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Rezumat 

Recenzia cărții: Taleb, Nassim Nicholas (2007), The Black Swan: The Impact of the Highly 

Improbable, Random House, ISBN 978-1400063512 

Cartea abordează subiecte legate de cunoaștere și moduri de viață, cu elemente de ficțiune 

și anecdotice din viața personală a autorului, pornind de la aspecte literare până la cele științifice 

și matematice. Accentul este pus pe „orbirea noastră în ceea ce privește aleatorietatea, în special 

abaterile mari.” 

Teoria lebedei negre a fost dezvoltată de Nassim Nicholas Taleb pentru a explica rolul 

disproporționat al evenimentelor rare greu de prezis, incongruența metodelor științifice în calculul 

probabilității evenimentelor rare din cauza naturii probabilităților mici, și prejudecățile 

oamenilor  față de incertitudine și rolul masiv al unui eveniment rar. Taleb propune oamenilor de 

afaceri dă folosească „strategia mrenei” pentru investiții pe care el însuși a folosit-o, care constă 

în evitarea investițiilor cu risc mediu și plasarea a 85–90% din bani în cele mai sigure instrumente 

disponibile și restul de 10–15% în afaceri extrem de speculative. 
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Introducere 

Nassim Nicholas Taleb a scris cartea Lebăda Neagră: Impactul extrem de improbabil (The 

Black Swan: The Impact of the Highly Improbable) în 2007, cu a doua ediție în 2010, (N. N. Taleb 

2010a) dezvoltând o teorie conform căreia evenimentele rare și imprevizibile, la care se găsesc 

retrospectiv explicații, au un impactului foarte mare care trebuie luat în considerare. Lebăda 

Neagră este a doua carte a lui Taleb dintr-o serie de cinci volume intitulată Incerto (a2), care 

include Fooled by Randomness (2001), (N. N. Taleb 2008d) The Black Swan (2007–2010), The 

Bed of Procrustes (2010–2016), (N. N. Taleb 2010b) Antifragile (2012) (N. N. N. Taleb 2014) și 

Skin in the Game (2018). (N. N. Taleb 2018) (Paul 2018) 

Nassim Nicholas Taleb este un eseist libanezo-american, statistician matematic, fost 

comerciant de opțiuni, și analist de risc. (Berenson 2009) S-a născut în Amioun, Liban, (N. N. 

Taleb 2008a, 17) cu părinții de origine grecească antiohiană. A primit diplomele de licență și de 

masterat de la Universitatea din Paris, (The New York Times 1988) și deține un MBA de la 

Wharton School de la Universitatea din Pennsylvania (1983), (Patterson 2008) și un doctorat în 

științe de management la Universitatea din Paris (Dauphine) (1998), cu teza despre matematica 

prețurilor derivatelor. (BBK 2015) 

Taleb a devenit independent financiar după prăbușirea din 1987, (Baker-Said 2008a) 

colapsul Nasdaq din 2000, (Stone 2005) și în timpul crizei financiare care a început în 2007. 

(Patterson 2008) S-a retras din comerț în 2004 concentrându-se pe scrierea cărților sale. (Patterson 

2007) A devenit cercetător matematician, savant și eseist filozofic în 2006, ocupând diverse funcții 

academice. (N. N. Taleb 2022) Este co-editor șef al revistei academice Risk and Decision Analysis 

(din septembrie 2014). 

La sfârșitul anului 2015, Taleb, Robert J. Frey și Raphael Douady au format Institutul de 

Risc în Lumea Reală „pentru a construi principiile și metodologia pentru ceea ce numim rigoare 

în lumea reală, în luarea deciziilor și pentru a codifica un mod clar de abordare... să ofere cursuri 

de educație executivă și să elibereze două certificate.” (NECSI 2022) 

Taleb a cerut anularea Premiului Nobel pentru Economie, spunând că daunele cauzate de 

teoriile economice pot fi devastatoare. (N. N. Taleb 2007a) Se opune cunoașterii de sus în jos ca 

o iluzie academică, și afirmă că modelele nu sunt altceva decât „predarea păsărilor despre cum să 

zboare”. (Roberts 2009) 
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Termenul de lebădă neagră are rădăcini în antichitate. „Prima analitică” a lui Aristotel 

folosește exemple de silogisme care implică expresia de lebădă albă ca exemplu de relații necesare 

și lebăda neagră ca improbabilă. În expresia poetului Juvenal în Satira VI „o persoană bună este la 

fel de rară ca o lebădă neagră”, (Puhvel 1984) fiind folosită ulterior ca o afirmație care descrie 

imposibilitatea, deoarece toate înregistrările istorice ale lebedelor au raportat că aveau pene albe. 

