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Cadrul general (1/2)

• Date biografice

• Nume: David Elieser Deutsch

• Naționalitate: britanică (născut israelian)

• Născut: 18 mai 1953, Haifa, Israel 

• Specializare profesională: fizician

• Expertiză: fizică cuantică

• Rezultate remarcabile:

• mașina Turing cuantică

• principiul Church-Turing-Deutsch (înlocuiește mașina universală Turing cu computerul 
universal cuantic)

• circuitul cuantic

• teoria constructorului de informații

• algoritmul Deutsch-Jozsa pentru calculul cuantic

• teoria multiversului pentru explicarea teoriei cuantice

• legea lui Deutsch (orice problemă interesantă are soluție)
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Cadrul general (2/2)

• Date bibliografice

• Lucrarea recenzată: 

• The Fabric of Reality, Allen Lane The Penguin Press, 1997, în Marea Britanie (în 1998 în SUA)

• tradusă în limba română:

• titlu: Textura realității

• editura: Tehnică

• anul: 2006

• traducător: Gabriela Cârstea

• Alte lucrări

• Cărți:

• (2011) The Beginning of Infinity. Explanations that Transform the World, Allen Lane, Viking Press

• Articole:

• (1994) (împreună cu Michael Lookwood) The Quantum Physics of Time Travel, Scientific American

• (1996) Comment on „Many Minds Interpretations of Quantum Mechanics” by Michael Lookwood, 
in British Journal for the Philosophy of Science, vol. 47, nr. 2
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Metodologia de recenzare

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

- vor fi prezentate și examinate ideile de bază conținute în lucrare

- NB: precizări diverse ale autorului

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

- [A] alte comentarii ale recenzentului, în marja ideilor discutate de autor
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Structura lucrării recenzate

• Teoria despre tot

• Umbre

• Rezolvarea problemelor

• Criteriile realității

• Realitatea virtuală

• Universalitate și limitele calculabilității

• O conversație despre justificare

• Semnificația vieții

• Computere cuantice

• Natura matematicii

• Timpul: primul concept cuantic

• Călătoria în timp

• Cele patru verigi

• Sfârșitul Universului
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Concepte și problematici principale (1/22)

• în cunoaștere, generalizarea trebuie să meargă mai repede decât specializarea

• adică: adâncirea domeniului să devanseze extinderea sa

• alternativa: intrarea în colaps cognitiv (imposibilitatea de a integra noile cunoștințe)

• consecințe: 

• nu trebuie aspirat la a înțelege tot ceea ce există, ci la a înțelege tot ceea ce este înțeles

• emergența: simplitatea la nivel agregat care nu rezultă din complicativitatea la nivel ne-agregat

• [A] este altă accepție a conceptului de emergență/sinergie (proprietăți sau relații la nivel agregat care 
nu se regăsesc la nivelul ne-agregat)

• caracterul fundamental al unei teorii

• o teorie este cu atât mai fundamentală cu cât este mai profundă

• o teorie este mai cu atât mai profundă cu cât este mai aproape de textura realității

• trebuie construită o teorie (adevărată) despre tot

• prin „convocarea” a patru teorii care sunt cel mai aproape de textura realității:

• teoria cuantică (reducționistă)

• NB: holismul prezintă, probabil, un risc și mai mare decât reducționismul

• teoria evoluției (îndeosebi a structurilor vii)

• epistemologia

• teoria calculabilității
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Concepte și problematici principale (2/22)

• multiversul

• concept: Universul tangibil (cel în care existăm) împreună cu toate Universurile-fantomă

• Universurile-fantomă există (au determinare ontologică), doar că nu le putem accesa experiențial

• totuși, avem „copii” ale noastre în toate aceste Universuri-fantomă

• în Universurile-fantomă se petrec aceleași evenimente ca în Universul tangibil, doar cu mici variații 
contextuale

• ex.: fotonii fantomă nu interacționează cu particulele tangibile, dar interacționează cu fotonii tangibili

