor autentice (de cea mai înaltă primitivitate): astfel, dacă două dintre axiome nu sunt 
independente, adică una dintre ele poate fi dedusă logic din cealaltă, atunci axioma din care se deduce este primitivă 
în raport cu care se deduce și, în consecință, aceasta din urmă va fi eliminată din sistemul de axiome, deoarece în 
acest sistem (prin definiție) nu pot rămâne decât axiome primitive. 
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- HE-A1/HE-A4: din condițiile pieței pure și perfecte nu poate fi dedusă 
infailibilitatea inferențială; în același timp, infailibilitatea inferențială nu conduce 
din punct de vedere logic la condițiile pieței pure și perfecte; 

- HE-A2/HE-A3: din minimizarea costului de oportunitate nu poate fi dedusă 
capacitatea nelimitată de procesare a informațiilor; din capacitatea nelimitată de 
procesare a informațiilor nu poate fi dedusă minimizarea costului de 
oportunitate; 

- HE-A2/HE-A4: din minimizarea costului de oportunitate nu poate fi dedusă 
infailibilitatea inferențială; din infailibilitatea inferențială nu poate fi dedusă 
minimizarea costului de oportunitate; 

- HE-A3/HE-A4: din capacitatea nelimitată de procesare a informațiilor nu poate fi 
dedusă infailibilitatea inferențială; din infailibilitatea inferențială nu poate fi 
dedusă capacitatea nelimitată de procesare a informațiilor. 

Tragem concluzia că setul de axiome propus pentru HE conține doar axiome primitive (nici una 
dintre axiome nu este o teoremă a vreuneia dintre celelalte). 

 funcționabilitatea sistemului decizional:  

- criteriul instituțional/HE-A1: axioma pieței pure și perfecte reprezintă cadrul 
instituțional al funcționării modelului HE. Așa cum am arătat mai sus, această 
axiomă cuprinde la rândul său, cinci condiții instituționale141 în cadrul cărora se ia 
decizia economică și se desfășoară acțiunea economică; 

- criteriul de decizie (de comportament)/HE-A2: axioma luării deciziei pe baza 
costului de oportunitatea integrează criteriul de raționalitate al modelului HE 
(prin integrarea principiului său fundamental – principiul egoismului); așadar, 
deciziile raționale luate în cadrul acestui model vor verifica această axiomă, în caz 
contrar ele vor fi considerate i-raționale în raport cu modelul HE; 

- competența performativă/HE-A3: axioma capacității nelimitate și instantanee de 
calcul (de procesare a informației) se referă la competența individului economic 
în cadrul modelului de raționalitate HE; prin competență (analog cu cazul 
limbajului142) se înțelege capacitatea individului de a desfășura acțiunile specifice 
și suficiente într-un model performativ, în cazul nostru, capacitatea de a executa 
calculele specifice și suficiente pentru fundamentarea deciziei luate pe baza 
axiomei HE-A2; 

- controlul calității deciziei/HE-A4: axioma care vizează infailibilitatea inferențială 
constituie „unitatea” de control a modelului de raționalitate HE; deși pare că este 
dependentă de axioma anterioară (HE-A3) este de observat, totuși, că această 
impresie este falsă: capacitatea de procesare a informației nu implică și 
corectitudinea acestei procesări. Ca urmare, această axiomă asigură asupra 
faptului că, în modelul de raționalitate HE, calculul efectuat de individul 
economic este corect, în sensul că este valid din punct de vedere logic143; 

                                                           
141 Prin condiții instituționale înțelegem nu doar instituții formale (codificate) ci și instituții informale (cutume, norme 
morale, obișnuințe, tradiții, etc.). 
142 Unde competența performativă se referă la capacitatea de a forma corect (conform normelor morfologice și 
sintactice ale acelui limbaj) propoziții care să fie înțelese (să aibă semnificație) de indivizii care cunosc limbajul în 
cauză. 
143 Aspectele non-logice (matematice, calitative etc.) nu interesează aici, ele referindu-se, mai degrabă, la instrumente 
de calcul și nu la proceduri de calcul. Procedurile de calcul (sau de inferență) trebuie să fie valide conform logicii  
acceptate de modelul de raționalitate în cauză (pentru modelul HE, logica acceptată este logica bivalentă). 
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Tragem concluzia că setul de axiome propus pentru HE este funcționabil, adică are structura 
minimă necesară pentru a funcționa. 

Pe baza celor două concluzii anterioare, tragem concluzia finală că setul de axiome al modelului HE 
este un sistem complet. 

(4) unele consecințe logice ale setului de axiome HE 

 decizia optimă este unică: într-adevăr, din considerațiile făcute anterior asupra 
conceptului de optim (vezi paragraful 4.8.1) rezultă că, dată fiind o funcție-obiectiv și un 
sistem de restricții, valoarea optimă a acestei perechi este unică (fie de minimum, fie de 
maximum); 

 există un unic model teoretic HE: modelul teoretic HE este modelul în cazul căruia 
axiomele sunt verificate așa cum ele formulate mai sus; evident, aceste formulări sunt 
ne-realiste, ele nu sunt (și nu pot fi) verificate144 în lumea reală, dar modelul teoretic 
este un benchmark față de care putem raporta modele de HE mai realiste, adică modele 
în cadrul cărora formulările maximale ale axiomelor suferă ajustări în scopul apropierii 
lor de lumea reală; 

 principiul fundamental al modelului HE (principiul egoismului) este integrat în axioma 
HE-A2 (minimizarea costului de oportunitate în luarea deciziei economice) deoarece, așa 
cum am menționat deja, minimizarea costului de oportunitatea al deciziei se referă la 
decizia luată de individul în cauză, deci servește exclusiv interesului său; 

 pot exista multe modele potențiale practicabile de HE: prin model practicabil HE 
înțelegem un model care se abate de la modelul teoretic prin intermediul relaxării unor 
axiome (formularea mai apropiată de condiția reală a individului economic). În funcție 
de care axiomă anume se ajustează, precum și în funcție de ajustarea concretă aceste 
modele practicabile pot fi încadrate în anumite clase. Prezentăm, în continuare, o 
sugestie privind formarea acestor clase (figura 24). 

NB1: Cu HEP s-a notat HE potențial. 

NB2: Ajustarea la nivelul completitudinii (adică relaxarea acesteia) conduce la atributul 
izolat; ajustarea la nivelul extremalității conduce la atributul local; ajustarea la nivelul 
acurateței conduce la atributul indecidabil. 

NB3: Combinările celor trei atribute, două câte două, generează următoarele atribute: 

 izolat & local implică opac;  

 izolat & indecidabil implică rigid; 

 local și indecidabil implică închis; 

NB4: Combinarea celor trei atribute: izolat & local & indecidabil implică atributul blocat. 