(N. N. Taleb 2008b) Ulterior, în 1697, exploratorii olandezi conduși de Willem de Vlamingh au 

descoperit lebede negre în Australia. (Groarke 2009) (Parliament 2009) În secolul al XIX-lea, John 

Stuart Mill a folosit eroarea logică a lebedei negre ca un termen nou pentru a identifica falsificarea. 

(Hammond 2009) Astfel ar rezulta că nicio formă de raționament nu este infailibil, deoarece în 

raționamentul inductiv, premisele unui argument pot susține o concluzie, dar nu o asigură, iar în 

raționamentul deductiv, un argument este dependent de adevărul premiselor sale.  

Cartea a fost descrisă de The Sunday Times drept una dintre cele mai influente 

douăsprezece cărți de la al Doilea Război Mondial. (The Sunday Times 2009) În decembrie 2020, 

a fost citată de aproximativ 10.633 de ori, dintre care 9.000 sunt pentru ediția în limba engleză. 

(Google Scholar 2022) Cartea a petrecut 36 de săptămâni pe Lista celor mai bine vândute din New 

York Times; (Baker-Said 2008b) A fost publicat în 32 de limbi. 

Psihologul laureat al Premiului Nobel Daniel Kahneman a scris că „Lebăda Neagră mi-a 

schimbat viziunea asupra modului în care funcționează lumea”. (Kahneman 2013) 

Subiecte 

Cartea abordează subiecte legate de cunoaștere și moduri de viață, cu elemente de ficțiune 

și anecdotice din viața personală a autorului, posnind de la aspecte literare până la cele științifice 

și matematice. Accentul este pus pe „orbirea noastră în ceea ce privește aleatorietatea, în special 

abaterile mari.” (N. N. Taleb 2010a, xix) 

Primele două părți ale cărții sunt mai degrabă psihologice. Autorul consideră istoria ca 

fiind opacă, o ”cutie neagră”, idee argumentată prin tripleta opacității (o iluzie a înțelegerii în care 

credem că înțelegem o lume complicată). (N. N. Taleb 2010a, 8) (Yetiv 2013) În al doilea capitol 

este exemplificată teoria prin prezentarea unei ipotetici femei de știință, (Li 2016) Yevgenia 

Nikolayevna Krasnova, care are un succes răsunător și neașteptat cu prima ei carte publicată, dar 

eșuează la a doua carte publicată deși toată lumea se aștepta să continue povestea de succes. Taleb 

afirmă că aici este vorba de două lebede negre, (Hampton 2009) prima pozitivă și a doua negativă. 
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De remarcat că (Easterbrook 2007) consideră secvența evenimentelor din această istorisire drept 

un clișeu al industriei editoriale. Taleb a fabricat personajul, recunoscând doar într-o notă de subsol 

și în index, în loc să abordeze o temă reală a istoriei unde nu ar fi fost nevoit să-și inventeze 

exemplele. 

În a doua jumătate a părții a doua și în partea a treia trece la știință și afaceri. Dezvoltă 

teoria lebedei negre prin conceptele de extremistan ( unde o distribuție Gaussiană ar trebui utilizată 

pe propriul risc (Salmon 2009)) și mediocristan (evenimente care pot utiliza în siguranță distribuția 

Gaussiană), (Sandis 2014) argumentându-și ideile prin citarea lui Benoit Mandelbrot cu legile 

fractale sau de putere și critica sa asupra distribuției gaussiene. (Davies 2007) 

Partea a patra constă din sfaturi privind maximizarea evenimentelor de lebăda neagră 

pozitive și minimizarea celor negative, dând exemplul unui curcan pentru care este o surpriză că 

va fi gătit de Ziua Recunoștinței, dar acest eveniment nu este o surpriză pentru măcelarul său. 

