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Cadrul general (1/2)

• Date biografice

• Prenume și nume autor: Basarab (Eftimie) Nicolescu

• Naționalitatea: română, franceză (născut în 25 martie 1942, la Ploiești, România)

• Specializarea profesională: fizician teoretician

• Expertiză: fizică nucleară, energii înalte, particule elementare

• Rezultate remarcabile:

• fondator al Centrului Internațional de Cercetare și Studii trans-disciplinare

• co-fondator al Grupului de Studii Trans-disciplinaritate de pe lângă UNESCO 

• autor al Cartei Transdisciplinarității (1994)

• autor al conceptului nivelurilor de realitate (pentru concilierea logicii cu principiul terțului inclus)

• a introdus, în fizică (1973), conceptul de odderon (încă netestat factual), pentru interacțiile tari

• împreună cu Leszek Łukaszuk

• odderon-ul este contraparte a pomeron-ului (odd + pomeron); (NB: însă pomeron-ul este coroborat factual)

• contribuții în teoria bootstrap-ului topologic („concurentă” a teoriei supercorzilor)

• Date bibliografice

• Lucrarea recenzată: Nous, la particule et le monde, Le Mail, Paris, 1985 (ed.1), Éditions du Rocher, Monaco, 2002 (ed.2)

• traducerea în limba română: Noi, particula și lumea, Editura Polirom (2002), Editura Junimea (2007)

• traducător: Vasile Sporici

• Alte lucrări:

• (1968, 2004): Ion Barbu – Cosmologia „Jocului secund”, Editura pentru Literatura Română/Universul Enciclopedic
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Cadrul general (2/2)

• (1988, 1995): L’homme et le sens de l'Univers – Essai sur Jakob Boehme, Felin, Paris/Philippe Lebaud, Paris

• tradusă în limba română: Știinta, sensul și evoluția – Eseu asupra lui Jakob Boehme, Cartea Românească, București, 
2007

• (1994): Théorèmes poétiques, Éditions du Rocher, Monaco

• tradusă în limba română: Teoreme poetice, Junimea, Iași, 2007

• (1996): La transdisciplinarité, manifeste, Éditions du Rocher, Monaco

• tradusă în limba română: Transdisciplinaritatea, manifest, Polirom (1999); Junimea, (2007)

• (2001): Les Racines de la liberté, Accarias-L’Originel, Paris (împreună cu Michel Camus)

• tradusă în limba română: Rădăcinile libertății, Editura Curtea Veche, Bucuresti, 2004

• (2009) Qu’est-ce que la realité? Montreal, Ed. Liber

• tradusă în limba română: Ce este realitatea?, Editura Junimea, Iași, 2009

• (2009) În oglinda destinului – Eseuri autobiografice, Editura Ideea Europeană, Bucureşti

• (2011): De la Isarlîk la Valea Uimirii, vol.1 (Interferențe spirituale), vol.2 (Drumul fără sfârșit), Editura Curtea Veche, 
București
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Structura lucrării recenzate

• Cap.1 – Valea uimirii – lumea cuantică

• Cap.2 – Câmpurile cuantice și unificarea inter-acțiunilor fizice

• Cap.3 – Teoria finală – supercorzile?

• Cap.4 – Principiul bootstrap-ului

• Cap.5 – Complexitate și realitate – câteva reflecții asupra gândirii statistice

• Cap.6 – Viziunea realității și realitatea viziunii

• Cap.7 – Poate fi știința o religie?

• Cap.8 – Fizica actuală și tradiția occidentală

• Cap.9 – De la terțul inclus la ontologie

• Cap.10 – Limbaj și realitate

• Cap.11 – Cunoaștere in vitro și in vivo – disciplinaritate și transdisciplinaritate
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Metodologia de recenzare

• Recenzarea lucrării va urma, în general, următoarea metodologie:

- prezentarea ideilor de bază (nu urmând neapărat încadrarea lor în capitolele lucrării în cauză)

- NB: precizări ale autorului

- [C] elemente de comentariu/precizare/evaluare/critică a ideilor autorului – făcute de recenzent

- [A] alte comentarii ale recenzentului, în marja ideilor discutate
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Recenzia (1/27)

(1) conceptul de acțiune în mecanica cuantică: 𝑨 = 𝑬 ∙ 𝒕 (unde: 𝑬 este energia, iar 𝒕 este timpul de ceas)

(2) cuanta elementară de acțiune: constanta Planck (𝒉 =
𝑬

𝝊
, unde 𝑬 – energia fotonului (joule), 𝝊 – frecvența 

fotonului; 𝒉 = 𝟔, 𝟔𝟐𝟔 ∙ 𝟏𝟎−𝟑𝟒 joule 𝒙 secundă; ℏ =
𝒉

𝟐𝝅
= 𝟏, 𝟎𝟓𝟒 ∙ 𝟏𝟎−𝟑𝟒 joule 𝒙 secundă. NB: ℏ se 

numește constanta Dirac

(3) conținutul proprietății de continuitate vs. dis-continuitate

‒ continuitatea este compatibilă cu cauzalitatea locală, determinismul și obiectivitatea

‒ discontinuitatea nu este compatibilă cu cele trei aspecte

(4) caracteristicile dinamice ale particulelor elementare:

‒ energia: formula Einstein-Planck: 𝑬 = 𝒉 ∙ 𝝂

‒ cantitatea de mișcare: formula de Broglie: 𝒑 =
𝒉

𝝀
, unde 𝒑: momentul (impulsul în fizica clasică), 𝝀: lungimea 

de undă

(5) în ecuația lui Schrödinger, unda nu este o undă de materie, ci o undă de probabilitate (Max Born)