• înțelegerea realității tangibile depinde de înțelegerea Multiversului

• NB1: teoria cuantică ar trebui numită teoria Multiversului

• NB2: cel mai semnificativ fenomen cuantic nu este cuantificarea, ci interferența

• [C] asta nu proclamă caracterul continuu (deci, ne-cuantic) al lumii, ci păstrează caracterul cuantic (discret) 
prin introducerea evenimentelor produse în Universurile-fantomă în cadrul Multiversului
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Concepte și problematici principale (3/22)

• inducția (generalizarea inductivă)

• nu poate conduce la o teorie, adică nu poate furniza o explicație

• chiar dacă, în anumite limite, poate produce predicții ([C] conform „epistemologiei” lui Milton Friedman)

• NB1: inductivismul este complet fals

• operarea inducției presupune existența unei teorii, nu generează o teorie

• NB2: explicațiile proaste care duc la predicții corect nu sunt de luat în seamă ([C] totuși, D. Deutsch nu 
propune nici un criteriu pentru a identifica explicațiile proaste)

• știința înseamnă rezolvarea de probleme (așa cum arată Karl Popper)

• [C] dacă anomaliile din paradigma lui Kuhn sunt considerate probleme care trebuie rezolvate, atunci Popper și 
Kuhn pot fi alăturați din punct de vedere epistemologic

• (Popper) o teorie nu poate conține în sine germenii teoriilor care o vor contrazice ([C] asta este în acord cu Kuhn, 
deci, din nou, Popper și Kuhn pot fi conciliați)

• apariția și dezvoltarea teoriilor științifice sunt supuse evoluției – variabilitate și selecție – analog evoluției 
biologice

• Popper și-a numit teoria sa: epistemologie evoluționistă

• cunoașterea obiectivă din epistemologie este analogul adaptării din biologie

• NB: inductivismul se bazează pe observație și predicție, pe când știința se bazează pe problematizare și 
explicație
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Concepte și problematici principale (4/22)

• criteriul realității:
• reacția: riposta la acție (sau, în cazul subiectului, la acțiune)

• realitatea este:

• (1) obiectivă

• contează fidelitatea creării senzațiilor pentru organele de simț

• (2) virtuală: realitatea virtuală trece testul realității (prin intermediul calculatorului, care aparține realității 
obiective)

• [C] dar dacă și calculatorul aparține realității virtuale (adică avem o realitate virtuală de ordinul 2, în 
care un calculator reale programează un calculator virtual care, la rândul său, programează realitatea 
virtuală?) Se pare că aici avem de-a face cu o regresie ad infinitum

• nu mai contează fidelitatea creării senzațiilor pentru organele de simț, deoarece, în realitatea virtuală 
este stimulat direct creierul

• crearea realității virtuale implică crearea a două componente:

• crearea imaginilor evenimentelor (direct în creier)

• permiterea inter-activității (subiect-realitate virtuală), pentru verificarea criteriului realității

• un generator de lume virtuală trebuie să aibă trei componente:

• un set de senzori

• un generator de imagini (evenimente-imagine)

• un computer
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Concepte și problematici principale (5/22)

• în mediul virtual, o imagine precisă a unui mediu impredictibil este predictibilă

• [C] deoarece în mediul virtual dispare contingentul, subzistă doar necesarul

• [C] poate că impredictibilitatea din domeniul social ar putea fi examinată din perspectiva realității virtuale

• știința, în sens larg, înseamnă explicație

• în sens îngust, știința înseamnă predicție

• [C] deci, știința în sens larg implică știința în sens îngust, invers nu (adică explicația implică predicția, dar 
predicția nu implică explicația – revezi aici poziția epistemologică a lui Milton Friedman)

• un model al realității este o realitate virtuală ([C] vezi conceptul de model, ca entitate epuizată cognitiv)

• realitatea virtuală presupune știința în sens larg

• [C] deci știința în sens larg și realizarea realității virtuale sunt echivalente semantic

• imaginația este o formă a realității virtuale

• percepția este, de fapt, tot o realitate virtuală (NB: conform teoriei kantiene nu există decât realitate virtuală)