Obiectivul oricui este de „a evita să fii curcan”, prin identificarea zonelor de vulnerabilitate pentru 

a „albi lebedele negre”. (Chevallier 2016) 

Taleb discută despre ”aroganța epistemică” a oamenilor care încep să creadă că știu mai 

multe decât știu de fapt, (Gould 2009) recurgând la atacuri ad hominem dacă nu găsește nimic în 

ideea unei persoane care merită atacat, dar el însuși nu poate rezista să atace pe ambele, 

caracterizând adepții statisticilor gaussiene ca fiind „costume goale” plictisitoare și lipsite de 

imaginație. (Carmody 2017) 

Taleb propune oamenilor de afaceri dă folosească „strategia mrenei” pentru investiții pe 

care el însuși a folosit-o, care constă în evitarea investițiilor cu risc mediu și plasarea a 85–90% 

din bani în cele mai sigure instrumente disponibile și restul de 10–15% în afaceri extrem de 

speculative: (Farrell 2011) (Collins 2018) 

”Jumătate din timp sunt hiperconservator în conducerea propriilor mele afaceri [financiare]; 

cealalta jumatate sunt hiperagresiv. Acest lucru poate să nu pară excepțional, cu excepția 

faptului că conservatorismul meu se aplică la ceea ce alții numesc asumarea riscurilor și 

agresivitatea mea în zonele în care alții recomandă prudență. Îmi fac mai puțin griji pentru 

defecțiunile mici, mai mult pentru cele mari, potențial terminale. Îmi fac mult mai multe 

griji în legătură cu piața de valori „promițătoare”, în special cu acțiunile „sigure”, decât cu 

acțiunile speculative... primele prezintă riscuri invizibile, cele din urmă nu oferă surprize, 

deoarece știi cât de volatile sunt și ți  limita dezavantajele investind sume mai mici... În 

cele din urmă, aceasta este o regulă trivială de luare a deciziilor: sunt foarte agresiv când 

pot obține expunere la lebedele negre pozitive... când un eșec ar fi de puțin moment -- și 

foarte conservator când sunt amenințat de o lebădă neagră negativă.Sunt foarte agresiv 

când o eroare într-un model mă poate beneficia și paranoic când o eroare poate răni.Acest 
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lucru poate să nu fie prea interesant, cu excepția faptului că este exact ceea ce alți oameni 

nu fac. În finanțe, de exemplu, oamenii folosesc teorii subțiri pentru a-și gestiona riscurile 

și pentru a pune ideile sălbatice sub un control „rațional”.” (N. N. Taleb 2010a, 295–96) 

Taleb menționează mai multe cărți în bibliografia sa din care s-a inspirat, dar nu le 

menționează cu credit în textul său. Ridiculizează economiștii distinși în timp ce se prezintă ca un 

geniu singuratic și persecutat. (Easterbrook 2007) 

Teoria Lebedei Negre 

Teoria Lebedei Negre a fost dezvoltată de Nassim Nicholas Taleb pentru a explica rolul 

disproporționat al evenimentelor rare greu de prezis, incongruența metodelor științifice în calculul 

probabilității evenimentelor rare din cauza naturii probabilităților mici, și prejudecățile 

oamenilor  față de incertitudine și rolul masiv al unui eveniment rar. Deși inițial Taleb vorbea de 

lebede negre doar în domeniul financiar, în 2007 în Lebăda Neagră a extins metafora asupra 

evenimentelor din afara piețelor financiare, considerând că aproape toate descoperirile științifice 

majore, evenimentele istorice și realizările artistice sunt „lebede negre”. (N. N. Taleb 2010a) 

Conform lui Taleb: 

”Ceea ce numim aici o Lebădă Neagră (și o valorificăm cu majuscule) este un eveniment cu 

următoarele trei atribute. 