‒ amplitudinea undei este o amplitudine de probabilitate

‒ pătratul amplitudinii de probabilitate este numărul de probabilitate (ceea ce numim probabilitate)

‒ amplitudinile de probabilitate au un caracter aditiv (principiul suprapunerii cuantice ([C] superpoziția
liniară)
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Recenzia (2/27)

(6) mecanica cuantică este probabilistă într-un sens diferit de cel din mecanica clasică

‒ mecanica cuantică face predicții nu numai pentru populații statistice de indivizi (ca în mecanica clasică) ci și 

pentru indivizi (cazuri individuale)

(7) un eveniment cuantic nu poate fi localizat precis în spațiu-timp (relația de imprecizie a lui Heisenberg)

‒ ∆𝒙 ∙ ∆𝒑 ≥
𝟏

𝟐
∙ ℏ, unde ∆𝒙 este deviația standard a poziției; ∆𝒑 este deviația standard a impulsului

‒ NB: relația Heisenberg arată că densitatea de energie crește spre infinitul mic

• [C] ∆𝒑 ≥
𝟏

𝟐
∙
ℏ

∆𝒙
, sau

• ([C] 𝒑 = 𝒎 ∙ 𝒗 = 𝒎 ∙ 𝒗𝟐 ∙
𝟏

𝟐
∙
𝟐

𝒗
= 𝟐 ∙

𝑬

𝒗
= 𝟐 ∙

𝑬

𝒔
∙ 𝒕 =

𝟐∙𝑬∙𝒕

𝒔
=

𝑨

𝒔

(8) observabile fizice: proprietățile unui sistem fizic

‒ proprietățile fizice pot fi caracterizate prin funcții de undă

(9) descrierea observabilelor

‒ în mecanica clasică, observabilele sunt descrise prin funcții

‒ în mecanica cuantică, observabilele sunt descrise prin operatori
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Recenzia (3/27)

(10) operatorii

‒ operatorii sunt entități matematice care acționează asupra funcțiilor proprii, reproducându-le și înmulțindu-

le cu valorile proprii

‒ operatorii nu comută (de ex.: numerele comută)

‒ un operator poate avea mai multe valori proprii posibile (pachet de unde), dar un experiment va observa 

doar una dintre ele (reducerea pachetului de unde, sau colapsarea funcției de undă)

(11) în domeniul cuantic cauzalitatea este nelocală (acționează principiul de ne-separabilitate)

• [C] teorema lui Bell (sau inegalitățile lui Bell): nicio teorie fizică a variabilelor locale ascunse nu poate 
reproduce vreodată toate predicțiile mecanicii cuantice

(12) dacă două sisteme care au fost, la un moment dat, în interacțiune, vor rămâne corelate (instantaneu, la 
orice măsurare a unuia dintre ele) indiferent cât de separate spațial vor fi

‒ NB: asta nu înseamnă că se transmite, cu viteză infinită, vreun semnal între ele

• [C] avem, aici, conceptul de entanglare

(13) neseparabilitatea privește ansamblul sistemelor și nu un sistem considerat separat

‒ neseparabilitatea asigură coerența la nivelul Universului (ale cărui părți au fost în contact inter-acțional la big 
bang)

‒ posibilitatea coexistenței lumii macroscopice cu lumea microscopică este dat de decoerență (pierderea coerenței): 
la nivel macroscopic nu avem coerență (avem separabilitate)
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Recenzia (4/27)

(14) în teoria câmpurilor cuantice, particulele sunt definite ca fiind cuante ale câmpurilor cuantice

‒ intensitatea câmpului cuantic într-un punct din spațiu descrie probabilitatea de a găsi particula în acel 
punct

‒ dogma centrală a teoriei cuantice a câmpului: realitatea este un ansamblu de câmpuri, iar particulele 
sunt epifenomene ale acestor câmpuri

• realitatea subiacentă: câmpul

• realitatea manifestă: particulele

• [C] apariția teoriei câmpurilor cuantice este un exemplu de perfecționare a paradigmei fără depășirea ei (o 
„violare”, de fapt, a teoriei clasice – Kuhn – a paradigmei)

(15) în domeniul cuantic, pentru foarte scurte perioade de timp, legea conservării energiei este încălcată

‒ apar fluctuații cuantice: apariția bruscă („din nimic”) a perechilor de particule – anti-particule virtuale 
(fluctuații cuantice)

‒ din perspectiva teoriei cuantice, nu există vid, în înțelesul său macroscopic (fluctuațiile cuantice polarizează 
vidul)

‒ vidul cuantic conține toate particulele potențiale

• [C] din punct de vedere filosofic, ideea că noi contribuim la construirea realității, de exemplu, prin 
furnizarea de energie vidului cuantic (în acceleratoare) așa încât să se materializeze particulele virtuale este 
eronată: ar fi așa doar dacă acele particule nu ar fi potențial existente

‒ big-bang-ul poate fi interpretat ca un efect al unei fluctuații cuantice (s-a furnizat energie pentru 
materializarea unor particule virtuale)
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Recenzia (5/27)

(16) renormalizarea în fizica cuantică (adaptare la scară) este destinată eliminării infiniților care apar în 
formulele teoriei

‒ electrodinamica cuantică este cea mai bună teorie a câmpurilor cuantice

• [C] care ar putea fi o „renormalizare” în economie, așa încât să eliminăm (sau să formalizăm) eterogenitatea 
indivizilor?

