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,,He is, truly, a man for all seasons”
Prof. George Metakides

„Trebuie să formăm la ingineri plăcerea datoriei de a crea.
Inginerul creator nu poate avea ore libere,
el trebuie să fie un creator
şi nu un simplu executant tehnic”
Henri Coandă

PREFAŢĂ

Prof. univ. dr. ing. Ştefan Iancu

Progresul societăţii omeneşti este posibil doar prin contribuţia
creatoare a unor oameni deosebiţi. Prin aportul acestora, progresul tehnic
evoluează, ştiinţa atinge noi culmi, viaţa publică cultivă noi aspecte ale
moralității. Unul dintre aceşti oameni deosebiţi a fost cu certitudine
academicianul Mihai Drăgănescu1 care, la 29 mai 2010, după o grea
suferinţă, a trecut în eternitate.
La 8 septembrie 1871, Petrache Poenaru îşi începea discursul de
recepţie în Academia Română cu următoarea afirmaţie: ,,În epocile de
amorţire ale naţiunilor apar evenimente care, ca raze din cer, luminează
popoarelor ochii minţii, în deşteptarea conştiinţei de sine şi le conduce
pasul pe calea progresului în dezvoltarea simţului naţional”. Doresc ca
această prefaţă la prezentul volum să înceapă cu enunţarea unui asemenea eveniment, şi anume să mă refer la faptul că, în anul 1966, profesorul
Mihai Drăgănescu, conştient de subnivelul dezvoltării tehnologice în
România, a elaborat împreună cu academicianul Nicolae Teodorescu şi a
1 DRĂGĂNESCU, MIHAI CORNELIU (născut la 6 octombrie 1929, Făget, jud.
Prahova). Membru corespondent (1 martie 1974) şi membru titular (22 ianuarie 1990) al
Academiei Române; preşedinte al Academiei Române (2 februarie 1990 – 18 ianuarie 1994);
fondator şi preşedinte al Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei (1992–1994 şi din 1998
până în 2010). Discurs de recepţie la Academia Română: Tensiunea filosofică şi sentimentul
cosmic (6 septembrie 1990).
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înaintat spre aprobare un memoriu privind lansarea primului program
naţional de informatizare în România. Programul a fost elaborat în
perioada 1966–1967, iar realizarea sa în proporţie de 85% a fost condusă în
perioadele 1967–1971 şi 1976–1985 de către profesorul Mihai Drăgănescu.
,,Strategia dezvoltării durabile a României Orizont 25” – aprobată în
2004 – a evidenţiat şi că ,,Suportul tehnologic al noii societăţi s-a constituit prin convergenţa a trei sectoare: tehnologia informaţiei, tehnologia
comunicaţiilor, producţia de conţinut digital”, iar profesorul a acţionat
pentru dezvoltarea acestor trei tehnologii încă din 1966. În consecinţă se
poate considera că lansarea primului program naţional de informatizare
în România, lansat de guvernul român la propunerea profesorului Mihai
Drăgănescu, a fost un eveniment care a condus ,,pasul naţiunii noastre pe
calea progresului”. Dezvoltarea acestor noi mijloace de comunicaţie şi de
tehnologia informaţiei a reprezentat şi reprezintă un factor important de
creştere a competitivităţii agenţilor economici, deschizând noi perspective
pentru o mai bună organizare a muncii şi crearea de noi locuri de muncă.
Totodată s-au deschis noi perspective pentru modernizarea serviciilor
publice, a asistenţei medicale, a managementului mediului şi noi căi de
comunicare între instituţiile administraţiei publice şi cetăţeni. Accesul
larg la educaţie şi cultură – pentru toate categoriile sociale, indiferent de
vârstă sau de localizarea geografică – poate fi de asemenea realizat cu
ajutorul noilor tehnologii.
Orice om are o zestre creativă ereditară de mai mică sau de mai mare
valoare. Această zestre poate fi dezvoltată prin instruire teoretică şi prin
practică, iar potenţialul creator poate fi pus în valoare dacă există o
motivaţie materială, spirituală, socială şi dacă mediul social apreciază
activitatea creativă sau nu. Sarcina liderilor este de a dezvolta un mediu
creativ şi de a identifica motivaţia fiecărui colaborator pentru a putea
stimula dezvoltarea spiritului creativ. În România, ţara în care sistemul
unuia dintre cei mai importanţi filosofi – Lucian Blaga – şi-a ridicat
edificiul în jurul ideii de destin uman creator, majoritatea oamenilor ar
trebui să acţioneze în mod creativ.
Student şi doctorand al fondatorului şcolii româneşti de electronică –
Tudor Tănăsescu –, profesorul Mihai Drăgănescu şi-a început activitatea
profesională la 1 iulie 1951 ca asistent de cercetare la Institutul de Fizică
al Academiei de la Măgurele, de la 1 septembrie 1951 ca asistent în
Universitatea Politehnică Bucureşti, iar în 1952 obţine titlul de inginer cu
diplomă de merit, înscriindu-se pe valul creşterii interesului pentru
cercetare în întreaga lume, prin stimularea cunoaşterii rezultatelor
cercetării.
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Anii ’60 ai secolului XX au adus, în lumea occidentală, o schimbare
radicală de atitudine faţă de creativitate2. Este puţin probabil însă ca
profesorul să fi fost influenţat de aceste schimbări în adoptarea deciziei
de a se dedica cercetării, mai degrabă intuiţia personală l-a determinat
să simtă că soluţionarea problemelor tot mai complexe, care apăruseră în
condiţiile social-politice din a doua jumătate a secolului al XX-lea, presupunea un nou mod de abordare care nu putea fi decât creativ. Şi,
