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Metafizica cuantică

Resemnificarea lumilor posibile
Descoperirile fizicii teoretice atât cele din domeniul
cosmologiei dar mai ales din mecanica cuantică deschid calea
interogaŃiei filosofice atât asupra valorii cunoaşterii şi posibilităŃii
acesteia cât şi axiologice asupra naturii existenŃei cât şi axiologice
cu privire la semnificaŃia noilor descoperiri pentru lumea omului.
Regândirea realului în termenii posibilităŃii de existenŃă şi a
unei probabilităŃi de a fi deschide în spaŃiul culturii jocul libertăŃii
variantelor. Dacă ontologic pisica lui Schrodinger poate fi cu un
anumit grad de probabilitate vie, moartă vie-nevie, moartă, ne
moartă în acelaşi timp spaŃiul culturii se deschide în faŃa alterităŃii.
Alteritatea devine nu opusul, contrariul ci complementarul, care
nu numai că nu trebuie evitat sau respins ci dimpotrivă protejat şi
încurajat. În sensul în care definim în metafizica cuantică existenŃa
ca o stare probabilă a unei entităŃi obiect eveniment opusul
acesteia este o altă stare cuantică perfect posibilă a aceluiaşi
obiect-eveniment.
Metafizica cuantică privilegiază logica dialectică. Contrariile
sunt stările cuantice extreme pe care, “lucrul în sine” le poate avea
în apariŃia sa ca fenomen. Între aceste valori extreme pot apare şi
alte valori de fiinŃare, iar pentru a fi consecvenŃi unui “principiu
cuantic” lucrul în sine poate fi observat sub forma unui număr
finit de fenomene dar starea cuantică a acestuia (fenomenul) este
corelată cu starea sistemului observator FiinŃa, Universul
înglobează toate stările cuantice, fiinŃările posibile pentru sistemul
obiect-eveniment, dar ele apar diferite în funcŃie de starea
sistemului observator. Nu are aşadar sens să vorbim despre
sistemul obiect-eveniment înafara observatorului.
Realitatea este un flash un decupaj a unui set întreŃesut de
sistemul obiect-eveniment care constituie modalitatea de apariŃie
a acestora pentru Observator. În prezenŃa Observatorului
sistemele obiect eveniment iau o anumită valoare de existenŃă din
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plenumul existenŃei totale. Pisica lui Shrodinger, în prezenŃa lui
Shrodinger, ia valoarea de existenŃă pisică vie, în timp ce acelaşi
sistem pisica lui Shrodinger faŃă de un presupus observator
Newton care are proprietăŃi (coordonate temporare diferite, a
trăit în alt secol) pisica ia valoarea de ne pisică ne vie, pisica lui
Schrodinger nu exista pe vremea lui Newton
FiinŃa este astfel un plenum un totum din care observatorul
decupează secŃiuni de fiinŃare pe care le asimilează realităŃi; pe
care le defineşte ca fiind realitatea, în baza unor categorii apriorice
în sens kantian. Metafizica cuantică importă astfel din fizică
principiul de incertitudine a lui Heissenberg, ca revendicându-se
de la incognoscibilitatea lucrului în sine, reducŃia fenomenologică
este şi ea preluată de construcŃiile de tip metafizică cuantică
întrucât observatorul instituie realitatea prin chiar participarea sa
la universul fiinŃei.
Este legitimă extinderea unui principiu din fizica
microobiectelor la nivelul speculaŃiei metafizice? În sensul
particular al teoriei cunoaşterii, răspunsul evident este “Nu”. În
sens fizic prin sistem cuantic înŃelegem un sistem a cărui energie
poate lua un set de valori discrete şi discontinue. Ideea de
cuantificare semnifică imposibilitatea ca energia unui sistem să ia
orice valoare şi necesitatea ca ea să aibă valori finite şi clar
definite ca multipli a unei valori de bază. Ceea ce numim noi
metafizică cuantică constituie un sistem de ideologii, o serie de
sisteme filosofice, care presupun asumarea unor metamodele
cvasifizice, pentru a înŃelege acele zone unde realitatea este
tangentă cu FiinŃa, metamodelele care nu-şi propun o depăşire a
fizicii ci o resemnificare a acesteia ca semnificaŃie specific umană.