NB: metodologia adoptată de teoria cuantică face imposibilă unicitatea teoriei (care ar exista dacă 
s-ar elimina orice parametru arbitrar)

NB: legile de mișcare sunt simple, aspectul complicat este dat de condițiile inițiale

• [C] la fel este și în economie (sau în domeniul social)

(17) teoria cuantică a câmpului se bazează pe postularea unei simetrii care generează interacțiunea între 
câmpuri și cuantele lor ([C] particule)

‒ simetrie: invarianță față de o clasă de transformări ([C] deci simetria este întotdeauna relativă)

‒ impunerea simetriei pentru un câmp cuantic necesită o nouă simetrie: simetrie de calibrare

NB: simetria de calibrare este un mesager al inter-acțiunii

[C] care ar fi „câmpul” de calibrare în economie (sau în domeniul social)?, care să genereze invarianțe (adică 
simetrii)? Și care ar fi grupurile de transformări față de care să stabilim simetrii (invarianțe)?
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Recenzia (6/27)

‒ cuantele de calibrare sunt:

• pentru câmpul electromagnetic: fotonul

• pentru inter-acțiunea slabă: bosonii W și Z

• pentru inter-acțiune tare: gluonul

• pentru inter-acțiunea gravitațională: gravitonul 

(18) există trei direcții reducționiste ([C] din punct de vedere ontologic):

‒ atomismul tare: atomii sunt ultimele „cărămizi”

‒ atomismul moale: realitatea este indefinit divizibilă

‒ bootstrap-ul: totul este auto-consistent, auto-coerent (ceva este pentru că orie altceva este)

(19) quark: particulă cu sarcină electrică și număr barionic fracționare ([C] hadronii sunt particule constituite din 
cuarci: mezoni – un cuarc și un anti-cuarc; barioni – trei cuarci și trei anti-cuarci)

(20) libertate asimptotică (cu referire la cuarcuri): scăderea forței de coeziune la scăderea distanței fizice dintre 
cuarcuri și creșterea ei la creșterea distanței fizice

(21) teoria Cromodinamica cuantică se referă la cuarci

[C] există un fenomen de „moștenire genetică” în domeniul cuantic: o particulă instabilă își transmite sarcina 
electrică către particulele în care se dezintegrează, prin aditivitate algebrică; la fel se întâmplă cu 
transmiterea numărului barionic
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Recenzia (7/27)

(22) modelul standard al fizicii cuantice: unificarea teoriei electroslabe (teoria electromagnetică + teoria 
interacțiunilor slabe) și a cromodinamicii cuantice

‒ cu 61 entități fundamentale (de aceea nu poate fi numită teorie - [C] pentru că nu realizează suficientă 
economie de gândire)

(23) super-gravitația: unificarea gravitației cu super-simetria

‒ super-simetria: asocierea fiecărei particule de boson a unui partener de fermion, numit super-partener

‒ super-partenerii încă nu au fost descoperiți

‒ gravitonului (care e un boson) i se asociază, ca super-partener, gravitiono (care e un fermion)

(24) teoria corzilor (menită să unifice teoria gravitației cu mecanica cuantică) are două proprietăți:

• nu provoacă diferențieri, adică nu introduce infiniți ([C] deci nu necesită renormare)

• nu prezintă anomalii, adică inconsistențe din punct de vedere cuantic ([C] are caracter paradigmatic)

• corzile au lungimea Planck: 𝟏, 𝟔𝟐 ∙ 𝟏𝟎−𝟑𝟑 (dar au o singură dimensiune – [C] la fel ca curbele)

• corzile bosonice necesită 26 de dimensiuni

• corzile fermionice necesită 10 dimensiuni
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Recenzia (8/27)

(25) există doar 5 teorii viabile ale supercorzilor (bazate pe topologie)

‒ topologia asociază continuitatea și discontinuitatea

• [C] de aceea este urgentă adoptarea modelării topologice în economie (continuitatea psihologică și 
discontinuitatea obiectuală)

• [C] modelarea invarianței în sens topologic poate fi mai promițătoare decât în abordarea ecuațiilor 
diferențiale

‒ cea mai promițătoare: teoria corzilor heterotice (NB: corzi închise)

‒ s-a inventat o nouă matematică (geometria cuantică) pentru a putea formaliza supercorzile

‒ teoria corzilor (supercorzilor) a fost derivată din principiul bootstrap-ului: principiu al auto-coerenței

‒ teoria supercorzilor nu tolerează nici un parametru arbitrar, toți sunt deduși din teorie

‒ cu excepția tensiunii supercorzii (care este un parametru de scară)

‒ teoria supercorzilor prezice gravitonul, deci se poate unifica mecanica cuantică cu teoria generală a 
relativității (teoria gravitației)

‒ corzile sunt insensibile la fluctuațiile cuantice

‒ dualitatea supercorzilor: fizica valabilă într-un cerc de rază dată este strict echivalentă fizicii dintr-un 
cerc cu raza de mărimea inversului razei anterioare
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Recenzia (9/27)

(26) teoria M: unifică cele cinci teorii ale corzilor cu o teorie a supergravitației în 11 dimensiuni
• corzile devin bidimensionale, membrane (datorită celei de a 11-a dimensiuni – corzile necesitau doar 10

dimensiuni, ele fiind unidimensionale)

(27) bootstrap-ul stă la originea teoriei supercorzilor
‒ (Eddington) toate legile fundamentale ale naturii pot fi prevăzute în întregime prin considerații 

epistemologice
• deci principiile epistemologice au un caracter mai general decât legile fundamentale ale naturii
• un număr mic de principii epistemologice poate explica un număr mare de legi fundamentale ale 

naturii
• principiile epistemologice pot fi identificate plecând de la structura senzorială și intelectuală a 

subiectului
• dacă această structură este unică, atunci și realitatea va fi unică

• [C] pentru economie (sau domeniul social) care ar fi aceste principii epistemologice?

