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PRELIMINARII (1/2)
• conceptul de determinism

– teorie generală a necesarului (sau necesității) cauzal(e) dinamic(e)

– determinismul implică:

(1) existența legilor generale ale conexiunii

– (def) lege: relație invariantă între condițiile inițiale (starea inițială) și 
condițiile finale (starea finală) a unui eveniment

– caracterul general este dat de absența oricărei contextualizări (localizări), 
în afara condițiilor inițiale

– legile generale sunt postulate (de regulă prin abducție)

» testarea lor este de tip popperian (falsificabilitate factuală
particulară)

(2) legile generale ale conexiunii sunt legi dinamice

– (def) lege dinamică: lege care se aplică în mod identic oricărui individ 
dintr-o populație dată

– NB: există și legi statistice: legi care se aplică în mod identic nu oricărui 
individ dintr-o populație, ci numai mediei acelei populații

(3) predictibilitate perfectă a efectului conexiunii bazate pe legile generale 
dinamice

– NB: problemele generate de condițiile inițiale sunt ignorate aici
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PRELIMINARII (2/2)

(4) cauzalitatea este implicată de determinism, dar determinismul nu este 
implicat de cauzalitate

– inferența logică este următoarea: determinismul implică legalitatea 
dinamică, iar legalitatea dinamică implică cauzalitatea

(5) indeterminismul nu însemnă ilegalitate, ci legalitate non-dinamică (sau 
legalitate statistică)

– indeterminismul este modelat gnoseologic prin distribuții de probabilitate

– indeterminismul este asociat, deci, stohasticului, nu aleatorului

– NB: aleatorul nu există per se, el este un stohastic încă neînțeles

(6) nu există a-determinism decât la nivelul realității auto-conștiente

– ne-determinarea (NB: a-determinarea) Heisenberg este, pur și simplu, o 
imprecizie (de natură principială, nu instrumentală)

– a-determinismul realității auto-conștiente este posibil ca urmare a 
liberului arbitru

» (def) liber arbitru: capacitatea de opoziție la legalitatea pozitivă (non-
naturală)

» opoziția la legalitatea pozitivă conduce la comportamente (deci, la 
evenimente) a-determinate (NB: nu a-cauzate)
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DETERMINISMUL ONTOLOGIC

• prin determinism ontologic se înțelege determinismul care vizează existența

– existența cuprinde: a) lucrurile; b) relațiile dintre lucruri

• lucru: entitate rezistentă la experiență; lucrurile pot fi:

– obiecte: lucruri obiective (independente de subiect)

– evenimente: schimbări în lucruri

» NB: fenomen: clasă generică de evenimente

» NB: proces: variație a unui fenomen

• relație dintre lucruri: conexiune între lucruri; poate fi de patru tipuri:

– cauzală: conexiune de succesiune (ex.: cauza eficientă într-o schimbare)

– structurală: conexiune de coexistență (ex.: 

– funcțională: conexiune de transfer (ex.: o funcție algebrică, 𝐲 = 𝒇 𝒙 )

– informațională: conexiune de limbaj (ex.: relația semn – referent)

• legile care acționează în determinismul ontologic sunt legi naturale

• determinismul ontologic vizează lumea 1 popperiană:

– lumea 1: lumea fizicală (a obiectelor și evenimentelor)
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DETERMINISMUL GNOSEOLOGIC (1/2)

• prin determinism gnoseologic se înțelege determinismul care vizează 
cunoașterea

– cunoașterea cuprinde: a) cunoașterea subiectivă; b) cunoașterea obiectivată

• cunoaștere: ansamblul enunțurilor (verbale sau non-verbale) care au valoarea 
de adevăr adevărat (episteme)

– NB: enunțurile care nu au valoarea de adevăr adevărat reprezintă opinii 
(doxa), ele nu fac parte din cunoaștere

• cunoaștere subiectivă: cunoaștere idiosincratică, valabilă la nivel individual

• cunoaștere obiectivată: cunoaștere socializată, valabilă la nivelul unor 
comunități omogene sau chiar la nivel universal