Teoriile fizicii lasă ele însele un spaŃiu de joc secund şi o
invitaŃie la construcŃia metafizicii cuantice. Marea Teorie
Uunificată sau Teoria Despre Toate este din perspectiva filosofiei
ştiinŃei o construcŃie teoretică, cu valenŃe spre universal,
propunând o acoperire teoretică a metafizicului. Metafizica
cuantică nu face decât să propună astfel de metamodele teoretice
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ca extrapolări resemnificate pe alocuri ale unor principii care deşi
noi în fizică, pot fi locuri comune în diverse locuri de filosofare.
În cele ce urmează vom studia astfel de principii, încercând
să explicăm sensul termenilor din fizică, modul în care aceştia au
fost preluaŃi în sistemele filosofice pe care le numim generic
metafizici cuantice, să subliniem distanŃele dintre conceptual din
fizică şi preluarea acestuia în metafizicile cuantice, semnificaŃia
culturală a termenului şi modul cum el structurează noua
paradigmă, transmodernitatea pe care omenirea o traversează.
Arthur Zajonc profesor de fizică la Amherst College,
doctor în fizică la Universitatea din Michigan, fost profesor
asociat şi cercetător la Şcoala Normală superioară din Paris,
Institutul Max Planck, Universitatea din Rochester şi Hanovra,
autorul lucrării Captând lumina, Istoria îngemănată a luminii şi a
minŃii, coautor a lucrării Provocarea cuantică şi coordonator în
1997-2002 a dialogului Minte şi viaŃă cu Dalai-Lama, propune o
serie de dialoguri interculturale având în centru personalitatea lui
Dalai-Lama. 1
ExistenŃa unui institut “Minte şi viaŃă”, a cărei activitate
este susŃinută la nivel instituŃional şi academic de prestigioase
universităŃi cum ar fi cea din Wiscousin, subliniază tendinŃa
actuală de incurajare a dialogului transcultural şi transdisciplinar şi
ca o componentă majoră a transmodernităŃii aşa cum o
prezentăm în lucrarea de faŃă. Un astfel de dialog transdisciplinar
nu este doar o volatilizare a graniŃelor cunoaşterii ci un element
definitoriu al noii culture, apărut ca o consecinŃă logică a
relativizării valorilor.
Teoria relativităŃii cu care Einstein a revoluŃionat fizica este
expresia în fizică a unei relativizări accentuate în toate domeniile
culturii. Fenomenologia a impus în filosofie subiectul uman ca
subiect de referinŃă. ReducŃia fenomenologică face pentru

1

Zajonc, Arthur Noua fizică şi cosmologie Dialoguri cu Dalai Lama, Editura
Tehnică, Bucureşti, 2006
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filosofia sec. XX ceea ce face principiul relativităŃii pentru fizică şi
anume elimină referenŃialele absolute.
Logicile multivalente care admit principiul terŃiului inclus
sunt o transpunere în spaŃiul logico filosofic a principiului pe care
noi îl numim “Şi dacă altfel”. Aşa cum geometriile neuclidiene au
fost necesare lui Einstein pentru a reconstrui conceptele de spaŃiu
şi timp tot astfel logicile multivalente sunt utilizate de noile
viziuni filosofice pentru înŃelegerea existenŃei în conexiune cu
posibilitatea şi probabilitatea de existenŃă. Extinderea conceptului
de posibilitate de existenŃă de la lumea microobiectelor din fizică
la cea a fiinŃei, o putem concepe trecând-o prin conceptual de
fiinŃare.
Liberalizarea alterităŃii generează o axiologie bazată pe
logica întrepătrunderii reciproce, solidaritatea fiind consecinŃa
logică a înlocuirii dihotomiilor prin complementarităŃi
semnificative. Încurajarea diversităŃii este exprimarea culturală a
extensiei principiului relativităŃii. Relativitatea culturală este modul
în care omenirea răspunde propriei percepŃii asupra relativităŃii
spaŃiului şi timpului. Relativitatea spaŃiului şi timpului percepută
în cultură nu mai este relativitatea einsteiniană văzută ca
relativitatea mişcării fizice faŃă de referenŃiale ci ca pe o relativitate
a percepŃiei realului faŃă de referenŃialul om dasein (după
Heidegger) în care spaŃiul şi timpul însuşi sunt categorii (grile care
instituie realul) şi nu cadre absolute în care acesta există. SpaŃiul şi
timpul au devenit relative nu prin opera lui Einstein ci prin cea a
lui Kant. Kant a transformat spaŃiul şi timpul din cadre absolute
(conŃinătoare absolute ale existenŃei) în categorii ale sensibilităŃii
care fondează apercepŃia . Aşa cum Einstein a eliminat
referenŃialul absolut din fizică Kant l-a eliminat din Metafizică, cu
riscul de a elimina metafizica din Filosofie.