[C] așadar, iată ce importanță are epistemologia!

(28) principiul lui Eddington: toate propozițiile fundamentale ale fizicii pot fi deduse prin raționament logic, 
plecând de la afirmații calitative

(29) bootstrap înseamnă auto-consistență, el este o viziunea a unității lumii
• conceptul de entitatea fundamentală este înlocuit cu conceptul de organizare (structurare) auto-consistentă 

a materiei
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Recenzia (10/27)

‒ o particulă nu există în sine: ea există doar pentru că există, în același timp, celelalte particule

‒ pe baza principiului bootstrap-ului, o informație parțială generează în mod unic restul, din rațiuni de auto-
consistență

• aceasta are o însemnătate deosebită pentru predicție

‒ bootstrap-ul general, despre tot, este non-științific, dar bootstrap-uri parțiale pot fi științifice ([C] adică 
testabile factual) 

• [C] în economie: matrice de tranziție care să arate cum un anumit ansamblu de măsuri poate succeda unui 
anumit ansamblu de măsuri anterioare (deci și legile de succesiune) ([C] desigur, pe baza tiparului de tip 
bootstrap)

‒ bootstrap-ul hadronic (protoni, neutroni) ia în considerare patru restricții:

• invarianța Lorenz-Poincaré: fizica nu depinde de mișcarea observatorului

• unitaritatea (conservarea probabilității: suma tuturor probabilităților este 1)

• analiticitatea matricei de trecere  (matricea S) de la măsura inițială la măsura finală

• comportamentul asimptotic (o particulă este formată din toate celelalte particule

‒ există o teorie a bootstrap-ului topologic (la care a contribuit și BN)

‒ principiul antropic ar putea fi un caz particular al principiului bootstrap-ului

‒ din punct de vedere metodologic, bootstrap-ul respinge atât entitățile fundamentale, cât și ecuațiile de 
mișcare, acceptând doar relațiile (inter-acțiunile)
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Recenzia (11/27)

• [C] se pare că Basarab Nicolescu folosește termenul de complex pentru conceptul de complicat

‒ de altfel, conceptul de complex nu este definit în lucrare

(30) reducționismul se referă la o entitate comună, gândirea sistemică se referă la organizare (tipar) comun

• [C] pentru economie, gândirea sistemică este mai adecvată

(31) materia trebuie definită ca un complex energie-substanță-spațiu/timp – informație

‒ auto-organizarea sistemelor este compatibilă cu principiul bootstrap-ului (auto-consistența)

‒ echivocurile complexității:

• există două feluri de complexitate

• una, la o anumită scară a fenomenelor

• una, la trecerea de la o scară la alta a fenomenelor

‒ dependența complexității de spațiul-timp

• spațiul-timp continuu, cu patru dimensiuni (din domeniul macroscopic)

• spațiul-timp continuu, cu mai mult de patru dimensiuni (din domeniul cuantic)

• spațiul-timp discontinuu (din domeniul cuantic)

‒ eliminarea echivocurilor poate fi făcută prin conceptul de niveluri de realitate
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Recenzia (12/27)

(32) conceptul de realitate are două semnificații:

‒ semnificația pragmatică: ceea ce rezistă la experiențele, reprezentările și modelările/formalizările noastre

• aceasta este o construcție socială a realității

‒ semnificația ontologică: ceea ce există în mod trans-subiectiv, dar poate fi cunoscut

NB: realitatea (ceea ce putem cunoaște, [C] realitatea ontologică) diferă de real (ceea ce există dar nu poate fi 
cunoscut, [C] numenul kantian)

(33) nivel de realitate: ansamblu de sisteme guvernate de un același set de legi generale

‒ trecerea de la un nivel de realitate la altul este semnalat de o diferență în setul de legi generale

‒ se pare că există patru niveluri de realitate:

• nivelul macrofizic

• nivelul microfizic

• nivelul ciber-spațiu-timp-ului

• nivelul supercorzilor

(34) sacrul: zona de dincolo de orice nivel de realitate, care nu rezistă experiențelor și reprezentărilor noastre 
(sacrul este rațional, dar non-raționalizabil)

(35) obiectul trans-disciplinar: ansamblul nivelurilor de realitate împreună cu zona de non-rezistență (sacrul)
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Recenzia (13/27)

(36) un nou principiu al relativității ([C] Basarab Nicolescu cade în capcana în care a căzut și Einstein: ar 
trebui spus un nou principiu al non-relativității): nici un nivel de realitatea nu este privilegiat, din care să se 
poată înțelege celelalte niveluri de realitate)

• [C] este locul în care Basarab Nicolescu recunoaște că nivelurile de realitate nu sunt  niveluri ontologice, așa 
cum pretinde în alte locuri, ci niveluri gnoseologice, așa cum cred eu (ED)

(37) noul principiu al „relativității” este, de fapt, o teoremă a principiului bootstrap-ului, [C] deci nu este un 
principiu)

NB: cele trei regiuni ale realității (Heisenberg), pe criteriul gradului de apropiere dintre subiect și obiect

• fizica clasică

• fizica cuantică

• lumea biologică și psihică [C] ar trebui spus, lumea socială, care include biologicul și psihicul, generând și 
alte proprietăți emergente: ex.: religiozitatea)

[C] nivelul maxim de complexitate al unui nivel de realitate devine nivel maxim de simplitate pentru nivelul de 
realitate imediat următor (NB: următor în raport cu ce criteriu? Basarab Nicolescu nu ne spune)