– determinismul ontologic vizează lumile 2 și 3 popperiene:

• lumea 2: lumea proceselor psihice (mentale)

• lumea 3: lumea obiectivării lumii a doua (obiectivarea conținuturilor de 
gândire)

– procesele prin care „acționează” determinismul gnoseologic se desfășoară tot în 
lumea 1 popperiană

• doar rezultatul determinismului gnoseologic face parte din lumile 1 sau 2

27.06.2019 6LMCE - Determinismul (Emil Dinga)



DETERMINISMUL GNOSEOLOGIC (2/2)
– cunoașterea cuprinde:

• proprietățile lucrurilor

• proprietățile relațiilor dintre lucruri

• proprietățile proprietăților

• relațiile dintre proprietăți

• proprietățile relațiilor dintre proprietăți

• relațiile dintre relații

• proprietățile relațiilor dintre relații

– NB: în cunoaștere, atât proprietățile, cât și relațiile (altele decât cele dintre lucruri) sunt 
„puse” de subiect, ele nu există per se (nu au caracter ontologic)

• singura „proprietate” a indivizilor ontologici (lucruri și relațiile dintre lucruri) este 
cea de existență (NB: Kant considera că existența nu este proprietate/atribut, 
datorită generalității sale absolute)

– legile care acționează în determinismul gnoseologic sunt:

• legi ale societății: legiferate de societate (norme sociale, inclusiv morale) – vizează 
inter-acțiunea socială obiectivată, adică lumea a 3-a a lui Popper

– se mai numesc legi pozitive

• legi ale spiritului: instituite/descoperite în relație cu funcționarea mentalului –
vizează lumea a 2-a a lui Popper
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SINOPTIC 1
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DETERMINISMUL TEOLOGIC
• determinismul teologic este determinismul în care legilor generale naturale, ale 

societății și ale spiritului le este negat caracterul primordial

– ele sunt considerate  efecte (specii) ale unor legi, tot generale, dar care au caracter 
divin (legi divine)

– legile divine sunt emanate de instanța supremă ontologică și gnoseologică –
instanța divină (Dumnezeu)

• legile divine acționează atât în determinismul ontologic, cât și în cel gnoseologic

• comentarii:

– legile naturale, ale societății și ale spiritului nu sunt nici negate, nici înlocuite, ci 
sunt „inferate”, justificate și acceptate doar ca instanțe particulare ale legilor divine

• deci ele nu mai au caracter absolut, în sensul că sunt date în mod nemijlocit și 
nechestionabil de caracteristicile Universului (și ale vieții generate de Univers)

– așa cum Dumnezeu nu poate fi cunoscut decât prin manifestările sale (NB: vezi aici 
criteriul lui Hume pentru identificarea minunii), nici legile divine nu pot fi aplicate 
tale quale, ci doar prin intermediul legilor naturale, ale societății și ale spiritului

– NB: determinismul teologic este asociabil mai degrabă cu deismul decât cu teismul

• totuși, poate fi asociat și cu teismul, cu condiția acceptării unei inconsecvențe 
legislative a divinității
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DETERMINISMUL TELEOLOGIC
• determinismul teleologic este determinismul în care legile naturale, ale societății și ale 

spiritului nu sunt speciate sub legi-gen (ca în cazul determinismului teologic), ci completate
cu legi subiective

– legile subiective: legi care nu au caracter necesar, ci unul contingent (NB: proprietatea de 
contingență: conjuncție logică a non-necesarului și posibilului)

• caracteristici ale determinismului teleologic

– este asociabil cu cauza finală (causa finalis) a lui Aristotel – adică cu scopul

– din perspectiva eutaxiologiei (adică a celorlalte trei cauze aristotelice) determinismul 
teleologic este cauzat de liberul arbitru

– la rândul său, liberul arbitru este cauzat de cauza eficace și cauza formală

– cauza materială (referitoare la mijloacele de atingere a scopului) poate avea și caracter 
necesar (adică poate fi inferată din modelele de raționalitate acceptate)