 

                                                           
144 Termenul de verificare are aici semnificația de ocurență, nu pe cea de testare. 
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CARACTERISTICA AJUSTATĂ (RELAXATĂ) 

TIPUL DE MODEL HE 
Completitudine Extremalizare Acuratețe 

HEP/1 HE-A1 

(HE-A1/c) Acces limitat la 
informații; acces contra cost la 

informații145; acces cu întârziere la 
informații146 

  HE cu piață semi-transparentă (HEP-A1/c) 

 
(HE-A1/e) Non-atomicitatea 
actorilor; non-omogenitatea 

produselor 
 HE cu piață semi-liberă (HEP-A1/e) 

  
(HE-A1/a) Bariere la accesul pe 

piață; bariere la circulația factorilor 
de producție 

HE cu piață semi-accesibilă (HEP-A1/a) 

(HE-A1/c) (HE-A1/e)  HE cu piață opacă (HEP-A1/c,e) 

(HE-A1/c)  (HE-A1/a) HE cu piață rigidă (HEP-A1/c,a) 

 (HE-A1/e) (HE-A1/a) HE cu piață închisă (HEP-A1/e,a) 

(HE-A1/c) (HE-A1/e) (HE-A1/a) HE cu piață blocată (HEP-A1/c,e,a) 

HEP/2 HE-A2 

(HE-A2/c) Costul de oportunitate nu 
ia în considerare toate alternativele 

  HE izolat informațional (HEP-A2/c) 

 
(HE-A2/e) Costul de oportunitate 

nu este întotdeauna minimizat 
 HE local informațional (HEP-A2/e) 

(HE-A2/c)  (HE-A2/e)  HE opac informațional (HEP-A2/c,e) 

HEP/3 HE-A3 
(HE-A3/c) Capacitate limitată de 

calcul 
  HE izolat computațional (HEP-A3/c)147 

HEP/4 HE-A4 

(HE-A4/c) Infailibilitate inferențială 
limitată 

  HE izolat inferențial (HEP-A4/c) 

 (HE-A4/e) Failibilitate inferențială  HE local inferențial (HEP-A4/e) 

  
(HE-A4/a) Imposibilitate a stabilirii 

infailibilității inferențiale 
HE indecidabil inferențial (HEP-A4/a) 

(HE-A4/c) (HE-A4/e)  HE opac inferențial (HEP-A4/c,e) 

(HE-A4/c)  (HE-A4/a) HE rigid inferențial (HEP-A4/c,e) 

 (HE-A4/e) (HE-A4/a) HE închis inferențial (HEP-A4/e,a) 

(HE-A4/c) (HE-A4/e) (HE-A4/a) HE blocat inferențial (HEP-A4/c,e,a) 

Figura 24. Modele HE practicabile (HEP) potențiale

                                                           
145 Din punct de vedere teoretic, această ajustare echivalează cu prezența costurilor de tranzacție. 
146 Din punct de vedere teoretic, această ajustare echivalează cu ineficiența informațională a pieței. 
147 Aici s-ar încadra modelul HE cu raționalitate limitată, propus de Herbert Simon. 
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4.11.2. Modelul de raționalitate homo socionomicus148 (HS) 

Denumirea de socionomicus vine de la alăturarea cuvântului latin socius care înseamnă însoțitor, 
companion și cuvântului grec nomos  (νομός) care înseamnă regulă, lege, normă. Așadar termenul 
de socionomie înseamnă sistemul de norme care guvernează un grup de oameni, iar expresia 
homo socionomicus se referă la comportamentul unui grup de oameni (care poate fi de orice 
mărime și structură, de la o familie până la o națiune sau până la omenire în general)149. 

(1) principiul fundamental 

Principiul fundamental al modelului de raționalitate homo socionomicus (HS) este principiul 
conformării. Considerăm că următoarele predicate de suficiență ar putea defini conformarea: 

- criteriul de comportament este respectarea normei comune; 

- norma comună este norma în vigoare la nivelul grupului150; 

- axiologizarea normei comune (sau, mai precis, întemeierea normei comune) utilizează 
exclusiv valori de tip utilitate socială (minimizarea costului social de oportunitate151); 

- respectarea (sau nerespectarea) normei comune, la nivel individual, este decisă tot pe baza 
minimizării costului individual de oportunitate, dar care nu se mai referă, de data aceasta, 
la o mulțime mare de alternative privind decizia economică, cum este cazul modelului HE, 
ci doar la două asemenea alternative (respectarea, vs. nerespectarea normei comune); 
acest cost este prevăzut în structura normei comune sub forma sancțiunii aplicabile de 
comunitatea socială în cazul încălcării normei comune152. De altfel, pentru a pune în 
evidență specificul acestui cost de oportunitate, vom folosi expresia externalitate negativă 
asociată normei comune de comportament. 

(2) setul de axiome 

Considerăm că modelul homo socionomicus (HS) funcționează pe baza următoarelor patru 
axiome, compatibile și consistente cu principiul fundamental:  

 (HS-A1) jocul social este impur și imperfect 

                                                           
148 Termenul încetățenit și întâlnit frecvent în literatura de specialitate este cel de homo sociologicus, dar, pentru a 
păstra sugestia de model de raționalitate (adică de model care conține/impune reguli) ne-am permis să înlocuim 
sufixul logicus cu sufixul nomicus, mai ales că logicus sugerează ideea de teorie, pe când noi avem nevoie de ideea de 
regulă. Propunerea are și un avantaj estetic: cele trei modele de raționalitate tratate au același sufix: nomicus. Există 
chiar și o disciplină numită socionomie (socionomics, în limba engleză) dar care are în vedere studierea societății ca 
ansamblu și mai ales, fenomenul de mișcare socială. Ceea ce vrem noi să spunem prin termenul socionomicus se 
referă, însă, la comportamentul individului condiționat social (îndeosebi la nivelul grupului social de apartenență 
proximă) și nu la comportamentul societății (ni se pare că diferența dintre socionomicus și socionomie este analogă 
diferenței dintre psihologie socială și sociologie). 
149 În opinia noastră, orice asociere a cel puțin doi indivizi, indiferent de scop, capătă, eo ipso, caracter social (am 
spune, chiar, caracter politic). 
150 Nu are relevanță modul în care norma în vigoare la nivelul grupului este instituită: a) în mod autoritar, de individul 
(sau sub-grupul) cel mai „autorizat” (de exemplu, prin deținerea puterii); b) în mod democratic (prin impunerea 
majorității). Consensul este o specie de democrație, și anume acea specie în care majoritatea este identificată cu 
unanimitatea. Evident, modul de instituire a normei comune în grupuri sociale nu are nici o legătură cu problemele 
libertății, pe care nu le discutăm aici. 
151 Minimizarea costului social de oportunitate trebuie să în considerare preferințele sociale (o problemă care ar trebui 
abordată separat, datorită complexității ei, pe de o parte, și semnificației care depășește chestiunea modelelor de 
raționalitate economică, pe de altă parte). 
152 Să observăm că sancțiunea poate fi formală (în cazul normei formale) sau informală (în cazul normei informale, de 
exemplu, a normei morale). Așadar, în cazul modelului HS, costul de oportunitate nu este pur monetar și nici măcar 
pasibil de a fi „tradus” în costuri monetare (ca în cazul modelului HE), ci el poate avea semnificații de tipuri diferite, 
imponderabile: prestigiu social, credibilitate, demnitate, onoare etc. 
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 (HS-A2) decizia individuală se ia la minimizarea externalității negative asociate deciziei 
luate 

 (HS-A3) individul are capacitate limitată de procesare instantanee a informației 
disponibile privind normele comune de comportament 

 (HS-A4) coerența logică a calculului privind decizia de comportament social, efectuat de 
individ, poate fi failibilă153. 

Să caracterizăm, pe scurt, fiecare axiomă. 

 (HS-A1) jocul social este impur și imperfect154 

Prin joc social pur și perfect înțelegem jocul social „înzestrat” cu următoarele predicate de 
suficiență: a) atomicitatea actorilor sociali: actorii sociali se confruntă cu un sistem normativ pre-
existent, pe care nu-l pot influența în mod individual. Ei trebuie să se supună acestui sistem sau, 
respectându-i regulile155, să-l schimbe, dar, până la schimbare, regulile li se impun în mod 
categoric (necondiționat); b) ne-omogenitatea comportamentelor sociale: echivalentul logic al 
produsului (bunului) economic din modelul HE este, în modelul HS, comportamentul. Actorii 
economici/sociali „livrează” comportamente celorlalți actori economici/sociali, iar aceste 
comportamente sunt eterogene, adică sunt puternic și necesar idiosincratice156; c) acces nelimitat 
(ne-restricționat) la informații: având în vedere cantitatea mult mai mică de informații privind 
normele comune de comportament, comparativ cu cantitatea de informații privind 
comportamentul economic (deciziile de producție, de consum sau de economisire) din modelul 
HE, posibilitatea accesului la informațiile specifice (normele comune) este mult facilitată. În 
principiu, acest acces poate fi considerat ca fiind complet, fără a greva prea mult asupra 
realismului unei asemenea teze ; d) intrarea/ieșirea din grupuri sociale este restricționată: există 
bariere (formale, dar, mai ales, informale) privind accesul în grupuri sociale157 și, îndeosebi, privind 
schimbarea apartenenței la un anumit grup social. În esență, această trăsătură care descrie prima 
axiomă a modelului HS spune că nu există flexibilitate deplină în ceea ce privește cadrul situațional 
sub care individul alege să-și manifeste comportamentul social. 