prin întreaga sa viaţă şi operă, academicianul Mihai Drăgănescu a
demonstrat că această creativitate este o resursă de cea mai mare
valoare, capabilă să valorifice superior, să potenţeze celelalte resurse
existente.
Orice operă de creaţie intelectuală, inclusiv opera ştiinţifică, este,
prin însăşi natura şi raţiunea ei de a fi, destinată colectivităţii. Aplicarea
rezultatelor activităţii creative concretizate în opere de creaţie tehnico-ştiinţifică trebuie să se reflecte atât în dezvoltarea tehnologiei, cât şi
în viaţa economică şi socială. Specific creatorilor este faptul că memoria
acestor personalităţi este orientată strict spre sfera de interes, spre
domeniile în care aceştia îşi manifestă creativitatea. În convorbirile cu
caracter general avute cu profesorul Mihai Drăgănescu şi pe care le-am
apreciat ca adevărate „exerciţii” intelectuale am fost impresionat de
bogăţia sa de cunoştinţe de care dădea dovadă, de subtilitatea cu care
trecea de la o temă tehnică la una filosofică, fără să uite să evidenţieze cu
ce au contribuit la tezaurul cunoaşterii personalităţile româneşti.
Profesorului i-a aparţinut şi o putere revelatorie în lumina ortofizicii
(informateriei) de a evidenţia intuiţiile mitopoetice şi pur ştiinţifice ale
lui Eminescu. Filosof al ortofizicii, profesorul recunoştea rolul deosebit
al intuiţiei poetice şi filosofice, alături de cea ştiinţifică şi personal
considera că poetul nostru naţional, Mihail Eminescu, prin eseurile sale,
a devenit poetul-filosoful-omul de ştiinţă Eminescu.
Pentru sensibilitatea artistică a profesorului mi se pare semnificativă
părerea sa despre floare: ,,Floarea exprimă în modul cel mai semnificativ
În literatura de specialitate se afirmă că saltul produs în domeniul creativităţii ar fi
fost determinat de publicarea lucrărilor Creativitatea a lui J.P. Guilford, în 1950, şi Imaginaţia
constructivă a lui A. F. Osborn, în anul 1953.
Nu sunt de neglijat nici alte opinii conform cărora schimbarea de optică privind
creativitatea s-ar fi realizat, în condiţiile desfăşurării războiului rece, după anul 1957, ca
urmare a şocului produs în SUA de lansarea de către URSS a primului satelit artificial al
pământului. Oamenii politici, savanţii, oamenii de rând considerau (şi ca urmare a propagandei) că SUA rămăsese în urma URSS în multe domenii, întrebându-se ce-i de făcut.
Răspunsul optimist a fost găsit în stimularea creativităţii.
2
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tendinţa materiei de a lua formă care nu ar putea proveni numai din
jocul strict structural al moleculelor şi atomilor, ci din sensurile fenomenologice ale vieţii… Floarea este simbolul formei. Este simbolul
informaţiei profunde. Este simbolul frumuseţii. Este simbolul vieţii”3.
O caracteristică a profesorului a fost munca tenace, conştiinciozitatea, abnegaţia, spiritul de întrajutorare, corectitudine, optimism. De
la domnia sa am învăţat şi că perseverenţa, tăria de a nu renunţa cu
uşurinţă la obiectivul stabilit, se pot educa, dar şi că, de regulă, se
obişnuieşte ca celui care munceşte să i se dea mai multe sarcini, supraîncărcându-l cu activităţi de rutină, care l-ar putea împiedica să rezolve
creator probleme mult mai importante. În acest mod, după părerea mea,
colaboratorii erau determinaţi să judece întotdeauna activ pentru a
stabili ordinea de soluţionare a sarcinilor trasate.
Distincţia calitativă între o persoană şi o personalitate este creativitatea, iniţiativa, materializate în activitate inovatoare, iar o retrospectivă
asupra activităţii şi operei academicianului Mihai Drăgănescu ne dezvăluie o personalitate dedicată găsirii şi obiectivării în acţiune a unor
soluţii originale, adecvate la schimbările ce se produc în mediul tehnico-ştiinţific şi social ambiant. În desfăşurarea activităţii, profesorul a
manifestat creativitate managerială sporind eficienţa activităţilor pe care
le-a coordonat. Personal, am fost martorul unor decizii care, prin clarviziune strategică, au reuşit să imprime o evoluţie pozitivă dezvoltării
tehnico-economice a ţării. Mă refer în acest sens la:
 Managementul acţiunii privind trecerea ţării noastre la etapa
siliciului şi fabricarea în România de circuite integrate (19664–1968).
 Fabricarea în ţara noastră de calculatoare electronice de generaţia
a III-a şi nu cantonarea în producţia de calculatoare tranzistorizate pe
germaniu (1966–1968). În acest fel profesorul a reuşit să determine
construirea în România de calculatoare electronice de generaţia a III-a,
la nivelul de dezvoltare a tehnicii electronice mondiale.
 A condus direct unul dintre cele mai mari programe tehnologice
ale ţării în domeniul circuitelor integrate, calculatoarelor electronicii
şi informaticii (1965–1985). Timp de 13 ani (1967–1971 şi 1976–1985) a
condus direct informatica românească (a fost conducătorul singurului
Mihai Drăgănescu, Gânduri despre viitor, România Literară, 12 februarie 1987.
Înaintează Consiliului Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică o propunere privind
trecerea de la tehnologia germaniului la tehnologia siliciului în România.
3