Începutul sec. XX a deschis o nouă paradigmă culturală
postmodernă centrată pe idea de deconstrucŃie-reconstrucŃie.
Fenomenologia în filosofie, relativitatea în fizică, freudismul în
psihologie şi ştiinŃele comportamentului, cubismul şi
suprarealismul în artă sunt astfel de modele deconstructive
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reconstructive. Paradigma postmodernizată de Derrida ca
deconstrucŃie.
Fizica einsteiniană este în primul rând o deconstrucŃie a
fizicii cartezian newtoniene.
Psihanaliza e o deconstrucŃie a mentalului în sine în
tendinŃa psihanalistului de a ajunge la instinctele primare a
dragostei şi morŃii (Eros şi Tanatos).
Fenomenologia este o deconstrucŃie a metafizicii
tradiŃionale bazate pe experienŃa kantiană.
Mijlocul secolului XX deschide zorii unei noi paradigme
holistă. În fizică această paradigmă este reprezentată de
cosmologia cuantică, marile teorii de unificare (GUT) şi teoriile
despre toate (Theory of Evrithing). Aceste teorii se centrează pe
baza unor principii de coerenŃă, invarianŃă sau covarianŃă
propunând
diverse
principii
unificatoare
(unificarea
termodinamicii cu magnetismul şi a gravitaŃiei cu celelalte forŃe).
Modelul paradigmatic de căutare a unităŃii în ciuda diversităŃii
aparenŃe ce se exprimă pe plan cultural ca fenomen al globalizării.
Globalizarea ca tendinŃă economico politică explicată prin
acŃiunea marilor corporaŃii transfrontaliere cumulată cu
globalizarea comunicaŃiilor a deschis “apetitul cultural” penru
unificare. La nivel politic avem construcŃia Europei Unite, ONU
etc. La nivel social avem mişcarea pentru drepturile omului,
feminismul, drepturile minorităŃilor. La nivelul ştiinŃelor
comportamentului apare psihologia umanistă şi cea
transpersonală. În epistemologie vorbim despre ştiinŃe de
frontieră, transdisciplinaritate şi interdisciplinaritate. Marea
unificare se realizează în jurul omului dar nu al lui ca individ
cultural ci ca transpersonal, ca legătură între fizic şi viu.
Paradigma holistă specifică transmodernităŃii, este una
neospiritualistă. Redescoperirea numinosului este liantul marii
unificări fie sub forma religiei tradiŃionale catolice, ortodoxe,
protestante, fie mai ales sub forma “democratizării ezotericului”.
Astrologia, parapsihologia chiar magia, diversele forme de yoga,
sau tantra sunt incluse în oferta spirituală a transmodernităŃii.
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Chitschul spiritual este rezultatul transferării “cunoaşterii
ezoterice” din sfera iniŃiaticului în cea a cotidianului, eventual a
cotidianului fantastic. Gândirea pozitivă, evident orientarea spre
succes, relaxarea prin meditaŃii, norocul adus de Feng Shui, sunt
tot atâtea forme de înglobare a Orientului în marea globalizare. Şi
totuşi redescoperirea Orientului este una din liniile de dinamică
ale transmodernităŃii care dincolo de cultura pop, marchează
sfârşitul sec. XX şi începutul sec. XXI.

Recuperarea modelelor
Când fizicieni precum Stephen Hawking sau Lee Smollin
vorbesc de modele de Univers holografic, fractalic, de brane
paralele, de găuri de vierme care întrerup continuitatea spaŃiu
timpului avem de a face cu tot atâtea modele câte teorii sunt
implicate. Modelele matematice sunt aşadar “descrieri”ale ceea ce
ar putea fi Universul dacă teoria ar putea fi validă.