• supraviețuirea este condiționată de capacitatea de creare a realității virtuale a mediului fizic real obiectiv
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Concepte și problematici principale (6/22)

• experiența nu poate dovedi tipul de realitate virtuală experiențiată:

• modificarea tactului interior (viteza de procesare a creierului) nu este percepută subiectiv ([C] vezi conceptul de 
timp interior – care implică o cantitate de schimbare invariabilă la fiecare tact), deși timpul exterior și-a 
modificat tactul în mod considerabil ([C] vezi problema gemenilor din teoria generală a relativității)

• conjectura Church-Turing

• un calculator poate simula orice calcul (conține repertoriul tuturor repertoriilor de calcul al tuturor 
calculatoarelor posibile)

• principiul Turing (propus de Roger Penrose): există un computer universal abstract al cărui repertoriu include 
orice calcul pe care orice obiect fizic îl poate realiza

• în genere, există trei categorii de întrebări adresabile lumii:

• calculabile

• ne-calculabile:

• cărora li se cunoaște răspunsul

• cărora nu li se cunoaște răspunsul

• forma generală a principiului Turing (Church-Turing-Deutsch)

• este posibilă construirea unui generator al realității virtuale al cărui repertoriu să includă toate mediile fizic 
posibile
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Concepte și problematici principale (7/22)

• unele probleme ale justificării

• între adevăr și putere explicativă (a unei teorii) nu există nici o legătură

• o putere explicativă mai mare nu ne apropie mai mult de adevăr (și nici invers)

• forma modernă a problemei inducției: cum poate o teorie care satisface criteriile științificității să poate fi 
utilizată pentru predicții?

• conform lui Popper, teoriile noi nu sunt deduse din ceva anterior, ci sunt ipoteze

• inductivist: persoana care crede că lipsa de valabilitate a justificării inductive este o problemă a științei, care 
trebuie rezolvată (inclusiv prin acceptarea inducției, dar nu obligatoriu prin asta)

• cripto-inductivist: inductiviștii cărora le pasă că sunt numiți inductiviști (și încearcă să se justifice)

• [C] coroborarea nu este, de fapt, o inducție deghizată?

• alegerea celei mai bune teorii pe baza coroborării, nu este o alegere pe baze inductive?

• ba da, de aceea trebuie adăugată analizarea puterii explicative a teoriilor

• principiul inducției: viitorul va semăna cu trecutul 

• inductiviștii justifică teoria prin observații, popperienii – prin argumentare

• axiomele nu sunt credințe ultime, ci tentative de teorii explicative

• argumentația nu este de aceeași specie cu deducția sau cu absența inducției

• ea nu se bazează pe nimic și nu este justificată de nimic: scopul ei este să rezolve probleme
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Concepte și problematici principale (8/22)

• semnificația vieții

• fenomen fundamental: fenomenul de înțelegerea lui depinde o înțelegere suficient de profundă a lumii (NB: prin 
profund se înțelege general) ([C] în limbajul curent, prin profund se înțelege, dimpotrivă, cât mai special)

• spre deosebire de Richard Dawkins, D. Deutsch crede că, în mecanismul genetic sunt replicatori doar copiile care 
sunt reproduse ulterior de mediu (pe care-i numește replicatori activi)

• replicatorii nu trebuie să fie neapărat biologici (de ex., virușii informatici sunt replicatori în această 
accepție)

• NB: replicatorii contribuie cauzal la propria replicare, altfel sunt simple cópii

• adaptarea replicatorului la nișă este direct proporțională cu contribuția sa cauzală la propria replicare (adică cu 
dependența replicării de forma fizică a replicatorului)

• un organism nu este un replicator, ci o parte din mediul de replicare

• viața ar putea fi definită ca o formă de generare a realității virtuale

• paralelă între realitatea virtuală (RV) și replicarea genetică (RG)

• RV: mediul fizic; RG: habitatul

• RV: coincidența dintre intenția utilizatorului și mediul virtual; RG: adaptarea la nișă