                                                           
153 Trebuie remarcat faptul că aceasta axiomă nu „prescrie” failibilitatea procesului decizional al individului, ci doar 
absența infailibilității acestui proces. Inferența din premisele avute la dispoziție de homo socionomicus nu este cu 
necesitate invalidă, dar nici nu este cu necesitate validă (ca în modelul HE).   
154 Conform acceptării uzuale, caracteristica „pur” se referă la caracterul actorilor sociali, al output-urilor lor și al 
accesului la „joc”, în timp ce caracteristica „perfect” se referă la caracterul accesului la informații, respectiv al 
procesării informațiilor. Pe această bază, axioma HS-A1 nu reține, așa cum se arată în continuare, caracterul pur de la 
modelul HE, dar reține caracterul perfecte al acestui din urmă model.  
155 Regulile de schimbare a sistemului normativ sunt, în cele mai multe cazuri, regulile democratice dar, la limită, pot fi 
și reguli non-democratice. 
156 Cum se explică ne-omogenitatea comportamentelor sociale ca reacție la norma socială comună? Explicația este cea 
folosită și în cazul oricărui sistem generic: output-ul unui sistem este efectul acțiunii funcției de transformare asupra 
input-ului (din punct de vedere formal: 𝑦 = 𝑓(𝑥), unde cu 𝑥 s-a notat input-ul în sistem, cu 𝑦 s-a notat output-ul din 
sistem, iar cu 𝑓 s-a notat funcția de transformare, sau de „producție”, adică modul în care input-ul devine output). 
Cum „funcția de transformare” este un imponderabil idiosincratic al fiecărui individ sau actor social (depinzând de dat-
ul său axiologic, de interesul său economic sau social etc.), comportamentul social relativ la aceeași normă este, de 
regulă, eterogen la nivelul grupului social. Există, totuși, și o limitare a acestei eterogenități (ceea ce reprezintă, de 
altfel, fundamentul logic pentru posibilitatea recuperării predictibilității în domeniul social – vezi, aici, considerațiile 
din Capitolul 3, paragraful 3.7.4.2) și anume impactul cadrului situațional care, asemenea unei geodezice, are un efect 
de uniformizare sau omogenizare a comportamentelor sociale ale indivizilor care acționează sub imperiul aceleiași 
norme sociale. 
157 Nașterea plasează individul într-un grup social căruia îi aparțin părinții dar, pe măsură ce individul evoluează 
(aceasta însemnând inclusiv dobândirea unei anumite instrucții sau a unui anumit statut intelectual), el poate 
„solicita” schimbarea apartenenței către un grup social care asigură șanse mai mari pentru realizarea propriului 
program de viață. Deși nu există rigiditățile din cazul castelor sau al stărilor generale, anumite fricțiuni pot apărea și, în 
orice caz, nu se poate prezuma (sau postula) deplina libertate de mișcare a indivizilor între grupurile sociale. 



48 
 

 (HS-A2) decizia individuală se ia la minimizarea externalității negative asociate deciziei 
luate 

În primul rând, trebuie precizat, de la început, că această axiomă nu postulează un comportament 
altruist, în sensul că individul urmărește, în mod deliberat, să producă minimum de daune 
(externalități negative) celuilalt sau celorlalți participanți la actul social. Minimizarea externalității 
negative se referă la faptul că orice încălcare a normei comune de comportament este însoțită de 
aplicarea unei sancțiuni158, iar individul are în vedere, de fapt, minimizarea acestei sancțiuni. În al 
doilea rând, trebuie explicat ce anume se înțelege prin minimizarea externalității negative create 
prin decizia luată. Pentru a avea loc o minimizare (adică, pentru a avea loc o optimizare, în 
general) este nevoie de cel puțin două alternative între care să se facă alegerea. Or, în legătură cu 
un comportament dat există o normă comună dată, deci nu există posibilitatea alegerii între două 
norme comune care privesc același comportament, în așa fel încât să se aleagă a se încălca norma 
care are prevăzută cea mai mică sancțiune pentru această încălcare159. În general, deci, prin 
alegere între alternative se va înțelege alegerea între a respecta norma și a nu respecta norma. 
Evident, respectarea normei „minimizează” externalitatea negativă160 creată prin decizia în cauză. 
Rezultă că, în modelul HS, tendința generală a indivizilor este de a respecta norma comună de 
comportament. 

 (HS-A3) individul are capacitate limitată de procesare instantanee a informației 
disponibile privind normele comune de comportament 

Ca actori sociali, indivizii aparțin (formal sau informal) anumitor categorii grupuri sociale (socio-
profesionale, culturale, religioase etc.), ceea ce le determină și posibilitățile de procesare 
(înțelegere, calcul și evaluare) privind informațiile utile pentru fundamentarea deciziei de 
comportament social. În consecință, există o variabilitate a gradului de procesare a acestor 
informații, în funcție de apartenențele sociale concrete. Această axiomă este mult mai realistă 
decât axioma HE-A3, deși informația referitoare la normele comune de comportament social este 
cu mult mai restrânsă cantitativ decât informația referitoare la toate bunurile și condițiile de 
producție ale tuturor actorilor economici din cazul modelului HE. Așadar, axioma postulează că 
indivizii sunt la curent cu ansamblul normelor comune de comportament social în vigoare în 
momentul în care iau decizia de comportament, dar capacitatea lor de înțelegere, evaluare și, 
deci, de decizie în cunoștință de cauză, este limitată161. Există, evident, atât o deosebire cantitativă 
față de axioma HE-A3 (în sensul reducerii cantității de informație necesar a fi procesată), cât și o 
deosebire calitativă (indivizii au obligația legală implicită de a cunoaște norma comună de 
comportament), dar, cu toate acestea, structura socială în care se află indivizii concreți din 
                                                           
158 „Însărcinat” cu aplicarea sancțiunii aferente încălcării normei comune (sociale) este, desigur, statul, prin contractul 
social. 
159 Și, totuși, este posibilă și această situație, probabil în mai multe cazuri decât ar părea la prima vedere. 
160 Este nevoie să facem o precizare legată de conceptul de externalitate negativă suportată de individul care încalcă o 
normă comună prin intermediul sancțiunii asociate acelei norme. Într-adevăr, sancțiunea apare individului în cauză ca 
fiind exercitată de un „individ” (în cazul acesta, statul) exterior lui, deci se verifică o primă condiție a conceptului de 
externalitate. În plus, individul care urmează să suporte sancțiunea nu a fost consultat (deci, nu și-a dat acordul) cu 
privire la aplicabilitatea sancțiunii respective (din punct de vedere filosofic, o normă comună este opozabilă fiecărui 
individ ca fiind ceva exterior, chiar dacă decizia de instituire a sancțiunii a fost luată în mod democratic), deci se 
verifică și cea de-a doua condiție a conceptului de externalitate. Faptul că este o externalitate de tip negativ este 
evident din acela că are conținutul unui dezavantaj (cost). 
161 De altfel, există un principiu juridic care spune că nimeni nu se poate apăra cu necunoașterea legii (în terminologia 
din prezentul studiu, cuvântul lege va fi înlocuit cu expresia normă comună de comportament). Așadar, răspunderea 
legală (adică suportarea sancțiunii, deci a externalității negative asociate normei comune) acționează indiferent dacă 
individul implicat în nerespectarea normei comune avea sau nu cunoștință despre existența normei în cauză. Acest 
principiu are următoarea consecință practică: fiecare individ trebuie să fie preocupat de cunoașterea regulilor de 
comportament în vigoare, așadar este implicat și un anumit activism din partea indivizilor cu privire la cunoașterea 
normelor comune de comportament. 
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societate împiedică funcționarea unei capacități nelimitate de procesare instantanee a informației 
de interes în comportamentul social. 