– NB: există o confuzie destul de răspândită, și anume aceea că determinismul teleologic 
ar fi a-cauzal și, în consecință, (ceea ce reprezintă o variantă și mai gravă a confuziei) ar 
fi, de fapt, in-determinism (vezi slide-ul următor pentru raportul determinism-
cauzalitate)

• confuzia este...cauzată de obișnuința semi-doctă de a exclude scopul din „lumea” 
cauzelor, pe motiv că o cauză nu se poate situa în posteritatea efectului (se pare că 
lumea socială și lumea cuantică acceptă o asemenea inversiune de săgeată a 
timpului)
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DETERMINISM ȘI CAUZALITATE (1/2)
• (def) cauzalitate: o proprietate a Universului ca întreg, care cere ca orice schimbare să 

survină dacă și numai dacă este relaționată cu altă schimbare

– una dintre schimbări este numită cauză, iar cealaltă este numită efect

– NB: care dintre cele două schimbări este cauză și care este efect nu este o problemă 
teoretică, ci una empirică (adică o problemă contextualizată)

• un criteriu general acceptat pentru distincția cauză-efect este succesiunea în 
timp (acolo unde există o săgeată temporală)

– cauza precede, din punct de vedere temporal, efectul, în direcția săgeții de 
timp

– NB: totuși, în domeniul social și în cel cuantic, acest criteriu nu este 
aplicabil, deoarece este acceptabil cazul în care efectul precede cauza

» mai exact, există inversiuni ale săgeții timpului – deci, pe noua 
orientare a săgeții timpului, cauza este, în continuare, anterioară 
efectului

» NB: avem o situație analogă cu spațiul einsteinian/riemanian: 
gravitația nu este o forță, ci o proprietate structurală a spațiului

• relația dintre determinism și cauzalitate este de la specie la gen

– cauzalitatea este genul, iar determinismul este specia

• orice determinism este cauzalitate, dar nu orice cauzalitate este determinism
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DETERMINISM ȘI CAUZALITATE (2/2)
• în același pattern al săgeții timpului, cauza și efectul se pot substitui reciproc

– în mod simultan: efectul de de-coerență – cauzalitate sincronă

– în mod succesiv: efectul de co-evoluție – a cauzalitate circulară (a-sincronă)

• NB: orice evoluție este o co-evoluție

– NB: există, se pare, tendința ca feed-back-ul să fie asimilat, de unii cercetători, cu o 
conexiune de la efect la cauză: în opinia mea, această interpretare este eronată –
acțiunea efectului (outputului) este o cauză pentru input, desigur, în ciclul următor 
al procesului în care este angajat sistemul supus observației

• avem, din punct de vedere logic, o co-evoluție

• relația cauză – efect este invariantă la schimbarea sensului săgeții timpului

– ceea ce se schimbă este numai relația de anterioritate a cauzei față de efect, care 
devine posterioritate în raport cu sensul inițial al săgeții timpului

– schimbarea relației de anterioritate este complet ne-relevantă, ținând doar de 
limbaj

• cauzalitatea este instituită metafizic – ea nu poate fi testată direct, ci doar prin 
intermediul determinismului (sau, cum vom vedea ulterior, al indeterminismului)

• din punct de vedere cognitiv, legea generală, de orice tip ar fi, se află în premisa majoră 
a judecății (silogismului)
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SINOPTIC 2
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DETERMINISM ȘI INDETERMINISM (1/2)

• (def) indeterminism: o teoria a necesarului cauzal non-dinamic (statistic)

• NB: nu există nici o schimbare non-cauzală (sau a-cauzală), ci doar schimbări cauzale

– dintre care, unele sunt deterministe, iar altele sunt indeterministe

• cum este posibil să existe o cauzalitate non-dinamică?