• ideea fundamentală în explicarea vieții: genele încorporează cunoaștere despre nișele lor
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Concepte și problematici principale (9/22)

• supraviețuirea nu este condiționată de replicare

• este suficient un grad de adaptare mare la nișă – adică o contribuție cauzală mare la supraviețuirea proprie)

• deci, esențială este supraviețuirea cunoașterii

• care nu depinde de un obiect fizic (cum ar fi gena: aici se pare că Dawkins, cu gena sa egoistă, nu are 
dreptate)

• deci viața nu implică replicarea, ci supraviețuirea cunoașterii despre nișă

• astfel, în acest sens, obiecte artificiale pot fi vii

• o entitate este adaptată la nișa sa dacă înglobează cunoaștere care face ca nișa să păstreze acea cunoaștere

• deci, principiul Turing a fost implementat în natură de viață, astfel cum a fost definită mai sus

03.05.2018 David Deutsch - Textura realității (punctaj de lectură) 15



Concepte și problematici principale (10/22)

• computerul cuantic

• calculul cuantic se bazează pe interferența cuantică

• interferența cuantică asigură colaborarea între Universuri paralele

• calculul (sau computerul) universal cere resurse nelimitate de timp

• deoarece lucrează într-un singur Univers (NB: dar dacă nu există destule resurse de timp?)

• universalitatea calculului trebuie înțeleasă în sensul ei mai tare, adică în sensul în care nu cere resurse 
impracticabile (in-efective)

• procesabilitatea unui calcul cere ca timpul necesar procesării să nu crească prea brusc odată cu dimensiunea 
calculului (adică să crească simplu polinomial)

• neprocesabilitatea: atunci când timpul de procesare crește exponențial cu dimensiunea calculului

• haosul este specific fizicii clasice 

• în fizica cuantică, variații mici ale condițiilor inițiale conduc la variații mici al efectelor

• impredictibilitatea (sau predicția dificilă) din sistemele cuantice are altă cauză: multiplicitatea în Multivers

• legile mecanicii cuantice cer ca un obiect care se află într-un Univers într-o poziție dată să se răspândească în 
Multivers

• ex.: vremea este imprevizibilă ca urmare a existenței Multiversului (chiar dacă am cunoaște perfect 
condițiile inițiale)
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Concepte și problematici principale (11/22)

• există o diferență între impredictibilitate și neprocesualitate efectivă

• impredictibilitatea nu depinde de resursele de calcul

• sistemele clasice sunt impredictibile datorită sensibilității lor la condițiile inițiale (haos)

• sistemele cuantice sunt impredictibile pentru că se comportă diferit în Universuri diferite

• neprocesualitatea efectivă depinde de resursele de calcul

• teoria cuantică nu face doar predicții probabiliste (ca urmare a caracterului aleatoriu al interferențelor), 
ci face și predicții unice (punctuale), deoarece există interferențe non-aleatoare

• complexitatea calculului este un argument pentru existența Multiversului

• neprocesabilitatea este un impediment mai mare pentru universalitate decât impredictibilitatea

• calculul cuantic nu implică haosul (nu este supus haosului)

• Feynman a introdus (și descris) conceptul de simulator cuantic universal, care să anuleze neprocesualitatea
efectivă a calculului

• (Deutsch) conjectură: în condițiile fizicii cuantice există un computer universal cuantic

• teoria clasică a calculabilității a fost înlocuită cu teoria cuantică a calculabilității
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Concepte și problematici principale (12/22)

• NB:

• în fizica clasică nu este permisă schimbarea discontinuă (de ex., de la „0” la „1”)

• în fizica cuantică nu este necesară schimbarea discontinuă

• decoerența: propagarea interferenței dintr-un grup originar de atomi la atomii apropiați, așa încât interferența 
nu mai poate fi măsurată la nivelul grupului originar de atomi

• [C] est ceea ce numim, în domeniul economic (social) contagiune sau efect de turmă

• pentru calculul cuantic este necesară construirea „porților logice cuantice”, analoge calculului clasic („și”, „sau” 
etc.)