 (HS-A4) coerența logică a calculului privind decizia de comportament social, efectuat de 
individ, poate fi failibilă 

În primul rând, failibilitatea este dată de capacitatea limitată de procesare a informațiilor privind 
normele comune de comportament, așa cum se precizează la axioma HS-A3. În al doilea rând, 
failibilitatea este dată de apartenența indivizilor la grupuri sociale diferite, cu propriul habitus de 
grup162, ceea ce generează „filtre” de evaluare a setului de norme comune de comportament 
social în vigoare la un moment dat. Aceste filtre generează „culori” diferite ale evaluării normelor 
comune deci decizii diferite ale indivizilor aparținând de grupuri sociale diferite. Ideea de a 
construi un benchmark comun (opozabil tuturor grupurilor sociale de apartenență a indivizilor) de 
procesare și evaluare a normelor comune de comportament sociale ni se pare o eroare, deoarece 
ne-ar îndepărta de realismul comportamentului indivizilor concreți (empirici).  

Așadar, o corespondență pur simbolică între axiomele modelului HE, respectiv ale modelului HS ar 
putea fi următoarea (figura 25): 

 AXIOMA 

A1 A2 A3 A4 

HE pur și perfect optimizare ne-restricționat infailibilitate  

HS impur și imperfect optimizare  restricționat  failibilitate  

Figura 25. Particularitățile comparative ale axiomele modelelor HE și HS 

(3) analiza calitativă a setului de axiome 

(a) consistența 

 HS-A1/HS-A2: impuritatea și imperfecțiunea „pieței sociale” nu este contradictorie 
cu alegerea bazată pe minimizarea externalității negative asociate normei comune 
de comportament. Într-adevăr, optimizarea deciziei (de a respecta sau nu norma 
socială comună) nu este împiedicată de accesul nelimitat la informații privind norma 
comună în cauză; 

 HS-A1/HS-A3: impuritatea și imperfecțiunea „pieței sociale” nu este contradictorie 
cu capacitatea limitată de procesare instantanee a informației legate de normele 
comune de comportament social; 

 HS-A1/HS-A4: impuritatea și imperfecțiunea „pieței sociale” nu este contradictorie 
cu failibilitatea (non-necesară) inferențială a individului; 

 HS-A2/HS-A3: minimizarea externalității negative asociate normei comune de 
comportament nu este contradictorie cu capacitatea limitată de procesare 
instantanee a informației legate de normele comune de comportament social;  

 HS-A2/HS-A4: minimizarea externalității negative asociate normei comune de 
comportament pare a fi, totuși contradictorie cu failibilitatea inferențială potențială 
a individului. Astfel, dacă inferența poate fi failibilă, aceasta înseamnă că pot exista 
cazuri în care decizia de alegere între alternative (în cazul standard, alegerea între 
respectarea normei comune sau nerespectarea ei) este aleasă în așa fel încât să nu 

                                                           
162 Conceptul de habitus de grup, pe care-l introducem aici este, cumva, un termen mijlociu între conceptul de habitus 
(individual – n.n., ED) al lui Bourdieu (vezi nota de subsol nr. 61 din acest capitol) și propriul nostru concept de cadru 
situațional (vezi, mai sus, paragraful 4.7.3). Așadar, o dezvoltare largă a problematicii comportamentului în cadrul 
modelului HS va include cele trei niveluri ale habitus-ului: habitus-ul individual – habitusul de grup – cadrul situațional. 
Cadrul situațional ar putea fi numit, pentru rațiuni de unitate terminologică, habitus social. 
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se minimizeze externalitatea negativă asociată normei comune în cauză. Totuși, o 
analiză mai atentă va releva faptul că acest risc nu există: într-adevăr, cel puțin în 
cazul standard, este evident faptul că minimizarea externalității negative asociate 
unei norme comune de comportament se obține doar în cazul respectării acelei 
norme, adică în cazul conformării la normă163; 

 HS-A3/HS-A4: capacitatea limitată de procesare instantanee a informației legate de 
normele comune de comportament social nu este contradictorie cu potențialul de 
failibilitate inferențială; 

(b) convergența 

 axiomele HS-A1 și HS-A2 sunt convergente în sensul că minimizarea externalității 
negative în luarea deciziei de conformare la norma comună de comportament nu 
este împiedicată de condițiile impure și imperfecte ale mediului social („pieței 
sociale”164); relația inversă este, de asemenea, evidentă; 

 axiomele HS-A3 și HS-A4 sunt, la rândul lor, convergente între ele în obținerea unei 
decizii de comportament social privind respectarea normei comune în vigoare 
(procesarea instantanee imperfectă a informației și failibilitatea potențială a 
inferențelor realizate sunt, evident, convergente); 

 ca și în cazul modelului HE, considerăm că între cele două grupuri de axiome 
(primele două, respectiv, ultimele două) putem accepta o relație de convergență. 

(c) Completitudinea 

 independența (non-redundanța) axiomelor: 

- HS-A1/HS-A2: din caracterul impur și imperfect al jocului social nu poate fi 
dedusă posibilitatea luării deciziei prin minimizarea externalității negative 
asociate normei comune de comportament; de asemenea, luarea deciziei prin 
minimizarea externalității negative asociate normei comune de comportament 
este posibilă și în alte condiții decât cele asigurate de axioma jocului social impur 
și imperfect; 

- HS-A1/HS-A3: din caracterul impur și imperfect al jocului social nu poate fi 
dedusă posibilitatea capacității limitate de procesare instantanee a informației; 
capacitatea limitată de procesare instantanee a informației nu conduce la 
condițiile jocului social impur și imperfect; 

- HS-A1/HS-A4: din caracterul impur și imperfect al jocului social nu poate fi 
dedusă din posibilitatea failibilității inferențiale; în același timp, posibilitatea 
failibilității inferențiale nu conduce, din punct de vedere logic, la condițiile jocului 
social impur și imperfect; 

                                                           
163 În cazuri non-standard (în care fie există mai multe norme comune de comportament care reglementează aceeași 
acțiune sau clasa de acțiuni din care urmează a se alege o specie oarecare spre a fi obiectivată, fie respectarea normei 
implică, pe un lanț cauzal mult mai complicat, externalități negative mai mari decât cea prevăzută în dispozitivul 
normei comune vizate) lucrurile se complică și analiza va trebui nuanțată. Pentru necesitățile studiului de față ne 
limităm la cazul standard. 
164 Reamintim că un sociolog și psiholog social de statura lui Pierre Bourdieu consideră, din punct de vedere 
metodologic, ca fiind productivă analizarea inter-acțiunii sociale pe baza unui model economist (relaxând metodologia 
marxistă care accentua în mod unilateral economicul în dauna a ceea ce Marx numea suprastructură), adică prin 
considerarea, am spune noi, a unei „piețe sociale”. Vezi, în acest sens lucrarea sa, Limbaj și putere simbolică, Editura 
Art, 2012. 
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- HS-A2/HS-A3: din minimizarea externalității negative asociate normei comune de 
comportament nu poate fi dedusă capacitatea limitată de procesare instananee 
a informațiilor; din capacitatea limitată de procesare instantanee a informațiilor 
nu poate fi dedusă minimizarea externalității negative asociate normei comune 
de comportament; 

- HS-A2/HS-A4: din minimizarea externalității negative asociate normei comune de 
comportament nu poate fi dedusă posibilitatea failibilității inferențiale; din 
posibilitatea failibilității inferențiale nu poate fi dedusă minimizarea externalității 
negative asociate normei comune de comportament; 

- HS-A3/HS-A4: din capacitatea limitată de procesare instantanee a informațiilor 
nu poate fi dedusă posibilitatea failibilității inferențiale; din posibilitatea 
failibilității inferențiale nu poate fi dedusă capacitatea limitată de procesare a 
informațiilor. 