Au aceste modele corespondenŃă în realitate? Teoria
adevărului corespondenŃă suferă ea însăşi o serie de modificări o
dată cu noile teorii fizice. Vechea formă a adevărului
corespondenŃă propune identificarea ca adevărate a acelor
propoziŃii despre care se spune că enunŃul lor are corespondenŃă
în realitate. Legea atracŃiei gravitaŃionale a lui Newton este
adevărată pentru că observăm că în mişcarea lor corpurile se atrag
unele pe altele, într-o formă care este aproximată de legea lui
Newton. În experiment mărul îl poate lovi pe Newton în cap
pentru că pământul atrage mărul. Principiul adevărului
corespondenŃă se bazează aşadar pe un set de presupuneri
metateoretice, considerate aprioric valabile. La baza constituirii
principiului corespondenŃei stă o idee metafizică şi anume: există
o realitate independentă de subiect care se supune unor legi, este
obiectivă şi poate fi cunoscută. Aşa cum am discutat întemeierea
ontologică a existenŃei în versiune carteziană se referă la ”eu”.
“Gândesc deci exist“ postulează existenŃa subiectului cunoscător.
RelaŃia subiectului cunoscător cu obiectul este dificil întemeiat
12
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ontologic în mod raŃionalist. Din simpla afirmare a subiectului
cunoscător nu rezultă în mod logic şi direct ca obiect de cunoscut
natural decât tot subiectul cunoscător. Dar noi cunoaştem lumea.
“Extinsă asupra întregii lumi obiectuale, îndoiala aduce la aflarea
nemijlocită cu deplină certitudine şi autenticitate mai întâi a
conştiinŃei de sine a gândirii însăşi, care are semnificaŃia de a fi
EU. PrezenŃa îndoielii, dezvăluie existenŃa minŃii cugetătoare a
subiectului epistemic”2.
Descartes nu numai că afirmă existenŃa dar îi determină o
serie de calităŃi. Accidentele fiinŃei sunt cele care o revelează.
Accidentul de a fi cogitans revelează fiinŃa ca existenŃă în
subiectul cunoscător, simulează astfel desprinderea ontologică a
unei dualităŃi. FiinŃa există pentru că ceva există cu certitudine.
Dar acel ceva nu este un specific al fiinŃei ci un accident. Res
Cogitans este o formă particulară a existenŃei (obiectuităŃii).
Atributului de intensiune pură de subiectuitate pură îi devine
indispensabil un alt atribut de extensiune pură. Res Cogitans cere
cu necesitate pe Res Extensa. Dualismul cartezian ascunde de
fapt o triadă hermeneutică. Atributele de Extensa şi de Cogitans i
se aplică lui Res. FiinŃa este cunoscută ca două forme Res Extensa
şi Res Cogitans, care se pot suprapune peste subiect şi obiect. Dar
cea care are aceste atribute este fiinŃa însăşi Res in Rei.
Kant va dezvolta ulterior teoria lucrului în sine. Pentru a
încerca să dăm o interpretare consecventă în sensul metafizicii
cuantice propuse de noi a acestei teorii carteziene vom spune că
fiinŃa Res posedă ca proprietăŃi cuantice atributele de a fi
Cogitans şi Extensa. FiinŃa însăşi se comportă ca şi cum ar putea
fi interpretată într-o logică cuantică în care intervine starea de
superpoziŃie. Există cu necesitate o categorie a fiinŃei care posedă
în acelaşi timp calitatea de Extensa şi pe cea de Cogitans. Acea
categorie specială a fiinŃei este tocmai fiinŃa cugetătoare pe care
Heideger o va particulariza ca Dasein.
2

Ciulei, TomiŃă De sensu. Încercarea istorico metodologică asupra empirismului în
efortul gnoseologic, Editura Lumen, Iaşi, 2006, pag. 82
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În perspective noilor descoperiri fizice problematica
realităŃii ca formă a existenŃei este una din cele mai semnificative
discuŃii care se pot contura sub forma unei metafizici cuantice.
Realitatea este o qualia a FiinŃei, tot astfel cum roşu este o qualia
pentru sânge. Ideea de realitate provine tocmai din distincŃia
carteziană Res Extensa Res Cogitas. Aşa cum am văzut realitatea
este un atribut al fiinŃei. Întrebarea este suntem în faŃa unui
atribut inseparabil de natura-FiinŃei sau a unui accident al FiinŃei?