• totuși, decoerența este principalul obstacol în calea dezvoltării calculului cuantic

• un calcul cuantic se desfășoară simultan în toate Universurile, iar rezultatele sunt împărtășite prin interferență

• în 1989, la IMB Research, New York, a fost construit primul computer cuantic funcțional (Charles Bennett)
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Concepte și problematici principale (13/22)

• natura matematicii

• obiectele matematice există, deoarece reacționează la stimuli în mod complex și autonom ([C] ripostează)

• reacția complexă și autonomă (riposta) este de forma demonstrației

• NB: observația nu procură certitudine absolută (ci doar una relativă, amendabilă), pe când demonstrația se pare 
că procură o certitudine absolută

• dar ideea că matematica produce certitudini este un mit

• intuiția matematică este analogă amintirii (anamnezei) tărâmului Formelor la Platon

• Russell a subminat teoria mulțimilor propusă de Frege

• Brouwer: intuiționismul matematic – o strategie conservatoare pentru demonstrația matematică

• intuiția matematică este considerată primară chiar și în raport cu logica pură

• logica însăși trebuie edificată pe terenul intuiției matematice

• intuiționismul este expresia solipsismului în matematică

• ex: infinitul nu poate fi intuit (sau înțeles) deși poate face obiectul unei demonstrații

• intuiționiștii neagă principiul terțului exclus

• NB: se pare că intuiționismul este…contra-intuitiv
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Concepte și problematici principale (14/22)

• programul lui Hilbert (mai ales a zecea problemă – axiomatizarea) a fost subminat de Gödel

• indecidabilitatea: un set de reguli care asigură consistența oricărei demonstrații nu poate dovedi propria 
consistență, în interiorul aceluiași set de reguli

• incompletitudinea: un set de reguli considerat consistent (chiar dacă nu s-a demonstrat asta) acceptă reguli de 
demonstrație despre care nu știm dacă sunt valide

• teoremele lui Gödel conferă adevărului matematic aceeași incertitudine și relativitate ca și adevărului științific 
(factual)

• deci și în matematică, la fel ca în știință, explicația este mai importantă decât predicția (în știință), respectiv decât 
demonstrația (în matematică)

• Penrose, plecând de la Gödel, arată că principiul Turing trebuie să fie fals (NB: acest principiu este extins la a 
considera creierul uman ca fiind un computer)

• Penrose speră într-o teorie nouă care va înlocui și teoria relativității generalizate și mecanica cuantică: ea se 
revendică din abstracțiile matematicii

• entitățile matematice influențează creierul omenesc

• NB: este o reîntoarcere la Platon

• Penrose cere renunțarea la principiul universalității calculului

• NB: la Platon, realitatea aproxima Formele, în fizica modernă este invers: Formele aproximează realitatea
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Concepte și problematici principale (15/22)

• NB: cel puțin una dintre presupunerile lui Gödel (dar care nu afectează validitatea demonstrațiilor teoremelor lui) 
este falsă:

• o demonstrație este un șir de propoziții care ascultă de legile inferenței – adică demonstrația este un obiect 
matematic

• calculul cuantic arată că nu e așa – demonstrația este un proces, nu un obiect

• însă, în cazul clasic (non-cuantic) echivalența obiect-proces este procesabilă efectiv

• ca și în știință, scopul matematicii nu trebuie să fie adevărul (sau predicția), ci explicația

• temeinicia cunoașterii matematice depinde de temeinicia cunoașterii noastre generale (fizice)

• intuiția matematică este o specie de intuiție fizică

• (Deutsch) este posibil (el nu crede) ca geometria euclidiană și logica aristotelică să fie încorporate în creierele 
noastre (așa cum credea Kant)

03.05.2018 David Deutsch - Textura realității (punctaj de lectură) 21



Concepte și problematici principale (16/22)

• timpul

• în mod obiectiv nu există prezent

• trecutul (care este în amintirea prezentă), și viitorul (care se află în imaginația prezentă) sunt, ambele, prezente