Tragem concluzia că setul de axiome propus pentru HS conține doar axiome primitive (nici una 
dintre axiome nu este o teoremă a vreuneia dintre celelalte). 

 funcționabilitatea sistemului decizional:  

- criteriul instituțional/HS-A1: axioma jocului social impur și imperfect reprezintă 
cadrul instituțional al funcționării modelului HS. Așa cum am arătat mai sus, 
această axiomă cuprinde la rândul său, patru condiții instituționale în cadrul 
cărora se ia decizia socială și se desfășoară jocul social; 

- criteriul de decizie (de comportament)/HS-A2: axioma luării deciziei pe baza 
externalității negative asociate normei comune de comportament integrează 
criteriul de raționalitate al modelului HS (prin integrarea principiului său 
fundamental – principiul conformării); așadar, deciziile raționale luate în cadrul 
acestui model vor verifica această axiomă, în caz contrar ele vor fi considerate i-
raționale în raport cu modelul HS în cauză; 

- competența performativă/HS-A3: axioma capacității limitate de calcul 
instantaneu (de procesare instantanee a informației) se referă la competența 
individului social în cadrul modelului de raționalitate HS; prin competență 
(analog cu cazul limbajului) se înțelege capacitatea individului de a desfășura 
acțiunile specifice și suficiente într-un model performativ, în cazul nostru, 
capacitatea de a executa calculele specifice și suficiente pentru fundamentarea 
deciziei luate pe baza axiomei HS-A2; 

- controlul calității deciziei/HS-A4: axioma care vizează failibilitatea inferențială 
constituie „unitatea” de control a modelului de raționalitate HS; această axiomă 
caracterizează faptul că, în modelul de raționalitate HS, calculul efectuat de 
individul social poate fi incorect, în sensul că el poate fi invalid din punct de 
vedere logic (deși nu cu necesitate invalid). 

Tragem concluzia că setul de axiome propus pentru HS este funcționabil, adică are structura 
minimă necesară pentru a funcționa. 

Pe baza celor două concluzii anterioare, tragem concluzia finală că setul de axiome al modelului HS 
este un sistem complet. 
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(4) unele consecințe logice ale setului de axiome HS 

 și homo socionomicus optimizează, dar nu în raport cu decizia economică în sine, ci în 
raport cu norma comună care guvernează luarea deciziei, respectiv executarea (sau 
neexecutarea) actului succedent luării acelei decizii; 

 decizia optimă este unică: ca și în cazul modelului HE, alegerea unei alternative (în cazul 
modelului HS, conformarea sau non-conformarea la prescripțiile normei comune de 
comportament) este unică; 

 există un unic model teoretic HS: modelul teoretic HS este modelul în cazul căruia 
axiomele sunt verificate așa cum ele formulate mai sus; ca și în cazul modelului HE, sunt 
posibile relaxări ale axiomelor care, în cazul teoretic sunt formulate la nivelul lor calitativ 
maximal165. Prin relaxarea acestor axiome se obțin „versiuni” practicabile ale modelului 
HS, ca și în cazul modelului HE; 

 principiul fundamental al modelului HS (principiul conformării) este integrat în axioma 
HE-A2: minimizarea externalității negative asociate normei comune de comportament; 
într-adevăr, această minimizare dă seamă despre conformarea sau non-conformarea 
individului social la reguli (norme comune de comportament). 

4.11.3. Modelul de raționalitate homo sinnomicus (HT) 

Denumirea de sinnomicus vine de la combinarea particulelor grecești sin, respectiv nomos. 
Termenul sin  (συν) semnifică total, totalitate, dintr-o dată, ca întreg, iar termenul nomos (νομός) 
înseamnă regulă, lege, normă. Așadar, termenul sinnomie se referă la regulile aplicabile unei 
totalități, unui întreg ireductibil. Ca urmare, expresia homo sinnomicus se referă la un model de 
raționalitate în care individul este considerat o entitate integrală, ireductibilă la una sau alta dintre 
laturile sale definitorii. Ca urmare, în acest model de raționalitate, individul este considerat o ființă 
integrală, multi-definită și multicondițională.  

(1) principiul fundamental 

Principiul fundamental al modelului de raționalitate homo sinnomicus (HT) este principiul 
condiționalității integrale. Considerăm că următoarele predicate de suficiență ar putea defini 
principiul condiționalității integrale: 

- criteriul de comportament este un efect al „comunicării” (nu neapărat conștientizate în 
întregime) dintre habitusul individual, cel de grup și cel social166; 

- condiționalitatea este chiar acest mix între cele trei categorii de habitusuri (higs). Se poate 
spune, așadar, că decizia individului din modelul HT va fi luată pe baza dominanței 
manifestate de unul dintre cele trei habitusuri, după o „competiție” sui generis care se 
desfășoară între ele în marja unei oportunități (sau a unei ocazii praxiologice) date; 

- axiologizarea condiționalității nu mai este în întregime la latitudinea individului, deoarece 
acesta este pe deplin conștient (se poate prezuma asta, sub influența componentei HE a 
modelului HT) doar cu privire la habitusul individual (hi), în timp ce habitusul de grup (hg), 

                                                           
165 Aici intră atomicitatea actorilor sociali, respectiv caracterul nelimitat al accesului la informațiile privind normele 
comune de comportament, din conținutul axiomei HS-A1, și axioma HS-A2.  
166 Într-o modalitate, oarecum, forțată, dar care are avantajul de a aduce o anumită clarificare (și chiar o anumită 
simplitate) conceptuală, s-ar putea spune că habitusul individual (hi) „vine” din modelul HE, habitusul de grup (hg) 
„vine” din modelul HS, iar habitusul social (hs) sau ceea ce am numit cu expresia cadru situațional, „vine” din modelul 
HT. Cu alte cuvinte, modelul HT aspiră să realizeze o integrare a modelelor HE și HS într-un model totalizator (de aici, 
de la cuvântul total, vine și litera T din acronimul modelului homo sinnomicus, HT). 
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respectiv habitusul social (hs) i se opun, ca exterioare din punct de vedere valoric și 
praxiologic. 

O schemă vizuală poate ajuta la înțelegerea modului în care modelul HT încearcă să integreze 
modelele anterior discutate (HE și HS) (figura 26). 
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Figura 26. Raportul modelului HT cu modelele HE, respectiv HS 

(2) setul de axiome 

Considerăm că modelul homo sinnomicus (HT) funcționează pe baza următoarelor patru axiome, 
compatibile și consistente cu principiul fundamental:  

 (HT-A1) jocul social este impur și imperfect 

 (HT-A2) decizia individuală se ia la dominanța unuia dintre cele trei habitusuri (hi, hg, hs) 

 (HT-A3) individul are capacitate limitată de procesare a informației disponibile privind 
interferența dintre cele trei habitusuri (hi, hg, hs) 

 (HT-A4) coerența logică a calculului privind decizia de comportament, efectuat de 
individ, este failibilă 

Înainte de a proceda la evaluarea fiecărei axiome în parte, vom face câteva observații preliminare. 

 față de modelele anterioare (HE, respectiv HS), în modelul de raționalitate HT dispare ideea 
de extremizare (maximizare sau minimizare) la luarea deciziei; 

 o consecință a precizării anterioare este aceea că necesitatea (sau, după caz, utilitatea) 
calculului nu mai este luată în considerare167; desigur, un anumit tip de „calcul” este, 
probabil, efectuat la nivelul subconștientului, dar această problemă nu a fost, încă, 
elucidată de psihologia cognitivă sau de disciplinele înrudite168; 