• [C] iată o justificare pentru propunerea mea ca trecerea la trans-disciplină să fie o reducere a complexității 
(în sensul lui Basarab Nicolescu) adică o trecere la disciplinaritate, la simplitate

• în mod curios, Basarab Nicolescu nu identifică această idee în definiția pe care o dă trans-disciplinarității, 
definiție care este un amalgam eterogen de proprietăți
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Recenzia (14/27)

(38) big-bang-ul ar putea fi cauzat de inflație care, la rândul ei, a fost cauzată de o stare de fals vid

[C] în domeniul economic principiul ne-separabilității (adică entanglarea) sau principiul bootstrap-ului este 
chiar mai evident decât în natură

(39) există o logică a inconștientului, responsabilă de drumul neliniar de la efortul de cercetare la 
rezultat (descoperire sau invenție)

• ex.: numerele imaginare reprezintă invenții (ca și numerele complexe sau numerele hipercomplexe –
cuaternioni, octonioni); NB: constanta „i” din cuplul de numere reale care constituie numărul complex este, 
de fapt, un factor de perpendicularizare între cele două numere reale

• [C] numerele hipercomplexe există doar cu un număr de numere reale care este o putere naturală a lui 2 
(𝟐𝟎 = 𝟏: numere reale singulare; 𝟐𝟏 = 𝟐: două numere reale perpendiculare între ele – plan, sau numere 
complexe; 𝟐𝟐 = 𝟒: patru numere reale perpendiculare între ele – spațiu cuadri-dimensional, sau 
cuaternioni; 𝟐𝟑 = 𝟖: opt numere reale perpendiculare între ele – spațiu octo-dimensional, sau octonioni
etc.)

• Poincaré credea că eu-l inconștient ar putea fi superior eu-ului conștient pe planul creației științifice ([C] se 
pare că eu-l inconștient funcționează în logica selecției naturale a ideilor, asociațiilor de idei etc, deși nu se 
știe criteriul după care acționează această selecție naturală sui-generis, dacă ar fi nealeatoare, așa cu este 
selecția naturală biologic; dacă este aleatoare, nu avem nevoie, desigur, de vreun criteriu direcțional)

• Hadamard (dar și Einstein) insistă asupra faptului că sesizarea unor soluții științifice nu a fost asociată cu 
formularea ei verbală)
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Recenzia (15/27)

(40) logica inconștientului este imprecisă, vagă în detalii, deși ne-echivocă la nivelul global al problemei în 
cauză

‒ identificarea unei soluții/rezultat pare să fie imprecisă, doar elaborarea ulterioară, pe baza logicii 
conștiente, are nevoie de precizie și rigoare

‒ arhetipuri (inclusiv de natură religioasă) pot sta la baza descoperirilor sau invențiilor științifice

• ex.: Kepler (arhetipul sferei, căreia îi găsește o structură ternară, consacrată mai târziu de Peirce în structura 
ternară a semnului )

NB: Bohr și-a luat idee de complementaritate (a caracterului de undă și de corpuscul al particulei 
elementare) și chiar termenul ca atare dintr-o lucrare de psihologice (a lui William James, unul dintre 
pionierii pragmatismului)

‒ dar complementaritatea poate fi văzută și din perspectiva manifestărilor fenomenelor la scări diferite: 
legile generale se manifestă diferit la scări diferite

NB: în materia creației științifice, imaginarul ar trebui înlocuit cu imaginalul

(41) știința fundamentală are aceleași rădăcini (emite aceleași interogații) ca și religia, arta sau mitologia

‒ din filosof al naturii, omul de știință a devenit un tehnician al cantitativului

‒ fizica cuantică înlocuiește obiectul cu inter-acțiunea

NB: mintal: creierul mecanic, automatizat („programat” să cucerească natura)

• terțul exclus este produsul mentalului
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(42) tehnologia este produsul mentalului, pe când știința fundamentală se bazează pe armonia dintre om și 
natură

NB: matematica este știința analogiilor analogiilor

NB: obiectivitatea nu trebuie legată de obiect, ci de inter-acțiunea subiect-obiect

NB: migrația conceptelor din științele naturii în cele sociale conduce la mimarea rigorii și a cunoașterii

NB: obiectele sunt configurții locale ale energiei ([C] vezi ideea și la Fritjof Capra – Taofizica)

NB: vechea raționalitate, bazată pe binarism și pe separare trebuie înlocuită cu o nouă raționalitate, bazată 
pe ternarism și pe unitate (entanglare)

(43) originea tradiției (inclusiv a celei științifice) este de tip metafizic

‒ cunoașterea tradițională ocolește mentalul, cunoașterea științifică reclamă mentalul

‒ cunoașterea tradițională nu are nevoie de confirmare, de experiment, pe când cunoașterea științifică nu 
poate decât experimentală ([C] empirică, după Popper, pentru că empiricul include și experiențialul)

‒ cunoașterea tradițională este ineficace pe planul materialității exterioare subiectului, pe când cunoașterea 
științifică are eficacitate pe acest plan

‒ cunoașterea tradițională este incomunicabilă prin limbajul natural, pe când cea științifică este repetabilă și 
verificabilă tocmai prin acest limbaj

‒ punctele de contact dintre tradiție și știință se pot găsi în axiomele fundamentale ale științei
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Recenzia (17/27)

(44) al treilea termen, alături de subiect și de natură este conformitatea dintre subiect și natură, dintre 
gândirea subiectivă și inteligibilitatea lumii

‒ reducționismul este un efect al ignorării acestui al treilea termen ([C] ?)