4
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program de informatizare a economiei naţionale care a fost şi realizat),
elaborând concepte, publicând lucrări teoretice privind informaţia5.
Lider şi creator de opinie socială, fapt ce l-a situat în primele rânduri
ale Revoluţiei Române din decembrie 1989, profesorul Mihai Drăgănescu
a fost ales vicepreşedinte al primului guvern postdecembrist, iar din luna
mai 1990 a iniţiat şi a condus renaşterea Academiei Române (1990–1994).
Profesorul Mihai Drăgănescu a fost animat de dorinţa de a crea, adică
de a realiza ceva care să fie util omului. Fără să beneficieze de o sănătate
de fier, idealul său de viaţă, buna organizare a activităţii au constituit
baza rezistenţei sale la eforturi. Dacă viaţa aspră, manifestarea uneori a
unor atitudini subiective au ridicat probleme care pe oricare altul l-ar fi
tulburat, l-ar fi scos din evoluţia cotidiană, pe profesor l-au îndârjit, l-au
făcut să lucreze cu mai mult sârg. În cei circa 35 de ani în care am avut
onoarea să-l cunosc, am fost martor la cel puţin trei ocazii în care numai
puterea integratoare şi compensatoare a idealului de viaţă, munca tenace
l-au menţinut pe cursul normal al vieţii şi au făcut ca manifestările
subiective şi de denigrare să înceteze.
Prima problemă a ştiinţei contemporane este recunoaşterea sau nerecunoaşterea existenţei sensului mental, intuitiv (fenomenul experienţial
sau experienţa, qualia) ca realitate obiectivă (cu tot aspectul subiectiv),
fizică şi informaţională. Dacă răspunsul va fi pozitiv, şi toate aparenţele
arată că acesta va fi răspunsul cel mai probabil, atunci, cum nimic
cunoscut de ştiinţa structurală nu îl poate explica, trebuie să se admită
că natura dispune de un extra-ingredient care ia parte la structurarea
proceselor mentale. Sensul fenomenologic6 (intuitivul, experienţa) a fost
considerat ca fiind un proces fundamental al naturii (Drăgănescu, 1985,
Chalmers, 1996) nereductibil la fenomenele fizice cunoscute, acest sens
fenomenologic fiind un fenomen în afara ştiinţei structurale. Ştiinţa structurală7 a atins deja frontiera care impune transformarea ei într-o ştiinţă
5 Încă din anul 1970, prin o serie de studii privind societatea şi informatica publicate în
„Viaţa economică”, „Contemporanul” prezintă principii şi idei orientative pentru crearea
unui sistem informatic la scara societăţii. În anul 1972, preconizează ca, în paralel cu
funcţionarea unui sistem informatic economico-social, să funcţioneze şi un sistem informatic
cetăţenesc îndreptat înspre individ.
6 Fenomenologicul raportat la om este experimentul, qualia. În general, fenomenologicul este sensibilitatea materiei ca proces fizic şi orice manifestare elementară a acestei
sensibilităţi este o informaţie fenomenologică.
7 Tot ceea ce nu este fenomenologic, sau care nu este perceput ca fenomenologic sau ca
neincluzând elemente fenomenologice, este structural. Ştiinţa structurală include tot ceea ce
poate fi descris printr-un model matematic.
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integrativă, adică o ştiinţă care să îmbine structuralul şi fenomenologicul
într-un tot.
În perioada 1980–1985, academicianul Mihai Drăgănescu a conceput
o nouă teorie a informaţiei pe baze structural-fenomenologice şi a creat o
filosofie a ştiinţei, originală în cultura română, şi nu numai, şi a fost
lider şi creator de opinie socială. Problema ştiinţei integrative este aceea
de a se recunoaşte sensul fenomenologic ca fiind ontologic universal în
natură, prezent în întreaga existenţă, din zona cea mai profundă a
existenţei, fapt susţinut de M. Drăgănescu (1979, 1985) şi pe care l-a mai
numit şi sens informaterial sau informaţie fenomenologică. În prezent,
mulţi oameni de ştiinţă din domeniile fizicii, chimiei şi ştiinţei informaţiei recunosc fenomenul experienţial nu numai ca un adevăr ştiinţific,
ci îl consideră şi ca o manifestare generală în existenţă.
Ştiinţa integrativă trebuie să aibă la bază o serie de principii fundamentale, cum sunt cele propuse de Menas Kafatos şi Mihai Drăgănescu
în anul 19988, şi să găsească metode sau un limbaj matematic adecvat
proceselor structural-fenomenologice ale realităţii.
Academicianul Mihai Drăgănescu, în anii 2000, a susţinut că s-a
ajuns la situaţia în care toate marile probleme ale ştiinţei contemporane
să fie contingente cu problemele conştiinţei: ale fizicii, pentru explicarea
trecerii de la existenţa profundă la spaţiu, timp şi materie în Univers; ale
biologiei pentru explicarea vieţii; ale ştiinţei informaţiei privind relaţia
dintre roboţii inteligenţi şi conştiinţă, în general dintre inteligenţă şi
conştiinţă; ale cosmologiei pentru clarificarea dependenţei universului
de o conştiinţă fundamentală, dar şi a naturii ultimului strat al realităţii.
De asemenea, academicianul Mihai Drăgănescu a susţinut că unica frontieră a ştiinţei din acei ani o reprezenta trecerea de la ştiinţa structurală
la ştiinţa structural-fenomenologică şi apoi la ştiinţa integrativă. Era de
aşteptat ca ştiinţa să renunţe la principiul „Ştiinţa structurală este
suficientă pentru a explica întreaga natură, cuprinzând viaţa, mintea şi
conştiinţa” (A), ci că ar fi trebuit adoptat în prealabil principiul „Ştiinţa
structurală este insuficientă pentru a explica întreaga existenţă inclusiv
viaţa, mintea şi conştiinţa” (B). Principiul B conducea la necesitatea recunoaşterii unor noi ingredienţi fizici şi informaţionali, la o nouă fizică,
Mihai Drăgănescu, Menas Kafatos, „Generalized foundational principles in the philosophy
of science”, paper presented at the Conference on „Consciouness in Science and Philosophy”
in Carleston, Illinois, 6–7 Nov. 1998.
8