• timpul nu poate curge

• pentru a constata asta, am avea nevoie de un alt timp, exterior acestuia (deci regresie ad infinitum)

• impresia că timpul trece este generată de supoziția că timpul este considerat un cadru exterior entităților 
considerate

• în fizica pre-cuantică timpul este considerat o mărime continuă ([C] ca și spațiul)

• de fapt, ceea ce numim momente sunt „felii” de spațiu-timp înghețate, iar diferența dintre conținuturile a două 
„felii” o numim schimbare

• dar tot în spațiu-timp (adică în spațiu, în timp, sau în amândouă)

• în fizica pre-cuantică viitorul nu este deschis (adică nu este un spațiu de posibilități accesibile liberului-arbitru)

• viitorul este pre-stabilit, e chiar conținutul „feliei” care va „veni” în prezent și apoi va „pleca” în trecut

• ca urmare, noțiunile de cauză și efect nu au nici o semnificație, sunt noțiuni goale

• NB: determinism – proprietatea că instantaneele (conținuturile unor „felii” de spațiu-timp) sunt determinate de 
alte instantanee

• poziționarea stărilor în „felii” este predeterminată de legile fizicii
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Concepte și problematici principale (17/22)

• faptul că un eveniment poate fi determinat din altul, nu înseamnă că există relații cauză-efect, ci doar că „felia” 
unde e „efectul” este lipită la „dreapta” „feliei” unde e „cauza”

• NB: deci predictibilitatea nu are legătură cu cauzalitatea

• deci, spațiu-timpul precuantic este incompatibil cu cauzalitatea

• pentru ca o entitate să fie cauza propriei replicări este nevoie de două condiții:

• entitatea să fie, de fapt, replicată

• majoritatea variațiilor sale să nu fie replicate

• pentru ca o entitate X să fie cauza entității Y trebuie îndeplinite două condiții:

• X și Y să aibă, ambele, loc

• dacă Y nu are loc, nici X nu are loc

• NB: ipoteza continuum-ului spațiu-timp interzice contra-factualul

• NB: ipoteze Multiversului (felii adiacente de continuum-uri spațiu-timp care interacționează slab) nu interzice 
contra-factualitatea (într-un anumit continuum spațiu-timp s-a produs contra-factualul în cauză)

• la nivelul Multiversului, legile cuantice sunt perfect deterministe

• esența conceptului de timp cuantic: alte timpuri sunt doar cazuri speciale ale altor Universuri din Multivers
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Concepte și problematici principale (18/22)

• există o explicație pentru rolul probabilității cuantice ([C] și, desigur, și pentru rolul probabilității în general): în 
Multivers, o anumită proprietate există într-o anumită proporție din Universurile existente; această proporție 
este exprimată de probabilitate

• altfel, în Multivers, determinismul este complet

• la nivelul Multiversului, legile cuantice sunt perfect deterministe

• esența conceptului de timp cuantic: alte timpuri sunt doar cazuri speciale ale altor Universuri din Multivers

• există o explicație pentru rolul probabilității cuantice ([C] și, desigur, și pentru rolul probabilității în general): în 
Multivers, o anumită proprietate există într-o anumită proporție din Universurile existente; această proporție 
este exprimată de probabilitate

• altfel, în Multivers, determinismul este complet

• în Multivers, nu are sens să se spună că cauza „precede efectul”, deoarece timpul nu este secvențial (se poate ca 
efectul să „preceadă” cauza)

• un grup de instantanee din Multivers cauzează un grup de instantanee din Multivers, fără nici o relație cu o 
curgere a timpului
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Concepte și problematici principale (19/22)

• călătoria în timp

• Multiversul: colecție de spațiu-timp-uri paralele

• spațiu-timp: colecție de instantanee de spațiu

• călătoria în viitor: viteza timpului exterior (obiectiv) este mai mare decât viteza timpului propriu (subiectiv): de 
ex., deplasarea cu viteză apropiată de viteza luminii ([C] păi, așa, orice deplasare în spațiu, la orice viteză, ne 
duce în viitor‼‼)