‒ în principiu, tehnicienii cantitativului nu au acces la rațiune, adică la inteligibilitate

(45) conceptul de nivel de realitate: aspect al realității care suferă o discontinuitate în funcționarea 
legităților, deși trecerea între nivelurile de realitate poate fi continuă

‒ timpul este un mijlocitor între legile generale și manifestarea acestora

‒ NB: Gödel s-a referit la incompletitudine și indecidabilitate; Chaitin a prelungit aceste rezultate arătând că 
indeterminarea este structurală cunoașterii, ca rezultat al folosirii simbolului

• [C] există, aici, o contradicție la Basarab Nicolescu: unitatea (auto-consistentă) a lumii, pe de o parte, și 
nivelurile de realitate, pe de altă parte, în care există o discontinuitate a legilor

(46) conceptul de thêmata: presupoziție ontologică fundamentală, de natură metafizică (Gerald Holton, 
Thematic origin of the scientific thought, Harvard University Press, 1973)

• [C] legătura între thêmata și paradigmă poate fi productivă pe planul epistemologic

‒ thêmata și simbolul sunt opuse: thêmata separă, simbolul unește

‒ bootstrap-ul nu este o thêmata, ci un simbol (implică ideea că o entitate este ceea ce este ca urmare a 
existenței tuturor celorlalte entități)
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(47) Lupașcu a identificat o lege a invarianței, care permite unificarea domeniilor cunoașterii

‒ Lupașcu întemeiază o logică antagonistă (plecând de la antagonismul energetic)

• bazată pe logica deductivă (asociaționistă) și pe intuiție (neasociativă) 

‒ principiul de excluziune al lui Pauli ([C] este imposibil, pentru doi fermioni, adică două particule cu spin de 
valoare absolută ½, de exemplu, doi electroni dintr-un atom poli-electronic, să aibă aceleași valori pentru 
cele patru numere cuantice) este un principiu de individuație

• [C] numere cuantice: 1) numărul principal (𝓷); 2) momentul unghiular (𝓵); 3) numărul magnetic (𝓶𝓵); 4) 
proiecția spinului (𝓶𝓼)

• stare cuantică: setul de valori al celor patru numere cuantice

• NB: principiul lui Pauli se aplică doar fermionilor, nu și bosonilor (particule cu spin întreg), de exemplu, 
fotonilor

(48) Lupașcu întemeiază logica energiei ca pe o invarianță

• [C] de fapt, principiul non-contradicției este unul dintre pilonii predictibilității lumii

• [C] dar la fel poate fi și principiul terțului inclus

• logica lui Lupașcu are trei termeni logici: A, non-A și T

• cei trei termeni formează vârfurile unui triunghi, în care un vârf se află într-un nivel de realitate (T), iar 
celelalte două în alt nivel de realitate (A și non-A)

• la nivelul lui T, unda și corpusculul apar unite: cuanton

• treimea construită de Lupașcu dă realitate logică sugestiei lui Peirce
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(49) în concepția lui Lupașcu există trei dinamici ale realității:

• eterogenizarea: specifică materiei vii

• omogenizarea: specifică materiei macroscopice non-vii

• tensiunea eterogenizare/omogenizare (starea T): specifică materiei microscopice non-vii

[C] pentru teoria economică, la fel ca pentru teoria fizică cuantică noțiuni ca „obiect observat”, „subiect 
observator”, „aparat de observare”, „observabilă” nu au nici o semnificație

NB: (Bell): înlocuirea „observabilei” cu „capabil de a fi” (beable)

(50) Lupașcu arată, de fapt, consecințele logice ale principiului complementarității, enunțat de Niels Bohr

‒ în centrul filosofiei lui Lupașcu este conceptul de energie

• în mecanica cuantică, noțiunea de obiect este înlocuită cu cea de inter-acțiune, conexiune, relație

• conceptul de potențializare la Lupașcu este derivat, prin generalizare, din relațiile de nedeterminare ale lui 
Heisenberg, pe de o parte, și din principiul complementarității al lui Bohr, pe de altă parte

• o consecință logică a conceptului de potențializare: cauzalitatea este locală numai accidental, ea este, de 
fapt, globală ([C] așa cum spune și principiul bootstrap-ului)

• realitatea manifestă se află întotdeauna între actualizare absolută și potențializare absolută

• antagonismul eterogenizare-omogenizare este un antagonism organizator, structurant
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(51) logica axiomatică a lui Lupașcu produce trei dialectici (o tridialectică): omogen-eterogen-starea T

• o dialectică a omogenicării

• o dialectică a eterogenicării

• o dialectică cuantică

(52) sistemele sunt generate de dinamismele antagoniste

‒ obiectele sunt doar sistematizări ale energiei

‒ sistemogeneză: două dinamisme antagoniste generează un sistem căruia i se opune un sistem 
antagonist; acestea două din urmă generează un sistem de sisteme antagoniste etc.