Prefață

13

la o nouă matematică, la noi principii ale ştiinţei. Câmpul de acţiune al
ştiinţei integrative s-ar putea dovedi foarte fertil deoarece această ştiinţă
presupune o împletire a fizicii cu ştiinţa informaţiei în raport cu cele mai
delicate domenii ale realităţii.
În condiţiile exploziei informaţionale omul aspiră încă spre multilateralitate. Analizând opera multilaterală şi interdisciplinară a profesorului,
nu pot să nu mă gândesc la ceea ce se afirmă că epoca creatorilor polivalenţi de tip Leonardo da Vinci sau Pico de la Mirandola ar fi trecut.
Calculatoarele care interacţionează în reţele, inteligenţa artificială, preluarea în memorii externe a unor informaţii, activitatea modulată,
precum şi o instruire continuă asupra ultimelor realizări din domeniul
tehnic nu pot conduce la o specializare îngustă, ci la multilateralitate şi
polivalenţă ancorate pe una sau mai multe specializări. Profesorul, prin
tot ce a făcut, a demonstrat că există toate condiţiile tehnice şi că este
foarte posibil ca, în viitor, epoca creatorilor polivalenţi să poată să
revină. Pentru aceasta ar fi însă nevoie ca să se înceapă cu o educaţie
bazată pe principii de dezvoltare a spiritului novator, ca fiecare factor
care condiţionează creativitatea să poată fi dezvoltat şi modelat încă de
la vârste fragede.
Profesorul Mihai Drăgănescu, ca personalitate, nu s-a singularizat,
nu a avut o conduită anarhică, prin sfidarea disciplinei sau printr-un
opoziţionism faţă de normele politice şi spirituale ale colectivităţii, ci,
înţelegând ceea ce este important în perioada în care a acţionat, a adus o
contribuţie creatoare la realizarea sarcinilor epocii în care a muncit.
Atunci când măsurile adoptate de putere erau menite să frâneze procesul
de inovare, profesorul a ştiut să adopte o atitudine fermă. În anul 1985,
de exemplu, a refuzat să contrasemneze decretul care dezmembra
Institutul Central pentru Conducere şi Informatică (ICI), deşi i s-a cerut
acest lucru. După mai mult de 20 de ani de activitate managerială, prin
care a contribuit la stimularea procesului creativ, precum şi a procesului
de inovare în România, în urma refuzului de a semna decretul de
desfiinţare practică a ICI, care a însemnat în fapt frânarea brutală a
dezvoltării unui nou domeniu, de mare perspectivă şi blocarea edificării,
în ţara noastră, a unei noi societăţi informatizate, profesorul rămâne să
lucreze în UPB numai ca profesor şi şef de catedră.
Începând din anul 1990, M. Drăgănescu, viceprim-ministru al primului guvern post-decembrist, a determinat înfiinţarea la nivelul Guvernului
a Comisiei naţionale de informatică, guvernul din anul 1990 fiind singurul
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guvern român care a avut şi un program prioritar pentru informatizarea
economiei şi societăţii româneşti. A contribuit la înfiinţarea, în cadrul
sistemului de cercetare din Academia Română, a Centrului de cercetări
avansate pentru învăţare automată, pentru prelucrarea automată a
limbajului natural şi modelare conceptuală (actualul Institut de Cercetări
pentru Inteligenţă Artificială ,,Mihai Drăgănescu” – ICIA) şi a elaborat
studii privind Societatea informaţională. A elaborat concepte privind
Societatea cunoaşterii, prin definirea acesteia, propunând două categorii
de vectori (tehnologici şi funcţionali) ai acestei societăţi prin care urma
să se ghideze realizarea, în primul rând, a Societăţii informaţionale.
Întâmpinat iniţial cu reţineri chiar în interiorul Academiei Române, acest
concept s-a bucurat şi în ţara noastră de o recunoaştere tot mai largă, la
el făcându-se referiri în cuvântările rostite pe plan naţional sau internaţional. Ce păcat că după 2013 în România nu s-a mai vorbit despre
Societatea informaţională – Societatea cunoaşterii!
Membru corespondent al Academiei Române (de la 1 martie 1974) şi
membru titular al Academiei Române (de la 22 ianuarie 1990), profesorul
Mihai Drăgănescu a desfăşurat o bogată activitate şi în cel mai înalt for
ştiinţific şi cultural al ţării, organizând sesiuni ştiinţifice asupra celor mai
noi probleme generate de dezvoltarea (micro)electronicii, informaticii,