– prin înlocuirea legilor generale dinamice cu legi generale statistice

• (def) lege generală statistică: lege cu caracter general (ne-contextual) care se verifică, 
din punct de vedere dinamic, doar la nivelul mediei unei populații statistice

– din acest motiv, legea generală statistică nu acționează în mod nemijlocit asupra 
indivizilor din populație, ci prin intermediul unui pattern de comportament – numit, 
de obicei, distribuție de probabilitate a schimbărilor (evenimentelor) posibile

NB: nu contează dacă probabilitățile utilizate sunt de tip obiectiv, subiectiv (inclusiv 
Bayes), cuantic sau propensiv

• determinismul este negația logică a determinismului: ceea ce nu este determinist este 
in-determinist

– deci, cauzalitatea este generată de reuniunea logică exhaustivă a determinismului și 
in-determinismului: 𝑪 = 𝑫⋃ഥ𝑫, cu condiția 𝑫⋂ഥ𝑫 = ∅ (unde: 𝑪 este cauzalitatea, 𝑫
este determinismul, ഥ𝑫 este indeterminismul)
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DETERMINISM ȘI INDETERMINISM (2/2)
• câteva precauții privind conceptul (și termenul) de indeterminism

– relația de nedeterminare (sau indeterminare) a lui Heisenberg este în mod neglijent 
numită așa: ea este, pur și simplu, o relație de imprecizie conjugată (și anume, prin 
înmulțirea algebrică a abaterilor medii standard ale celor doi operatori cuantici 
conjugați: poziția și impulsul, asociate obiectului cuantic în cauză)

• confuzia între indeterminism și non-cauzalitate (sau, echivalent logic, între 
determinism și cauzalitate) a condus și la interpretarea aberantă că, în 
domeniul cuantic, a dispărut cauzalitatea

– indeterminismul nu are natură ontologică, ci exclusiv gnoseologică

• nici o schimbare nu se produce vreodată cu o probabilitate diferită de 0 sau 1 
(adică fie nu se produce, fie se produce cu certitudine)

• doar anticiparea producerii schimbării este pasibilă de asocierea la probabilități

– principiul rațiunii suficiente (Leibniz) nu spune altceva decât că nu există nimic a-
cauzal (fără să restrângă principiul nici la determinism, nici la indeterminism)

– principiul rațiunii insuficiente (Laplace) spune că ignoranța noastră poate fi 
„modelată” cu probabilități (de oricare tip dintre cele patru posibile)

• acest principiu, în schimb, este constrâns să funcționeze doar în cazul 
indeterminismului
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A-DETERMINISM
• preliminarii:

– și determinismul și indeterminismul sunt concepte „legale” (adică bazate pe 
legități: dinamice – pentru determinism, statistice – pentru indeterminism)

• NB: și determinismul și indeterminismul sunt predictibile sui generis

– din punct de vedere ontologic, nu există nimic în afara determinismului sau a 
indeterminismului

– însă, din punct de vedere gnoseologic, putem avea un caz de „ne-legalitate a 
cauzării (fără ca aceasta să însemne, desigur, absența cauzalității)

• acest caz de ne-legalitate îl numim a-determinism

• (def) a-determinism: teorie a survenirii noutății (a impredictibilului)

• caracteristici ale a-determinismului

– nu este asociabil nici dinamicului, nici statisticului (stohasticului), ci aleatoriului

• (def) aleatoriu: proprietate a schimbării de a nu putea fi modelată algoritmic

– NB: și dinamicul și stohasticul sunt modelabile algoritmic

– trebuie dezvoltată reuniunea exhaustivă a cauzalității (vezi slide-ul 14): 𝑪 =
𝑫⋃ഥ𝑫⋃𝑨, sub condițiile: 𝑫⋂ഥ𝑫 = ∅, 𝑫⋂𝑨 = ∅, ഥ𝑫⋂𝑨 = ∅, unde cu 𝑨 s-a notat 
aleatoriul 
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DETERMINISM, ISTORIE, BIOGRAFIE
• (def) istorie: succesiune de schimbări, de orice tip dintre cele cinci fundamentale, în 

sensul săgeții timpului indicate de creșterea entropiei globale, privind existența și 
cunoașterea, din perspectiva claselor mari existențiale sau cognitive (categorii, clase, 
genuri, specii)