                                                           
167 Este vorba despre calcul (sau calculabilitate) în sensul său algoritmic, adică în sensul calculului (de tip digital, adică 
discret) posibil a fi efectuat de o mașină universală Turing (vezi, aici, și considerațiile despre calcul și calculabilitate din 
lucrarea lui Roger Penrose, Incertitudinile rațiunii (umbrele minții). În căutarea unei teorii științifice a conștiinței, 

Editura Tehnică, 1999, Colecția 𝝉 (Taifas)). 
168 Este posibil, după cât se pare, ca, la nivelul subconștientului (și chiar al conștientului!), să avem de-a face cu un tip 
de calcul analogic (care, deocamdată, din punct de vedere tehnologic, este inferior calculului digital consacrat în 
calculatoarele curente), dar această chestiune nu este, încă, tranșată din punct de vedere științific. 
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 informația relevantă pentru luarea deciziei de comportament169 nu mai este „liberă” și 
specializată, ca în cazul celor două modele de raționalitate discutate anterior (HE, respectiv 
HS), indivizii având acces la ea (ne amintim că acesta era nelimitat în cele două modele 
anterioare) în mod complet idiosincratic și, în plus, este încorporată într-unul dintre cele 
trei habitusuri introduse în discuție (hi, hg, hs); 

 modalitatea în care informația relevantă este integrată într-unul (sau mai multe170) dintre 
cele trei habitusuri nu este de interes în acest stadiu al studiului nostru171; figura 27 indică, 
în mod principial, posibilitatea și necesitatea logică a unor zone de suprapuneri între 
conținutul informațional al celor trei categorii de habitus. 

 

Figura 27. Suprapunerile de zone informaționale între cele trei habitusuri (hi, hg, hs) 

Să caracterizăm, pe scurt, fiecare axiomă. 

 (HT-A1) jocul social este impur și imperfect 

Modelul HT menține caracterul impur și imperfect al jocului social172 așa cum acesta a fost descris 
în cazul modelului HS. 

 (HT-A2) decizia individuală se ia la dominanța unuia dintre cele trei habitusuri (hi, hg, hs) 

În cazul acestei axiome intervine cea mai semnificativă și relevantă diferență atât față de modelul 
HE, cât și față de modelul HS. Într-adevăr, de data aceasta se propune un alt „mecanism” de 
decizie, care depinde mai puțin de „actualitatea” individului în cauză, cât de „istoricitatea” și 
„socialitatea” sa. În acest context, facem următoarele considerații: 

- habitusul individual (hi) este condiționat, în geneza sa, atât de factorul biologic 
(ereditatea părinte-fiu), cât și de factorul social; în factorul social intră atât 
socialitatea de grup (hg), cât și socialitatea generată de societatea ca întreg (hs). De 
exemplu, în socialitatea de grup intră obiceiuri, tradiții, valori locale sau asociate unor 
grupuri specifice (agricultori, meșteșugari, locuitori de la munte etc.), în timp ce 
socialitatea generată de societatea ca întreg intră obiceiuri, tradiții, valori, norme 
asociate întregii societăți (istoria națională sau a poporului în cauză, factorii geo-
politici etc.); în figura 28 este sugerată relația prezumtivă dintre cele trei habitusuri 
(ca și auto-relațiile fiecăruia în parte); 

                                                           
169 Cititorul atent a observat că, dacă în cazul modelului de raționalitate HE vorbeam despre comportament economic, 
iar la modelul de raționalitate HS vorbeam despre comportament social, în cazul modelului de raționalitate HT vorbim 
despre comportament, fără altă calificare sectorială deoarece, așa cum intenționăm, în cadrul acestui din urmă model 
de raționalitate, decizia privind actul generic va fi una de tip integrativ.  
170 Într-adevăr, între cele trei categorii de habitus există inerente suprapuneri din perspectiva informațiilor integrate, 
ele nefiind distincte casant (aritmomorfic) între ele. 
171 Totuși, acest demers este, în opinia noastră, obligatoriu a fi efectuat (în cel mai scurt timp) în vederea precizării 
maximale a modelului de raționalitate HT. 
172 Este adevărat că, de data aceasta, jocul social este considerat un joc integral, care nu se mai reduce nici la jocul 
economic pur din modelul HE și nici la conformarea la reguli, ca în modelul HS. În modelul HT, actorul social (homo 
sinnomics) este confruntat cu ansamblul condițiilor din societate: economice, sociale, culturale, politice, artistice, 
religioase etc. 



55 
 

 

Figura 28. Relațiile de inter-determinare dintre cele trei habitusuri (hi, hg, hs) 

- decizia individuală este luată în interiorul hi dar ea este un rezultat (aproape 
întotdeauna ne-conștientizat) al interferențelor dintre cele trei habitus-uri (așa cum 
se sugerează în figura 28); 

- ceea ce am denumit mai sus ca geodezică reprezintă tocmai efectul acestor 
interferențe între habitus-uri; dacă am dori să precizăm „contribuția” fiecăruia dintre 
habitus-uri la formarea presiunii pe care geodezica o exercită în fundamentarea 
deciziei individuale, am spune următoarele: 

(a) presiunea geodezică este un efect al exercitării a două fenomene:  
1) fenomenul de holism; 2) fenomenul de proximitate; 3) fenomenul 
idiosincratic; 

(b) fenomenul de holism se referă la ascendența pe care o are întregul în 
determinarea părților. În acest context, hs are un ascendent atât asupra hg, 
cât și asupra hi. Prin urmare, hi, unde se ia efectiv decizia individuală va fi sub 
atât sub „imperiul” hs, cât și sub cel al hg; putem spune că fenomenul de 
holism este un fenomen de tip cronic (se exercită permanent și este 
inevitabil); 

(c) fenomenul de proximitate se referă faptul că influența unui anumit factor, în 
general, este direct proporțională cu proximitatea sa (fie o proximitate 
spațială, fie una instituțională sau culturală, deci o proximitate înțeleasă în cel 
mai general sens). Astfel, influența hs este mai intensă asupra hg, după cum 
influența hg este mai intensă asupra hi. În acest context, se poate prezuma că 
decizia individuală se va lua în cadrul general al hs, dar sub impactul nemijlocit 
al hg173; putem spune că fenomenul de holism este un fenomen de tip acut 
(se exercită permanent și este inevitabil); 

                                                           
173 Deși nu vom dezvolta mai mult în acest studiu, este evident că avem și influențe reciproce în cadrul celor trei 
habitus-uri: hi poate influența hg și chiar hs, de exemplu, în cazul unor personalități care sunt luate ca modele de 
comportament (sau care își impun, pur și simplu, propriul model de comportament – cum ar fi în cazul unor conduceri 
sociale autoritare). La fel, hg poate influența hs, de exemplu, în cazul unele grupuri sociale (nu contează aici criteriile 
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(d) fenomenul idiosincratic se referă la accidente care se produc în apropierea 
individului care ia decizia de comportament: apariția unei întâmplări 
neobișnuite, apariția unei personalități neobișnuite în grupul social sau în 
societate, apariția unei întâmplări neașteptate la nivelul individului însuși etc. 

(e) în funcție de „raportul de forțe”174 dintre fenomenul de holism (FH), 
fenomenul de proximitate (FP) și fenomenul idiosincratic (FI), decizia 
individuală este tributară mai degrabă hs, respectiv hg, respectiv hi. 

 (HT-A3) individul are capacitate limitată de procesare a informației disponibile privind 
interferența dintre cele trei habitusuri (hi, hg, hs) 

Această axiomă readuce realismul abordării procesului decizional la nivel individual (realism 
ignorat în modelul HE originar) și, de altfel și în raport cu modelul HS, unde era limitată doar 
capacitatea de procesare instantanee a informației disponibile. De data aceasta, adică în modelul 
HT, capacitatea de procesare a informației disponibile este limitată în mod absolut și nu doar sub 
aspectul rapidității (caracterului instantaneu) de procesare. Într-adevăr, este realist să se 
considere că individual concret nu are nici timpul și nici metodologia de a procesa toate 
informațiile disponibile cu privire la multitudinea de decizii individuale care trebuie luate 
permanent175 și nu numai instantaneu, ci în general. 

