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OMUL

Ce este omul?

Mi-am pus întrebarea asta de mai multe ori de-a 
lungul anilor și de fiecare dată definiția s-a modifi-
cat, în funcție de perspectivele pe care le avuse-
sem până atunci și chiar de emoțiile pe care le 
trăiam.

Astăzi, spun că ce ne definește este conștiința. Din 
ce știm până acum, suntem singura specie care 
trece prin viață având în minte noțiunea că, la un 
moment dat, viața noastră se va încheia. Sau cum 
spunea bunica, trăim fiecare zi cu folos că nu știm 
când ni se termină ața de pe mosor. 

OM, oameni, s. m. 1. Ființă superioară, socială, 
care se caracterizează prin gândire, inteligență și 
limbaj articulat iar din punct de vedere morfolo-
gic prin poziția verticală a corpului și structura 
piciorului adaptată la aceasta, mâinile libere și 
apte de a efectua mișcări fine și creierul deosebit 
de dezvoltat. 

Și atunci, cu atât mai mult îmi vine să spun filozofic că omul este viață și să dau un rând de aplauze 
pentru noi toți, pentru că ne străduim să trăim cât mai bine, să devenim mereu mai buni și mai ales să 
ne facem timp pentru minte și suflet.

Poate tot faptul că realizăm că nu avem mult timp la dispoziție a alimentat nevoia de a ne căuta locul 
în Univers, atât la propriu cât și la figurat. Chiar din vremurile în care oamenii credeau că Soarele este 
o zeitate și până în zilele lui Hubble și a altor tehnologii, omul a fost fascinat să își afle rostul.

Însă, crudul adevăr este că am fost creați pentru a supraviețui și a popula planeta, nu neapărat pentru 
a împrăștia prin lume din înțelepciunea și fericirea noastră. Tocmai de asta:
- suntem vulnerabili în fața iluziilor cognitive;
- rezonăm ușor cu anecdote și prejudecăți;
- căutăm dovezi pentru a ne întări convingerile, nu pentru a le invalida;
- dăm vina pe alții pentru ghinionul nostru și ne asumăm reușitele;
- confundăm justiția cu răzbunarea.

Din fericire, în același timp, am fost binecuvântați și cu alte calități care au salvat cumva situația. 
- avem capacitatea de combina idei și de a le dezvolta;
- putem să avem gânduri despre propriile gânduri;
- învățăm instinctiv mai multe limbaje (Slavă Cerului! Eu una sunt recunoscătoare despre bârfă mai 
ales de când am citit că asta ne-a salvat specia);
- putem manifesta empatie, compasiune, imaginație și autocontrol.

Și toate aceste capacități, combinate, au creat nesuferitul, enervantul, ocupatul și mereu fascinantul 
om. 