• caracteristici ale istoriei:

– din punct de vedere ontologic, istoria este întotdeauna deterministă

• trecutul poate fi întotdeauna „arondat” explicațiilor bazate pe legi dinamice

– dar, din punct de vedere gnoseologic, istoria poate fi (sau este) indeterministă

• viitorul nu poate fi întotdeauna „arondat” predicțiilor bazate pe legi dinamice

– NB: motivul: existența contingenței în acțiunea istorică, generată de liberul 
arbitru (liberul arbitru, ca și conștiința, sunt asociabile doar cu individul)

• (def) biografie: istorie asociată unui individ (ființă umană, teorie, entitate naturală etc.)

• caracteristici ale biografiei:

– ca și istoria, este deterministă ontologic și indeterministă gnoseologic

– prin analogie cu evoluționismul, istoria se referă la evoluție, în timp ce biografia se 
referă la dezvoltare

– biografia este, în general, emergență, pe când istoria este, în general, sinergie
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SINERGIE, EMERGENȚĂ ȘI DETERMINISM

• (def) sinergie: apariție deductibilă (predictibilă) de lucruri, proprietăți sau relații în 
cadrul unui sistem, care nu sunt observabile la elementele componente ale sistemului, 
în cazul în care nu sunt încorporate în acel sistem

• sinergia, adică efectul de sistem, poate fi de două tipuri:

– sinergie deductibilă (predictibilă): putem s-o numim inferență

– sinergie ne-deductibilă (ne-predictibilă): putem s-o numim emergență

• (def) emergență: apariție ne-deductibilă (ne-predictibilă) de lucruri, proprietăți sau 
relații în cadrul unui sistem, care nu sunt observabile la elementele componente ale 
sistemului, în cazul în care nu sunt încorporate în acel sistem

– NB: emergența este un efect ne-predictibil (ne-deductibil, ne-inferabil) de sistem

• sinergia poate fi atât deterministă, cât și indeterministă

• emergența nu poate fi nici deterministă, nici in-deterministă, ea este a-deterministă 
(aleatoare)

• așa cum cauzalitatea este genul speciilor numite determinism sau indeterminism sau 
aleatoriu, la fel sinergia este genul pentru specia numită emergență

• emergența este echivalentă cu noutatea/creația
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SINOPTIC 3
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DETERMINISM ȘI TIMP

• determinismul este una dintre cele trei specii de cauzalitate (anume: cauzalitatea 
dinamică)

• în cauzalitate, cauza este anterioară efectului din perspectiva sensului săgeții timpului

– NB1: dacă săgeata timpului este creșterea entropiei globale, atunci: 𝒄(𝑺𝑨) ∈ 𝑳(𝑬𝟏), 
𝒆(𝑺𝑨) ∈ 𝑳(𝑬𝟐), sub condiția 𝑬𝟏 < 𝑬𝟐, unde: 𝑺𝑨 este schimbarea 𝑨, 𝒄(𝑺𝑨) este 
cauza schimbării 𝑨, 𝒆(𝑺𝑨) este efectul schimbării 𝑨, 𝑳(𝑬𝒊) este lumea având 
entropia globală 𝑬𝒊

– NB2: dacă, într-o experiență, anterioritatea cauzei în raport cu efectul este violată, 
atunci, în acel domeniul al experienței în cauză, subzistă (a apărut) o inversare a 
săgeții timpului

• atenție: în sistemele disipative (unde avem descreșteri ale entropiei locale) nu 
se produc inversări ale săgeții timpului, deoarece aceasta este asignată 
entropiei globale, nu locale

• așadar, determinismul (dar, de altfel, și indeterminismul și aleatoriul) este „aliniat” 
timpului în conformitate cu săgeata timpului:

– legea generală dinamică acționează întotdeauna de la cauza la efect, cu 
anterioritatea cauzei în raport cu efectul
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DETERMINISMUL ÎN DOMENIUL SOCIAL

• societatea este „dotată” cu subiecți culturali, deci este „contaminată” cu liber arbitru

• poate fi acceptată o lege stohastică (având ca efect agregarea liberului arbitru individual 
nu într-un liber arbitru social, ci într-o tendință socială a acestei agregări)

– NB: la nivelul acestei tendințe avem, desigur determinism (adică poate fi 
identificată o lege dinamică a mediei)

• pe baza acestor ipoteze se ajunge la concluzia că, în domeniul social, avem atât 
determinism (la nivelul tendinței/mediei), cât și indeterminism, la nivelul individual

• ținând cont de faptul că liberul arbitru individual este „sediul” emergenței, se poate 
concluziona că, în domeniul social, există atât emergență, cât și sinergie (adică o 
emergență „medie”, predictibilă pe baza legii stohastice acceptate anterior)

• așadar:

– în domeniul social avem toate cele trei tipuri de cauzalitate: cauzalitate 
deterministă, cauzalitate indeterministă, cauzalitate aleatoare

– în domeniul social există emergență la nivel individual, dar este posibilă și sinergia 
(ca emergență predictibilă pe baza unei legi stohastice de tendință a emergenței)

• Marx, Xenopol și alți „istoriciști” (în terminologia lui Popper) aveau în vedere 
tocmai acest lucru atunci când „postulau” legi istorice sau ceva asemănător
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DETERMINISM ȘI EVOLUȚIE

• (def) evoluția este o categorie generică de schimbare bazată pe alterarea calitativă a 
unei entități (lucru, proprietate sau relație) 

– NB: evoluția are trei specii: dezvoltare, transformare, progres (Anexa, slide-ul 25)

• alterarea calitativă survine cauzal, ca orice schimbare

• din perspectiva determinismului, există următoarele caracteristici ale evoluției: 

– dezvoltarea (def: evoluție generată de creștere): este deterministă ontologic și 
indeterministă gnoseologic

– transformarea (def: evoluție generată de scopuri): este indeterministă atât 
ontologic, cât și gnoseologic

• NB: având în vedere faptul că scopurile individuale pot fi atinse doar agregate 
în scopuri sociale, apare și posibilitatea sinergiei

– progresul (def: evoluție generată de valori): este a-deterministă atât ontologic, cât 
și gnoseologic

• avem o dominare copleșitoare a emergenței (adică a a-determinismului)

• NB: sinergia valorilor (ca emergențe prin definiție) este foarte puțin probabilă 
(ex.: nici după mai bine de 60 de ani, Uniunea Europeană nu a fost capabilă să 
definească valoarea numită europenism)
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DETERMINISMUL ÎN ECONOMIE
• economicul este o specie de social

• „extragerea” economicului din social se face prin postularea unui atribut suplimentar al 
economicului în raport cu socialul (o diferență specifică față de genul proxim): schimbul 
entropic dintre ființa umană și mediul non-antropic

• așadar, tot ceea ce s-a spus despre determinismul în domeniul social este valabil și 
pentru relația dintre determinism și economie

• în plus, se poate menționa:

– fiind o praxiologie (și nu o practică, așa cum este restul domeniului social), 
economicul are o pondere mai importantă de determinism în cauzalitatea sa, 
comparativ cu restul domeniul social – îndeosebi la nivelul creșterii și dezvoltării ca 
specii de schimbare de ordinul 1 (vezi Anexa, slide-ul 25)

• NB1: praxiologie: raport subiect – obiect (în speță: om – natură)

• NB2: practică: raport subiect – subiect (în speță: cooperare/competiție)

– orice scop economic este un mijloc pentru un scop social

• consecință: ponderea sinergiei este mai importantă decât în restul socialului

– orice scop social este un mijloc pentru un scop individual

• consecință: și ponderea emergenței este mai importantă decât în restul 
socialului
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ANEXĂ: CATEGORIILE DE SCHIMBARE
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