 (HT-A4) coerența logică a calculului privind decizia de comportament, efectuat de 
individ, poate fi failibilă. 

Ca și în cazul modelului HS, modelul HT menține failibilitatea calculului individului decident. 
Individul concret nu poate evita inferențele nevalide din premisele avute la dispoziție în procesul 
de fundamentare a deciziei, dar nici nu produce cu necesitate inferențe invalide. 

(3) analiza calitativă a setului de axiome 

(a) consistența 

 HT-A1/HT-A2: impuritatea și imperfecțiunea jocului social nu este contradictorie cu 
alegerea bazată pe dominanța unuia dintre cele trei habitus-uri considerate. De data 
aceasta, însă, problema optimizării (sau a optimalității) deciziei individuale devine 
problematică. „Ieșirea” din dilemă este, în opinia noastră, impersonalizarea procesului 
de optimizare a deciziei: individul nu mai este implicat (cel puțin, nu în mod conștient) în 
alegerea celei mai bune decizii individuale, cu această sarcină sunt învestite cele trei 
habitus-uri, mai exact, raporturile de „forță” dintre ele, la momentul alegerii. Desigur, 
doar individul concret este recipientul în care se produce „lupta” dintre cele trei habitus-
uri, așa încât sintagma impersonalizarea procesului de optimizare a deciziei trebuie 
considerată în sensul său operațional, nu într-un sens fundamental: absența unui individ 
care să ia o decizie face ca cele trei habitus-uri pur și simplu să nu existe, condiția lor de 
existență și de operaționalizare este chiar individul concret; 

                                                                                                                                                                                                 
de delimitare de grup) exercită o anumită atracție de comportament, atitudini și valori asupra întregii societăți (în 
istorie există numeroase asemenea exemple). 
174 Precizăm că, așa cum este, de altfel, evident, acest „raport de forțe” este condiționat cultural și chiar local, adică 
este un raport de forțe hic et nunc. El este sensibil nu numai față de structurile deja constituite ale hg, respectiv hs, dar 
și față de acte izolate care apar în mod accidental și care, prin caracterul lor acut pot modifica „atracția gravitațională” 
a geodezicei. 
175 Chiar dacă o asemenea capacitate ar putea fi, în principiu, acceptată, faptul că ea nu operează instantaneu o face 
inutilă din perspectiva luării deciziei. Aici intervine oportunitatea deciziei în raport cu raționalitatea ei, dar aceasta este 
o chestiune pe care, din păcate, nu o vom aborda aici, ea putând rămâne ca o sugestie de dezvoltare a cercetării de 
față de către cei interesați. 
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 HT-A1/HT-A3: impuritatea și imperfecțiunea jocului social nu este contradictorie cu 
capacitatea limitată de procesare a informației; 

 HT-A1/HT-A4: impuritatea și imperfecțiunea jocului nu este contradictorie cu 
failibilitatea (non-necesară) inferențială a individului; 

 HT-A2/HT-A3: decizia generată de raporturile dintre cele trei habitus-uri nu este 
contradictorie cu capacitatea limitată de procesare a informației la nivelul hi;  

 HT-A2/HT-A4: decizia generată de raporturile dintre cele trei habitus-uri nu este 
contradictorie cu posibilitatea failibilității inferențiale a individului; 

 HT-A3/HT-A4: capacitatea limitată de procesare a informației nu este contradictorie cu 
posibilitatea failibilității inferențiale; 

(b) convergența 

 axiomele HT-A1 și HT-A2 sunt convergente în sensul că raporturile dintre cele trei 
habitus-uri nu este împiedicată de condițiile impure și imperfecte ale mediului social; 
relația inversă este, de asemenea, evidentă; 

 axiomele HT-A3 și HT-A4 sunt, la rândul lor, convergente între ele în obținerea unei 
decizii de comportament (procesarea imperfectă a informației și posibilitatea failibilității 
inferențiale realizate sunt, evident, convergente); 

 ca și în cazul modelelor HE, respectiv HS, considerăm că între cele două grupuri de 
axiome (primele două, respectiv, ultimele două) putem accepta o relație de 
convergență. 

(c) completitudinea 

 independența (non-redundanța) axiomelor: 

- HT-A1/HT-A2: din caracterul impur și imperfect al jocului social nu poate fi dedusă 
posibilitatea luării deciziei prin jocul dominației dintre cele trei habitus-uri; de 
asemenea, luarea deciziei prin jocul dominației dintre cele trei habitus-uri este posibilă 
și în alte condiții decât cele asigurate de axioma jocului social impur și imperfect; 

- HT-A1/HT-A3: din caracterul impur și imperfect al jocului social nu poate fi dedusă 
posibilitatea capacității limitate de procesare a informației; capacitatea limitată de 
procesare a informației nu conduce la condițiile jocului social impur și imperfect; 

- HT-A1/HT-A4: din caracterul impur și imperfect al jocului social nu poate fi dedusă 
posibilitatea failibilității inferențiale; în același timp, posibilitatea failibilității 
inferențiale nu conduce, din punct de vedere logic, la condițiile jocului social impur și 
imperfect; 

- HT-A2/HT-A3: din posibilitatea luării deciziei prin jocul dominației dintre cele trei 
habitus-uri nu poate fi dedusă capacitatea limitată de procesare a informațiilor; din 
capacitatea limitată de procesare a informațiilor nu poate fi dedusă posibilitatea luării 
deciziei prin jocul dominației dintre cele trei habitus-uri; 

- HT-A2/HT-A4: din posibilitatea luării deciziei prin jocul dominației dintre cele trei 
habitus-uri nu poate fi dedusă posibilitatea failibilității inferențiale; din posibilitatea 
failibilității inferențiale nu poate fi dedusă posibilitatea luării deciziei prin jocul 
dominației dintre cele trei habitus-uri; 
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- HT-A3/HT-A4: din capacitatea limitată de procesare a informațiilor nu poate fi dedusă 
posibilitatea failibilității inferențiale; din posibilitatea failibilității inferențiale nu poate 
fi dedusă capacitatea limitată de procesare a informațiilor. 

Tragem concluzia că setul de axiome propus pentru HT conține doar axiome primitive (nici una 
dintre axiome nu este o teoremă a vreuneia dintre celelalte). 

 funcționabilitatea sistemului decizional:  

- criteriul instituțional/HT-A1: axioma jocului social impur și imperfect reprezintă cadrul 
instituțional al funcționării modelului HT; 

- criteriul de decizie (de comportament)/HT-A2: axioma luării deciziei pe baza stabilirii 
dominației unuia dintre cele trei habitus-uri integrează criteriul de raționalitate al 
modelului HT (prin integrarea principiului său fundamental – principiul condiționalității 
integrale); așadar, deciziile raționale luate în cadrul acestui model vor verifica această 
axiomă, în caz contrar ele vor fi considerate i-raționale în raport cu modelul HT; 

- competența performativă/HT-A3: axioma capacității limitate de calcul (de procesare a 
informației) se referă la competența176 individului social în cadrul modelului de 
raționalitate HT; 

- controlul calității deciziei/HT-A4: axioma care vizează posibilitatea failibilității 
inferențiale constituie „unitatea” de control a modelului de raționalitate HT, în mod 
asemănător cazului modelului HS. 

Tragem concluzia că setul de axiome propus pentru HT este funcționabil, adică are structura 
minimă necesară pentru a funcționa. 

Pe baza celor două concluzii anterioare, tragem concluzia finală că setul de axiome al modelului HT 
este un sistem complet. 