(53) există trei materii: macrofizică, biologică și microfizică (ultima nu se confundă cu psihicul)

NB: tridialectica lui Lupașcu nu se confundă cu mecanismul ternar al lui Hegel ([C] teză – antiteză – sinteză)

(54) deosebirea între principiu și stare:

‒ caracterul ternar al dinamismului energetic se bazează pe trei principii:

• principiul actualizării (A)

• principiul potențializării (P)

• principiul concentrării maxime a energiei (T)

24.11.2016 Seminarul LMCE-NGR: Noi, particula și lumea - recenzie  (Emil Dinga) 26



Recenzia (21/27)

‒ avem 9 situații:

• actualizarea actualizării (AA)

• potențializarea actualizării (PA)

• actualizare în starea T (AT)

• actualizarea potențializării (AP)

• potențializarea potențializării (PP)

• potențializarea în starea T (PT)

• actualizarea principiului T (AT)

• potențializarea principiului T (PT)

• principiul T în starea T (TT)

‒ starea T nu poate fi percepută direct (doar stările A sau P pot fi percepute direct)

‒ concentrarea maximă a energiei se produce la echilibrul dintre actualizare și potențializare

• în acest punct, sistemele în cauză au stabilitatea maximă

(55) în fizica actuală, spațiu-timpul nu mai este un concept fundamental (teoria fizică M)

‒ iar la spațiul-timp continuu s-a renunțat deja în modelările fizice

(56) timpul și spațiul sunt rezultate ale „opririlor” dinamismelor energetice

‒ spațiul este o conjuncție contradictorie ([C] co-existență a identicului și non-identicului)

‒ timpul este o disjuncție contradictorie ([C] separare a identicului de non-identic)
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NB: (Lupașcu): există timp în spațiu și spațiu în timp

‒ temporalitatea logică este discontinuă 

(57) orice sistem este format din sisteme ([C] imposibilitatea reducționismului ontologic; păi, ce facem cu 
distanța Planck, sau cu timpul Planck?)

‒ nici un sistem nu poate exista în afara anti-sistemului său, pentru că ar dispărea contradicția

NB: acuzația la adresa lui Lupașcu că încalcă principiul contradicției se bazează pe confuzia dintre principiul 
logic al non-contradicției și principiul logic al terțului exclus

• [C] principiul terțului exclus: 𝑨⋁ 𝑨; principiul non-contradicției: 𝑨⋁ 𝑨

• dar: 𝑨⋁ 𝑨 =  𝑨⋀𝑨 = 𝑨⋀ 𝑨, adică principiul terțului exclus este echivalent logic cu principiul non-contradicției

• NB: dacă operația de conjuncție logică nu este comutativă, atunci cele două principii sunt distincte logic

(58) capacitatea predictivă nu mai este o condiție de științificitate

• [C] aici pare că Basarab Nicolescu se abate de la Popperism

(59) societatea ideală este aceea care asigură echilibrul între omogenizarea absolută (societățile totalitare) și 
eterogenizarea absolută (societățile libertariene), adică prin actualizarea maximă a stării T

‒ o etică s-ar putea construi prin combinarea terțului inclus cu jocurile de limbaj ale lui Wittgenstein

‒ există trei tipuri de terț inclus

• terțul inclus logic (sugerat de Lupașcu)

• terțul inclus ontologic (existența mai multor niveluri de realitate)

• terțul inclus secret (fundamentul toleranței)
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(60) limbajul științific are o sinonimie infinită, în timp ce limbajul natural este aproape lipsit de sinonimie ([C]
același termen semnifică referenți diferiți pentru vorbitori diferiți)

‒ limbajul științific este, în general, lipsit de omonimie, în timp ce, în limbajul natural, omonimia este cvasi-
generală

‒ semnificația limbajului științific are caracter discret, în timp ce semnificația limbajului natural are caracter 
continuu

‒ semnificația limbajului științific este invariantă în timp și spațiu (de aceea poate fi tradusă), semnificația 
limbajului natural nu este invariantă (de aceea nu poate fi tradus decât aproximativ)

‒ semnificația limbajului științific este independentă de context, în timp ce semnificația limbajului natural 
este puternic contextualizată

(61) (Peirce) consideră realitatea ca fiind întemeiată ternar:

‒ primeitate

‒ secunditate

‒ terțeitate

NB: orice poliadă poate fi examinată în termeni de triadă, dar nici o triadă nu poate fi examinată în termeni 
de diadă (rezultatul se bazează pe teoria grafurilor)
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‒ există trei moduri de a fi:
• ființa posibilității pozitive

• ființa faptului actual

• ființa legii care guvernează faptele în viitor

‒ există trei Universuri corespondente:
• U1: conține idei pure

• U2: conține actualitatea faptelor

• U3: conține posibilitatea conexiunilor între fapte

(62) primeitatea: ceea ce este, așa cum este, fără altă întemeiere
‒ este asemănătoare cu evenimentul cuantic

‒ este un element de indeterminare în formularea legilor (legile trebuie considerate rezultate ale evoluției) 
([C] atunci, primeitatea este asociată evoluției)

• [C] în economie nu există primeitate, economicul începe de la secunditate, dar, în economie nu avem 
secundități‼‼, deci în economie avem doar terțeitate (care este al treilea? Păi, scopul)

• [C] legile economice sunt rezultate ale evoluției sociale, ele sunt construcții sociale

(63) secunditatea: ceea ce este, așa cum este, prin referire la un al doilea, dar nu la un al treilea
‒ secunditatea nu conține scopuri ([C] deci, în economie, mai general, în societate, nu avem secundități)

(64) terțeitatea: ceea ce este, așa cum este, prin conexiune între un prim și un secund

‒ atribuie semnificații ([C] de exemplu, scopuri)
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NB: (Peirce): cunoașterea este gândire informantă ([C] conferă semnificație informației)

‒ (Peirce) realul este ceea ce este adevărat, existentul este ceea ce apare în opoziție cu altul

• deci reale sunt toate elementele triadei, dar există doar secunditatea (secunditatea este categoria existenței)

NB: (Peirce) phaneron: tot ceea ce se prezintă gândirii (deci și gândirea însăși)