inteligenţei artificiale, biologiei şi matematicii, precum şi de dezvoltarea
generală a ştiinţei şi tehnologiei. În perioada 1980–1985, profesorul Mihai
Drăgănescu a fost preşedintele Colectivului de prognoză al Academiei
Române, iar în perioada 1978–1991 a fost vicepreşedinte şi preşedinte al
Comisiei Academiei Române pentru revoluţia ştiinţifică şi tehnică contemporană.
Preşedinte al Academiei Romane în perioada 1990–1994, a iniţiat şi a
condus renaşterea Academiei Române, a fondat revista Academica (1990)
şi a fost, până în anul 1994, primul director al acestei reviste, a obţinut
transmiterea către Academia Română a Casei Academiei, a Casei
Oamenilor de Ştiinţă, a Palatului Ghica-Căciulaţi, a readus la Academie
zeci de institute de cercetare fundamentală şi avansată, a reînfiinţat
institutele de cercetare desfiinţate de fostul regim totalitar, a avut principala contribuţie la alegerea a circa 50 membri corespondenţi, titulari,
de onoare şi post-mortem ai Academiei, a fondat şi condus până în 2010,
când a decedat, Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei, înfiinţată în
1991, şi a înfiinţat în cadrul Academiei Române, tot în 1991, şi Secţia de
Arte, Arhitectură şi Audio-Vizual, a reconstituit Secţia de Istorie a
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Academiei şi a relansat Secţia de Filosofie, Teologie, Psihologie şi
Pedagogie, a scos la lumină valori din trecutul ştiinţei şi culturii româneşti, a avut principala contribuţie la revenirea, din 1991, la ortografia
clasică a limbii române.
Din anul 1983, profesorul Mihai Drăgănescu a fost ales membru al
Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST),
iar în perioadele 1991–1994 şi 1998–2010 a fost ales preşedintele acestui
comitet. De asemenea, în perioadele 1992–1994 şi 1998–2010 a fost şi
directorul revistei NOESIS, publicaţie CRIFST (Academia Română) în
limbi străine, iar în perioada 2002–2010, a fost numit şi director al
revistei NOEMA, publicaţie CRIFST în limba română. În anul 1997 a
fondat şi a devenit preşedintele Forumului pentru societatea informaţională al Academiei Române; din anul 2000, a fost preşedinte de
onoare al acestui Forum, care şi-a schimbat numele în Forumul pentru
societatea cunoaşterii, Forum care apoi s-a desfiinţat în anii 2007–2008.
În întreaga activitate desfăşurată, profesorul a ştiut să fie un
exemplu de comportament moral, de bun cetăţean, acţionând cu
fermitate şi stoicism pentru apărarea şi promovarea interesului naţional,
pe care îl considera fundamental pentru dezvoltarea economico-socială a
naţiunii române.
Pe plan naţional, la opera profesorului Mihai Drăgănescu se fac tot
mai des referiri pozitive în articole publicate sau în comunicări la sesiuni
naţionale cu participare internaţională. În 1990, profesorul a fost ales
membru de onoare al AGIR, iar din anul 1994 a fost ales membru de
onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOS-R). În anul
1997 a fost ales preşedinte al Secţiei de filosofie şi psihologie a AOS-R.
Aportul ştiinţific al întregii opere a profesorului a determinat
alegerea sa şi în următoarele instituţii academice şi asociaţii profesionale
şi ştiinţifice:
A. Poziţii academice internaţionale:
 Membru corespondent al Institutului ecuadorian pentru ştiinţe
naturale (Institut echivalent unei academii naţionale);
 Este admis membru al ASSC (Association for the Scientific Study
of Consciouness);
 Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova;
 Member of the Academia Scientciorum et Artium Europeea –
Salzburg;
 Fellow of WAAS (World Academy of Art and Science);
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 Membru corespondent al Fundaţiei culturale elene, Atena,
Grecia;
 Member of the Center for Frontier Sciences, Temple University,
Philadelphia, PA, USA;
 Member of the Board of NOETIC JOURNAL, USA.
B. Activităţi și recunoaşteri internaţionale:
 Member of the Institute of Electrical and Electronic Engineers
(IEEE), New York (1965); Senior member (1976); Preşedinte al
„Romanian IEEE Section in development” (1986–1990); Fellow (1994);
Life Fellow (1997);
 1969 Commandeur de la Legion d'Honneur-France;