”În primul rând, este un aspect anormal, deoarece se află în afara domeniului așteptărilor obișnuite, 

deoarece nimic din trecut nu poate indica în mod convingător posibilitatea acestuia. În al 

doilea rând, are un „impact” extrem. În al treilea rând, în ciuda statutului său anormal, 

natura umană ne face să inventăm explicații pentru apariția ei după fapt, făcând-o 

explicabilă și previzibilă. 

”Mă opresc și rezum tripletul: raritate, „impact” extrem și predictibilitate retrospectivă (deși nu 

prospectivă). Un număr mic de Lebedele Negre explică aproape totul în lumea noastră, de 

la succesul ideilor și religiilor, la dinamica evenimentelor istorice, la elemente ale vieții 

noastre personale.” (Baker-Said 2008a) 

Rezultă că un eveniment tip lebăda neagră este o surpriză (pentru observator), are un efect 

major, și după prima instanță înregistrată a evenimentului acesta este raționalizat din retrospectivă 

(gândim evenimentele trecute ca fiind legate de explicații cauzale, parțial pentru a ne ușura 

amintirea dar narațiunea ne face să vedem evenimentele din trecut ca fiind mai previzibile, mai 

așteptate și mai puțin aleatorii decât au fost de fapt („eșecul narativ”). (N. N. Taleb 2010a, 73) 

Taleb vorbește de „eșecul ludic” care constă în eroarea de a compara aleatoritatea din lumea reală 

cu „aleatorietatea structurată” din fizica cuantică, unde probabilitățile sunt calculabile sau jocurile 
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de noroc în care probabilitățile sunt construite în mod intenționat de către proprietari: „Partea 

întunecată a lunii este mai greu de văzut; radiația de lumină pe ea costă energie." (Kushal și 

Illindala 2020) 

Taleb critică utilizarea modelului normal de distribuție folosit în ingineria financiară, 

numind-o o mare fraudă intelectuală. Fluctuațiile statistice și regresiile simple de tipul celor mai 

des tratate de modelele financiare surprind comportamentul monoton și previzibil al unui sistem, 

dar ignoră total existența unor fenomene intrinseci și fundamentale care pot avea efecte majore. În 

cea de-a doua ediție a The Black Swan, Taleb oferă „Zece principii pentru o societate neagră-

lebădă-robustă”. (N. N. Taleb 2009b) A postulat că fundamentele economiei cantitative sunt 

defectuoase și extrem de autoreferențiale, iar statistica este fundamental incompletă ca domeniu, 

întrucât nu poate prezice riscul unor evenimente rare (problema indecidibilității statistice). 

(Douady 2010) 

Lebăda neagră a lui Taleb se referă la un fenomen cu proprietăți empirice și statistice 

specifice, pe care el îl numește „al patrulea cadran”. (N. N. Taleb 2008c) În „al patrulea cadran”, 

cunoștințele sunt incerte, iar consecințele sunt mari, necesitând mai multă robustețe. Pentru Taleb, 

”normalul este adesea irelevant... „curba clopotului” care nu vă spun aproape nimic. De ce? Pentru 

că curba clopotului ignoră abaterile mari, nu le poate gestiona.” (N. N. Taleb 2007b) Teoria 

deciziei ignoră și minimizează efectul evenimentelor care sunt „în afara modelului”. Un model fix 

ia în considerare „necunoscutele cunoscute”, dar ignoră „necunoscutele necunoscute” (Donald 

Rumsfeld (Newhouse 1982)) Taleb pledează, de asemenea, pentru utilizarea raționamentului 

contrafactual atunci când se ia în considerare riscul. (N. N. Taleb 2007b, xvii) (Gangahar 2008) 

Conceptul ”al patrulea cadran” (N. N. Taleb 2009a) este aplicat de Taleb în definiția sa a celei mai 

eficiente abordări de management al riscului: ceea ce el numește „strategia mrenei”, care se 

bazează pe evitarea mijlocului în favoarea combinației extremelor în toate domeniile, inclusiv în 

sănătate și exerciții fizice, unde sugerează că este mai bine să faci un exercițiu cu efort redus, cum 

ar fi mersul lent în cea mai mare parte a timpului, în timp ce ocazional depuneți efort extrem.  