(65) definiția exclude primeitatea, deci nu poate fi niciodată exactă

‒ știința nu poate fi exactă niciodată ([C] vezi termenul de științe exacte utilizat în jargonul științific!) deoarece 
nu poate cuprinde primeitatea (știința se ocupă doar de secunditate) și nici terțeitatea ([C] filosofia, însă, 
cuprinde terțeitatea, dar nici ea nu cuprind primeitatea)

‒ de aceea știința ea este autocorectivă ([C] ceea ce este în acord cu teoria falsificabilității a lui Popper)

NB: semiotica lui Peirce este triadică, în timp ce semiotica lui Saussure este diadică

‒ representamen – obiect – interpretant

• [C] conceptul de interpretant este un fel de background epistemologic (mai general, gnoseologic)

‒ la Peirce, dinamica ternară are ca efect evoluția ([C] semiotica lui Peirce este o semiotică evoluționară)

• la nivel social, finalitatea evoluției ([C] care ar trebui să devină și scop) este comunitatea universală ([C] vezi 
sugestiile teoriei comuniste a lui Marx sau ideea lui Kant despre pacea eternă)
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(66) evoluția Universului este spre o ordine crescândă, pe baza terțeității ([C] cum asta, din moment ce 
terțeitatea dă doar semnificație ontologiei, nu o creează ? Totuși se pare că ar trebui să considerăm că realitatea 
socială este creată de terțeitate)

‒ propriile legi ale Universului evoluează ([C] ?)

(67) dreptul la exactitatea limbajului este un drept la libertate
‒ limbajul tradiției este cel al primeității, limbajul științei este cel al secundității, limbajul terțeității trebuie 

găsit ([C] el trebuie să fie limbajul scopurilor, deci este nevoie de o logică teleologică)

‒ programul lui Bohr: programul unității cunoașterii

• ([C] cum s-ar putea unifica cunoașterea fără metoda reducționistă?)

(68) există 2 pericole ale mondializării

• omogenizarea culturală

• reacția de apărare a identității culturale

(69) pluridisciplinaritatea: studierea unui obiect de către mai multe discipline în același timp

• finalitatea sa rămâne la nivelul cercetării disciplinare

(70) intedisciplinaritatea: transferul de metode de la o disciplină la alta: are trei grade
• gradul aplicației

• gradul epistemologic

• gradul generării de noi discipline

• NB: și finalitatea inter-disciplinarității rămâne la nivelul cercetării disciplinare
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(71) transdisciplinaritatea (concept introdus în 1970 de Jean Piaget): ceea ce este, în același timp, în diferite 
discipline, între diferite discipline și dincolo de orice disciplină ([C] !?!?!)

‒ deosebirea între disciplinaritate și transdisciplinaritate: disciplinaritatea cercetează un singur nivel de 
realitate (sau doar un segment dintr-un singur nivel de realitate), transdisciplinaritatea studiază efectul mai 
multor niveluri de realitate

‒ cunoașterea transdisciplinară este o cunoaștere in vivo
• este cunoașterea deplină

• este o cunoaștere a terțului

• implică un sistem de valori ([C] există cunoaștere care să fie în afara sistemului de valori? Cred că aici Basarab 
Nicolescu confundă valorile împărtășite de subiectul cognitiv – inerente – cu valorile care trebuie să ghideze 
cunoașterea științifică – în general, indezirabile)

‒ cunoașterea disciplinară implică cunoașterea ([C] cred că Basarab Nicolescu a vrut să spună explicația, nu 
cunoașterea) – cunoașterea trans-disciplinară implică înțelegerea

‒ cunoașterea disciplinară exclude valorile – cunoașterea trans-disciplinară include valorile ([C] este neclar la 
care valori se referă autorul, vezi comentariul anterior)

‒ cunoașterea disciplinară implică terțul exclus – cunoașterea trans-disciplinară implică terțul inclus ([C] nu, 
implică tot terțul exclus, dar pe un nivel de realitate superior, vezi propria demonstrație a autorului)

‒ postulatele metodologiei transdisciplinare
• există: a) niveluri diferite de realitate; b) niveluri diferite de percepție a realității (Husserl)

• trecerea între niveluri de realitate se face cu ajutorul logicii terțului inclus

• fiecare nivel de realitate se supune principiului bootstrap
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O altă lucrare a autorului, recomandată

• Titlu: Qu’est-ce que la realité? 

• An apariție: 2009

• Editură: Montreal, Ed. Liber

• tradusă în limba română: Ce este realitatea?, Editura Junimea, Iași, 2009

• Motivație:

• lucrarea dezvoltă ideile prezentate în Noi, particula și lumea, mai ales cele legate de nivelurile de realitate, 
aducând argumente suplimentare pentru procesul de admitere a terțului în logica cunoașterii și a cercetării 
științifice

• prezența în domeniul economic (mai larg, în domeniul social), a terțeității a continuului, a simbolului (care 
vaguizează dar și facilitează comunicarea și acțiunea – cooperativă sau competitivă) face ca chestiunea 
terțului inclus să rămână polemică și semnificativă

• sunt livrate analize mai aplicate asupra celor trei materii ale lui Lupașcu și a legăturii lor cu microfizica

• se discută legătura dintre terțul inclus și artă, respectiv religie

• se aduc în discuție aspecte ale semioticii privind nivelurile de realitate (îndeosebi Eco)

• se reia discuția privind organizarea binară – ternară – cuaternară a realității

• NB: vezi, în context, și propunerea noastră privind o logică cuaternară ( de tip teleologic) a procesului 
economic
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MULȚUMIRI

PENTRU

ATENȚIE !
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