 1981–1984 Member of the International Committee on the Role of
Scientific and Engineering Societies in Development (New Delhi and
Washington);
 1984–1987 Consilier al revistei „Impact on Science and Society” of
UNESCO;
 Membru al Societăţii europene de cultură (Veneţia) (1990);
 Honorary Member and Distinguished Fellow of International
Society for Interchange of New Ideas (ISINI), Boston, USA;
 1999 Premiul Centrului Internaţional Biografic din Cambridge,
drept recunoaştere a realizărilor deosebite în domeniile electronicii şi
filosofiei ştiinţei;
 2000 Medalia Mileniului III conferită de IEEE pentru realizări
deosebite în domeniul ingineriei electronice.
Profesor la catedră şi dascăl în fiecare zi, reper moral al tuturor,
academicianul Mihai Drăgănescu a reuşit să-şi mobilizeze colaboratorii
la o activitate eficientă, fructuoasă şi să dezvolte la aceştia tot ce aveau ei
mai bun. Se spune că la umbra marilor copaci nu cresc decât tufişuri. În
prezenţa academicianului Mihai Drăgănescu, colaboratorii au primit
continuu lumină.
În ultimele două-trei decenii, în ţara noastră, am fost martori la o
drastică schimbare a scării valorilor. În prezent, se simte nevoia de a se
dezvolta o amplă acţiune de educaţie şi promovare a adevăratelor
valori: cultură, profesionalism, competenţă, dar şi cinste, corectitudine,
responsabilitate. Una dintre modalităţile de a se reface climatul de
încredere în ţară ar putea fi şi valorificarea experienţei sociale trăite şi
tezaurizate în opera înaintaşilor. Avem nevoia de modele pe care să le
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urmăm şi personalitatea profesorului Mihai Drăgănescu a constituit şi
constituie un exemplu de profesor, om de ştiinţă, manager, filosof, OM
şi cetăţean, care a înţeles năzuinţele epocii în care a trăit şi, printr-o
activitate creativă, competentă şi responsabilă, a durat lucrări şi a
desfăşurat activităţi cu care ne mândrim şi se vor mândri şi urmaşii
noştri. Să ne străduim să urmăm modul de comportare şi încadrare în
societate al acestui pionier şi promotor al dezvoltării ştiinţei şi tehnicii
în România.
În întreaga activitate desfăşurată în domeniile electronicii, informaticii, filosofiei ştiinţei şi societăţii româneşti, Mihai Drăgănescu a ştiut
să fie un exemplu de comportament moral, de bun cetăţean, acţionând
cu fermitate şi stoicism pentru apărarea şi promovarea interesului
naţional, pe care îl consideră fundamental pentru dezvoltarea economico-socială a naţiunii române.
Mihai Drăgănescu a făcut din spiritul creativ şi din procesul de
inovare o constantă a întregii sale activităţi profesionale. Mai mult, a
reuşit să transfere acest stil de muncă colaboratorilor apropiaţi, antrenându-i la o activitate eficientă, fructuoasă. Toţi cei care au avut cinstea
să lucreze sub directa sa îndrumare au crescut valoric, ştiinţific,
neîncetat. În prezenţa unui mare om, cum a fost academicianul Mihai
Drăgănescu, colaboratorii au primit continuu iluminare morală, filosofic-ştiinţifică.
Nouă, celor care ne-am format sub directa sa îndrumare, sau sub
influenţa operei profesorului, ne-a revenit şi sarcina de a transmite
studenţilor şi colaboratorilor noştri ceea ce am învăţat de la domnia sa,
să contribuim prin modestul nostru aport la dezvoltarea spiritului
creativ şi a conceptelor inovatoare. Suntem convinşi că numai urmând
exemplul academicianului Mihai Drăgănescu, profesionist desăvârşit,
omul care a fost mereu în pas cu vremea, care a fost animat întotdeauna
de spirit creativ, am putea să contribuim la facilitarea dezvoltării
procesului inovării, am putea construi ceva valoros, la locul nostru de
muncă, indiferent de domeniul profesional: în învăţământ, în cercetare
sau în activitate managerială.
Ca autor al acestei ,,PREFEŢE”, mă simt deosebit de onorat că am
avut posibilitatea să-l cunosc pe profesorul Mihai Drăgănescu în anul
1960 când am urmat în Institutul Politehnic Bucureşti un curs facultativ
de ,,Electronică Industrială” şi mă simt deosebit de onorat că mi-am
desfăşurat activitatea sub directa îndrumare a academicianului Mihai
Drăgănescu, profesor, om de ştiinţă, filosof, manager şi cetăţean, în