Conform rezumatul făcut de Taleb la teoria Lebedei negre: (N. N. Taleb 2010a, 50) 

1. Ne concentrăm pe segmente preselectate ale văzutului și generalizăm de la acesta la 

nevăzut: eroarea de confirmare. 

2. Ne păcălim cu povești care răspund setei noastre platonice de tipare distincte: eroarea 

narativă. 

3. Ne comportăm ca și cum Lebăda Neagră nu ar exista; natura umană nu este programată 

pentru lebedele negre. 
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4. Ceea ce vedem nu este neapărat tot ceea ce este acolo. Istoria ne ascunde Lebedele negre 

[dacă nu s-au întâmplat] și ne dă o idee greșită despre șansele acestor evenimente: aceasta 

este denaturarea dovezilor tăcute. 

5. Ne „tunelăm”: adică ne concentrăm pe câteva surse de incertitudine bine definite, pe o 

listă prea specifică de lebede negre (în detrimentul altora care nu ne vin atât de ușor în 

minte). 

 

Ideea de bază a lui Taleb este de a construi robustețe (Krishnadas 2015) față de 

evenimentele negative și capacitatea de a exploata evenimentele pozitive, afirmând că băncile și 

firmele comerciale sunt cele mai vulnerabile la evenimentele lebedei negre, datorită modelelor lor 

financiare defectuoase. Dar el își susține această afirmație cu anecdotică și retorică, în loc de date 

și analize. 

Stilul 

Stilul cărții este unul mai degrabă anecdotic, de știință populară, nestructurat, înglobând 

idei complexe în metafore simple, printr-o simplitate excesivă: 

”... această carte este o poveste și prefer să folosesc povești și viniete pentru a ilustra credulitatea 

noastră față de povești și preferința noastră pentru comprimarea periculoasă a narațiunilor... 

Ai nevoie de o poveste pentru a înlocui o poveste. Metaforele și poveștile sunt mult mai 

puternice (vai) decât ideile; sunt, de asemenea, mai ușor de reținut și mai distractiv de citit.” 

(N. N. Taleb 2010a, xxvii) 

De remarcat comentariile sale deosebit de agresive și clar direcționate împotriva unor părți 

ale industriei financiare, presărate cu idei filosofice destul de împrăștiate și referiri constante la 

Bertrand Russell ca „uberfilozof”. Stilul filosofării lui Taleb se apropie de retorica omului de paie; 

o mare parte a cărții este retorică despre empirism, cu o lipsă remarcabilă de empirism real, adică 

argumente raționale din date. (Aldous 2009) 

Concluzii 

David Aldous a susținut că Taleb este un expert în piețele financiare dar tinde spre 

irelevanță sau exagerare ridicolă în cartea sa. (Aldous 2009) 

Taleb respinge previziunile normale, gaussiense, mediocristane, ca fiind neinteresante, și 

elogiază extremistanul, (N. N. Taleb 2010a, xix) dar prelevanța extremistanului este mult 

exagerată, acesta aplicându-se în situații extrem de specifice și izolate. Aplicarea în practică a 

teoriei Lebedei Negre implică de fapt asumarea unui risc semnificativ prin ”jucarea” pe 

evenimente extrem de improbabile dar care ar avea un impact major. Asumarea unui astfel de risc 
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nu ține doar de matematică. El presupune luarea în considerare și a temperamentului persoanei 

care și-l asumă, și a contextului lui social și economico-financiar. O viață dominată doar de legile 

puterii riscă, cu mare probabilitate, să eșueze în final. O soluție ar fi un compromis între riscul pe 

termen scurt și recompensa pe termen lung, mergând pe o presupunere de bun simț că viitorul va 

fi similar statistic cu trecutul. 

Într-un interviu pentru Charlie Rose , Taleb afirmă că niciuna dintre criticile primite pentru 

Lebăda Neagră nu a respins ideea ei centrală. (Rose 2008) 

 

Să ne imaginăm că teoria lui Taleb e corectă, și că ne așteaptă pe toți în curând o mare 

Lebădă Neagră cu efecte devastatoare de viață și de moarte. Să riscăm totul acționând în 

extremistam în direcția asta, sau să rămânem în mediocristam? Merită? 
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