Înainte de a răspunde la această întrebare trebuie să ne preocupe
dacă există şi alte feluri de a fi a FiinŃei decât realitatea? Realitatea
este cea care poate fi de forma Extensa sau Cogitans. Caracterul
de a fi real a unui lucru pare a fi dat de caracterul său obiectiv.
Este real spaŃiul tridimensional şi este obiectiv. Obiectivitatea are
legătură cu senzorialitatea. Berkley defineşte pentru fiinŃă
atributul de a fi perceptibilă “esse est percipi”. PercepŃia este
inseparabilă de obiect. Obiectul are fiinŃă pentru că este
perceptibil. Calitatea de a fi percepute sunt atribuite nu doar
obiectelor exterioare ci însăşi ideilor, sau în termeni cartezieni nu
doar lui Res Extensa ci şi lui Res Cogitans. Pentru Berkely
cogitoul este o formă a percepŃiei. “Pentru Berkley cuvântul a
exista are semnificaŃie în măsura în care este aplicat în ceea ce e
dat în simŃuri (…). A exista, atunci când este aplicat unor lucruri
imperceptibile este un cuvânt lipsit de semnificaŃie”3.
Caracterul de a fi perceput al lucrurilor şi extinderea
percepŃiei asupra gândirii ca percepŃie a unei realităŃi interne,
reduce în esenŃă FiinŃa berkleyană la realitate, cu specificaŃia
necesităŃii subiectului cunoscător ca un fel garant metafizic al
realităŃii. Pentru ca un obiect să existe pentru Berkley trebuie cu
necesitate să poată fi perceput, chiar dacă percepŃia se sprijină
inclusiv pe memorie. Pentru a putea fi percepute sau gândite
lucrurile trebuie cu necesitate să aibă calităŃi. Aşadar în concepŃia
berkleyană realitatea se confundă cu obiectivitatea şi în ultimă
esenŃă cu FiinŃa însăşi. O dată cu introducerea unor concepte
3

Ibidem, pag. 93
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precum “probabilitatea de existenŃă” “superpoziŃie”, “istorii
alternative”, conceptual de FiinŃă se extinde cu noi determinanŃi,
iar cel de realitate devine o Qualia a fiinŃei..
Obiectul foton manifestă atât proprietăŃi corpusculare
(efectul Compton) cât şi ondulatorii, realizând franje de
interferenŃă la trecerea printr-un sistem de fante. Obiectul foton
nu are o stare a sa proprie ci o superpoziŃie a tuturor stărilor
posibile ale sale, dar intervenŃia observatorului prin însăşi alegerea
experimentului determină fotonul să i se prezinte cercetătorului
fie ca undă fie ca un corpuscul. Într-un sens berkleyan putem
vorbi despre starea fotonului înafara experimentului. Subiectul
cunoscător
prin
alegerea
experimentului
“decide”
comportamentul particulei.
Din perspectiva unui realism clasic ne punem întrebarea în
lipsa observatorului ce ar face fotonul? Întrebarea pare justificată.
Fotonii de la stelele cele mai îndepărtate s-au deplasat 15 miliarde
de ani prin spaŃiu fără a fi observaŃi de nimeni, deci raŃionalist ar
trebui să le presupunem existenŃa independentă de observator.
Fizica cuantică nu pune “existenŃa” particulei în relaŃie cu
observatorul ci doar rezultatele măsurării.
Realitatea particulei însă, caracterul ei de lucru, poate fi
pusă în discuŃie. În lipsa observatorului (a unui referenŃial inerŃial)
nu există nici un sens fizic să afirmăm că particula a circulat în
spaŃiu 15 miliarde de ani. Din teoria relativităŃii restrânse,
cunoaştem că nu există un timp şi un spaŃiu sub forma unor
realităŃi absolute. Cei 15 miliarde de ani ai Universului au sens
fizic în corelaŃie cu distanŃa orizontului temporal al
observatorului. Câteva din paradoxurile relativităŃii poate fi
formulat prin întrebări de genu:
Ce viteză relativă au unul faŃă de altul doi fotoni?
FaŃă de referenŃialul foton cu ce viteză se mişcă prin spaŃiu
Pământul? Au aceste întrebări sens?
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