18

A CADEMICIANUL M IHAI D RĂGĂNESCU

anii 1968–1971, în calitate de expert guvernamental în Secretariatul
Permanent al Comisiei Guvernamentale pentru dotarea economiei naţionale cu echipamente moderne de calcul şi automatizarea prelucrării
datelor, iar în perioada 1992–2013, în calitate de secretar ştiinţific al
Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei a Academiei Române, Secţie
al cărei preşedinte a fost academicianul Mihai Drăgănescu din 1992 până
în 2010, apoi fiind ales în această funcţie academicianul Florin Filip.

LUMINA – ȘTIINȚĂ ȘI SPIRITUALITATE

Acad. Ionel Valentin Vlad
Preşedintele Academiei Române

1. OMAGIU ACADEMICIANULUI
MIHAI DRĂGĂNESCU, PROFESOR, OM DE ŞTIINŢĂ,
CTITOR ŞI BENEFACTOR
Mihai Drăgănescu a absolvit Institutul Politehnic din Bucureşti în 1951,
cu diploma în Electronică. A devenit asistent al prof. Tudor Tănăsescu,
şeful Catedrei de Electronică în recent înfiinţata Facultate de Electronică
şi Telecomunicaţii. În 1957, a obţinut titlul de doctor inginer, cu teza
„Capacităţile tuburilor electronice şi dependenţa lor de condiţiile de
funcţionare” şi a fost coautor al unei inedite lucrări – Circuite cu tranzistoare –,
coordonată de prof. Tănăsescu, publicată la Editura Tehnică.
În anul 1962, conf. Mihai Drăgănescu publica la Editura Academiei o
amplă lucrare intitulată „Procese electronice în dispozitivele semiconductoare de circuit”, una dintre primele cărţi de autor din lume în domeniul
teoriei dispozitivelor semiconductoare, cu contribuţii şi capitole originale.
În anul 1963, ia conducerea Catedrei de Tuburi şi Circuite Electronice
(devenită ulterior Catedra de Tuburi Electronice şi Tranzistoare). Prof.
Drăgănescu preda unul dintre cele mai frumoase cursuri din facultate,
„Dispozitive şi circuite electronice”, care formează multe generaţii de
ingineri electronişti. Era un curs clar, în care principiile erau prezentate
riguros şi funcţionalităţile diferitelor circuite apăreau din desene şi grafice
simple şi frumoase. Era fascinant!
Între anii 1961 şi 1966, a fost prodecan şi decan al Facultăţii de
Electronică şi Telecomunicaţii. Mi-a semnat diploma de inginer şi îi datorez
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un profund respect pentru formarea mea, atât la cursul său, cât şi în cercurile ştiinţifice studenţeşti. Profesorul te primea cu multă bunăvoinţă,
deşi muncea enorm, te înţelegea, te sprijinea şi îţi oferea un loc onorant
în activităţile şi conferinţele pe care le organiza. Întotdeauna, plecai de la
prof. Drăgănescu cu noi idei şi cu noi speranţe.
În aceeaşi perioadă, prof. Drăgănescu a fost numit preşedinte al
Comisiei pentru Metalurgie, Construcţii de Maşini, Electrotehnică şi
Electronică din cadrul Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie
(1965–1967) şi apoi, secretar permanent al Comisiei guvernamentale pentru
dotarea economiei naţionale cu echipamente moderne de calcul şi automatizarea prelucrării datelor (1967–1971). În calitate de lider al informaticii
româneşti, a iniţiat proiecte de mare anvergură naţională: construirea reţelei
naţionale de centre teritoriale de calcul, introducerea informaticii în programa de învăţământ şi dezvoltarea industriei de software în ţara noastră.
În 1974, a obţinut titlul de doctor docent şi a fost ales membru
corespondent al Academiei R.S.R.
Prof. Mihai Drăgănescu a creat şcoala românească de dispozitive electronice
semiconductoare şi de microelectronică. A avut contribuţii în soluţionarea a
numeroase probleme teoretice în circuitele electronice neliniare, teoria
tranzistorului la nivele mari de injecţie, efectele inductive la dispozitive
semiconductoare ş.a. A creat o nouă disciplină: electronică funcţională.
În acelaşi timp, prof. Drăgănescu este iniţiator şi promotor al revoluţiei
informatice în România. A conceput o nouă teorie a informaţiei pe baze
structural-fenomenologice şi elemente conceptuale privind Societatea
informatică în România.
Informatica românească îl recunoaşte drept unul dintre părinţii fondatori,
drept un lider şi un manager de excepţie. Poate că România nu ar fi avut
succesele internaţionale de necontestat de după 1989 în domeniul tehnologiei
informaţiei, dacă prof. Mihai Drăgănescu nu ar fi luptat, în anii 1980, pentru
ca Institutul de Cercetări în Informatică şi informatica românească în
ansamblu să aibă o poziţie importantă în cercetarea şi dezvoltarea
tehnologică din România.
Înţelegerea schimbării şi spiritul civic al prof. Mihai Drăgănescu s-a
manifestat şi în ianuarie 1990, când a acceptat funcţia de viceprim-ministru
în primul guvern post-decembrist, condus de dl. Petre Roman. În această
calitate, a contribuit la elaborarea multor documente care au condus la
transformarea democratică a ţării noastre. Academicianul prof. Mihai
Drăgănescu rămâne asociat cu procesul de renaştere a Academiei Române,
iniţiat prin elaborarea Decretului nr. 4 din 5 ianuarie 1990 privind
organizarea şi funcţionarea celui mai înalt for de ştiinţă şi cultură din ţara
noastră, pe care a condus-o apoi până în anul 1994. A contribuit la alegerea
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multor membri ai Academiei Române de astăzi, din diferite generaţii, unii
în acel moment relativ tineri (printre care mă număr, am fost pentru scurt
timp cel mai tânăr membru corespondent), care îi păstrăm o mare
recunoştinţă. Este fondator şi preşedinte al Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia
Informaţiei (1992–1994 şi din 1998 până în anul 2010). A reînnodat relaţiile
cu academiile de ştiinţă din Europa de Vest şi cu instituţiile similare din
SUA, s-a luptat pentru drepturile academicienilor şi pentru recunoaşterea
post-mortem a unor mari personalităţi ştiinţifice şi culturale române,
persecutate de regimul comunist. Este director fondator al revistei
Academica.