• călătoria în trecut: invers decât la călătoria în viitor

• de fapt, călătoria în trecut (nu și în viitor!) ar putea fi complet realizată prin realitatea virtuală

• principiul Turing asigură asupra acestei posibilități (tot ceea ce este fizic posibil poate fi redat de un program 
pe calculator)

• din cauza conflictului între fidelitatea redării istorice și necesitatea reacției mediului redat la subiectul călător, 
călătoria în timp prin realitatea virtuală este imposibilă

• conflict între fidelitate și acuratețe ([C] ce contează în călătoria în timp: fidelitatea sau acuratețea?)

• paradoxul bunicului este eliminat dacă se consideră că, prin călătoria în trecut, nu ajungem într-o versiunea 
anterioară a Universului nostru, ci într-un alt Univers (paralel)
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Concepte și problematici principale (20/22)

• NB: liberul arbitru nu face decât să aleagă în ce Univers vrem să fim în viitor

• deoarece orice alegere se află deja într-un Univers

• altfel, nu ar trebui să acceptăm liberul arbitru, deoarece el, prin alegere, ar trebui considerat capabil să 
schimbe viitorul, ceea ce este imposibil

• NB: la fel este și cu schimbarea trecutului – schimbăm doar Universul în care trecutul „schimbat” există

• deci călătoria în timp cere existența unui Multivers

• NB: pentru cunoaștere nu există o lege a conservării (cum este pentru masă sau energie) ([C] dar nici pentru 
entropie nu există)

• NB: mașina timpului se referă numai la trecut, nu și la viitor

• NB: paradoxul cunoașterii: situația în care cunoașterea este creată din nimic, prin intermediul călătoriei în timp
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Concepte și problematici principale (21/22)

• cele patru teorii care formează teoria despre tot

• Kuhn exagerează cu absolutizarea paradigmei și a științei normale (NB: vezi Popper – Mitul contextului)

• succesiunea paradigmelor este explicată în termeni sociologici și psihologici, nu în termenii reprezentării 
obiective mai bune a lumii ([C] ceea ce Popper face, se pare)

• fenomenul apariției mecanicii cuantice este cel mai bun contra-exemplu la conceptul de paradigmă a lui Kuhn

• interpretarea de la Copenhaga susținea, de fapt, că mecanica cuantică este…falsă

• ecuațiile ei se aplică doar aspectelor neobservate

• instrumentalismul nu cere explicații, ci doar capacitate de predicții ([C] vezi Friedman)

• pragmatismul nu este interesat de semnificații, ci doar de utilitate (dintre care una este capacitatea de a face 
predicții)

• NB: există și un instrumentalism pragmatic, deci

• partea din teoria lui Kuhn care nu se confirmă este succesiunea paradigmelor

• [C] într-un fel, mecanica cuantică și behaviorismul procedează la fel: nu sunt interesate de explicații, ci doar de 
predicții

• NB: deci și behaviorismul poate fi considerat un instrumentalism pragmatic

03.05.2018 David Deutsch - Textura realității (punctaj de lectură) 27



Concepte și problematici principale (22/22)

• lamarckismul este inductiv, darwinismul este deductiv

• conștiința ([C] probabil conștiența) nu poate fi explicată în termeni cuantici

• dar explicarea ei va depinde de evoluția teoriei cuantice, îndeosebi de ipoteza asupra Multiversului

• explicarea liberului arbitru nu poate fi făcută în afara Multiversului

• în spațiul-timp din Univers întregul viitor este prestabilit, deci liberul arbitru este lipsit de sens

• liberul arbitru nu are nici o legătură cu aleatoriul sau cu indeterminarea; el este strict determinat de 
alegerile libere

• pe baza teoriei cuantice, și conștiența și liberul arbitru devin compatibile cu fizica, capătă fundamente fizice ([C] 
nu metafizice)
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VĂ  MULȚUMESC  PENTRU  ATENȚIE !
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