(4) unele consecințe logice ale setului de axiome 

- și homo sinnomicus optimizează, dar „sediul” optimizării nu este (cel puțin, nu în versiunea 
conștientă a sa) la nivelul individului ci este impersonalizat la nivelul „luptei” de dominație 
dintre cele trei habitus-uri care intră în competiția decizională; 

- decizia optimă este unică: ca și în cazul modelului HE, respectiv HS, alegerea unei 
alternative (în cazul modelului HT, integrarea celei mai puternice stări din cele trei habitus-
uri) este unică; 

- există un unic model teoretic HT: modelul teoretic HT este modelul în cazul căruia axiomele 
sunt verificate așa cum ele formulate mai sus; ca și în cazul modelului HE, respectiv 
modelului HS, sunt posibile relaxări ale axiomelor care, în cazul teoretic sunt formulate la 
nivelul lor calitativ maximal. Prin relaxarea acestor axiome se obțin „versiuni” practicabile 
ale modelului HT, ca și în cazul modelului HE, respectiv al modelului HS; 

- principiul fundamental al modelului HT (principiul condiționalității integrale) este integrat 
în axioma HE-A2: decizia individuală se ia la dominanța unuia dintre cele trei habitusuri (hi, 
hg, hs). 

 

 

 

                                                           
176 Așa cum aceasta a fost descrisă la prezentarea și evaluarea modelului HS de mai sus. 
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ANEXA 1. TRIADA CUNOAȘTERE – DEMOCRAȚIE – LIBERTATE (CDL) 

 

 

 

Diada cunoaștere – democrație (CD) 

 

 

 

Diada cunoaștere – libertate (CL) - 1 



60 
 

 

 

Diada cunoaștere – libertate (CL) - 2 

 

 

 

Diada democrație – libertate (DL) 
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Tetrada cunoaștere – democrație – libertate - responsabilitate (CDLR) 

 

 

 

Pentada cunoaștere – democrație – libertate – responsabilitate - comunitate (CDLRC) 
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ANEXA 2. RELAȚIA DINTRE NIVELURILE DE REALITATE ȘI NIVELURILE DE ORDINE 
 

 Teza 1: Ordinea are un statut ontologic 

- ordinea există independent de subiect 

- subiecții percep ordinea sub două categorii: a) descoperire (accesibilă oricărui subiect); 
b) invenție (accesibilă doar subiecților culturali) 

- ordinea are două ipostaze: a) ipostaza fenomenologică (percepută de orice subiect); b) 
ipostaza gnoseologică ( percepută doar de subiectul cultural) 

- NB: ipostaza gnoseologică nu este independentă de cea fenomenologică; mai mult, ea 
trebuie să fie ulterioară, logic și cronologic, acesteia (această ulterioritate este cerută 
de Heidegger: înaintea perceperii științifice, trebuie să existe una fenomenologică, cu 
rol propedeutic pentru prima) 

 Teza 2: Ordinea este fie potențială, fie actuală 

- fundamentul ordinii potențiale este reprezentat de principiul cauzalității (acesta are un 
caracter necesar și este independent de subiect)  

- fundamentul ordinii actuale este reprezentat de principiul inteligibilității (acesta are un 
caracter contingent și este dependent de subiect) 

- actualizarea ordinii potențiale are loc prin intermediul reflectării: 

- ca percepție pentru subiecții non-culturali (are caracter primitiv, ne-mediat și 
adresează semnificația, adică denotatul) 

- ca reprezentare pentru subiecții culturali (are caracter derivat, mediat și adresează 
atât semnificația, cât și sensul, adică atât denotatul, cât și conotatul) 

 Teza 3: Există trei niveluri de ordine 

(1) ordinea naturală (ON) 

- ON este o ordine emergentă (reprezintă o onticizare non-deliberativă)  

- emergența ON este analitică, adică nu generează noutate177 

- predictibilitatea ON este completă, ca urmare a lipsei noutății 

- predictibilitatea ON este exclusiv externă (adică este posibilă doar de pe un nivel de 
ordine superior) 

- ON are finalitate, generată de principiul cauzalității 

- ON implică exclusiv obiecte (nu conține subiecți) 

- ON nu este înzestrată cu scopuri (scopurile sunt excluse, ca urmare a absenței 
subiecților) 

- (Exemplu) un sistem stelar care nu conține, pe planetele sale, viață 

(2) Ordine quasi (sau para) socială (OQ-S) 

- OQ-S este o ordine obiectivată down-top (este o onticizare non-deliberativă down-
top) onticization) 

- obiectivarea OQ-S are o natură sintetică (noutatea este posibilă) 

                                                           
177 Prin noutate înțelegem o onticizare impredictibilă.  
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- OQ-S  este incomplet predictibilă (ca urmare a posibilității noutății) 

- OQ-S implică atât obiecte, cât și subiecți non-culturali  

- predictibilitatea OQ-S este atât externă, cât și internă (ultima, ca urmare a 
prezenței subiecților) 

- predictibilitatea OQ-S este atomizată (ea se produce exclusiv la nivelul subiecților 
individuali) 

- OQ-S  are finalitate 

- OQ-S nu are scopuri (deoarece subiecții non-culturali nu sunt capabili de 
reprezentări, deci de scopuri178) 

- (Exemplu) o colonie de furnici sau o rezervație de animale, ambele fără prezența 
subiecților culturali 

(3) Ordinea socială (OS) 

- OS este o ordine obiectivată top-down (onticizare deliberativă top-down) 

- obiectivarea OS are caracter sintetic (noutatea are caracter necesar) 

- OS implică obiecte, subiecți non-culturali și subiecți culturali 

- predictibilitatea OS este imposibilă (ca rezultat al prezenței noutății generate de 
subiecții culturali179) 

- OS este înzestrată cu scopuri (ca urmare a prezenței subiecților culturali, capabili de 
reprezentare) 

- OS este predominant normativă (ca urmare a deliberativității top-down)  

- normativitatea OS poate fi atât individuală, cât și agregată (colectivă) 

- (Exemplu): o societate umană 

 Teza 4: Nivelurile de realitate vs. nivelurile de ordine 

- nivelul de ordine este o categorie ontologică, în timp ce nivelul de realitate este o 
categorie gnoseologică 

- ca urmare, nu există nici o legătură logică între nivelul de realitate și nivelul de 
ordine 

- gnoseologicul este transversal în raport cu ontologicul 

- gnoseologicul (nivelul de realitate) poate fi aplicat la orice nivel ontologic (nivel 
de ordine) 

- sediul gnoseologicului este exclusiv nivelul de ordine OS (ordine socială) 

- condiția care cere un nou nivel de realitate este incompletitudinea explicației 

- un nou nivel de realitate este o „lume explicativă” care elimină incompletitudinea 
explicației de pe nivelul de realitate anterior 

- așadar, există atâtea niveluri de realitate (sau există nevoia de atâtea niveluri de 
realitate) câte incompletitudini explicative apar180 

                                                           
178 Scopul nu poate fi o percepție ci doar o reprezentare. 
179 Subiectul cultural își poate modifica atât condițiile inițiale, cât și legea de mișcare (efectul Oedip).  
180 Este evident că apare, aici, riscul unei regresii ad infinitum.  
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- există o corelație între nivelurile de realitate și meta-limbaj 

- nivelul de realitate și meta-limbajul sunt echivalente din punct de vedere logic 

- exemplul 1: incompletitudinea Gӧdel poate fi eliminată în meta-limbaj în raport 
cu limbajul în care a apărut, adică pe un nou nivel de realitate 

- exemplul 2: inconsistența dintre mecanica cuantică și teoria relativistă a 
gravitației poate fi eliminată în meta-limbaj, cel mai probabil prin construirea 
meta-limbajului stringurilor (teoria stringurilor), adică pe un nou nivel de 
realitate. 

 

 

 

 