În perioada 1994–1996, acad. Mihai Drăgănescu este numit ambasadorul României în Belgia unde a depus o activitate plină de eficienţă
pentru reluarea legăturilor dintre intelectualii celor două ţări şi pentru a
face cunoscută imaginea reală a României. Reîntors în ţară, acad. Mihai
Drăgănescu rămâne deosebit de activ, până în ultima perioadă a vieţii,
în plan ştiinţific, publicistic şi social.
În domeniul filosofiei ştiinţei, a publicat lucrări în România, Statele
Unite şi Belgia şi a introdus conceptele de informaterie şi ortoenergie.
Prof. Mihai Drăgănescu a primit numeroase premii în ţară şi peste
hotare: Premiul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Cercetarea
Ştiinţifică (1963), Ordinul 'Meritul Ştiinţific' (1966), Ordinul 'Steaua
Republicii' (1971), Medalia 'Centenar Mihai Eminescu' (1989), Premiul
'Constantin Noica' (1996), Premiul Canalului România Cultural al Soc.
Române de Radiodifuziune (2000), Premiul Centrului Internaţional Biografic
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din Cambridge (1999), Medalia Mileniului III, conferită de Institutul
Inginerilor Electrotehnişti şi Electronişti. A fost distins cu ordinul
'Comandor al Legiunii de Onoare' (Franţa, 1971), cu Diploma 'Meritul
Academic' (1999) şi Ordinul 'Steaua României', în grad de comandor (2000).
A plecat din această lume, în 2 iunie 2010, la puţin timp după ce a
împlinit 80 de ani.
Îl avem mereu pe Profesorul nostru în mintea şi sufletul nostru şi
păstrăm cu mare grijă moştenirea pe care ne-a lăsat-o în cercetarea ştiinţifică, în educarea noilor generaţii de oameni de ştiinţă, în slujirea devotată
a Academiei Române şi a ţării noastre.
Domnul să-l odihnească în pace şi Lumina cea fără de sfârşit să-i
strălucească!
Profesorul Mihai Drăgănescu ne spune: „La fel cum se poate face
trecerea de la mecanica cuantică la mecanica clasică este de aşteptat o
trecere de la fizica informaţională a profunzimilor la mecanica cuantică”
(Profunzimile Lumii Materiale, 1979). Într-adevăr, dincolo de tabelele
particulelor şi sub-particulelor, a forţelor din Modelul Standard, de singularitatea din Big Bang şi de toate descoperirile ştiinţei, se pune întrebarea:
Cine le-a creat pe acestea? Cine a creat condiţiile iniţiale şi condiţiile pe
frontiere? Răspunsul profesorului a fost: informateria (fizica informaţională a profunzimilor). El a separat informaţia (cuvântul, entropia) de
energie (masă) şi de celelalte funcţii termodinamice care caracterizează
materia şi evoluţia ei. În această lucrare, încerc să aplic acest punct de
vedere la Lumină, aşa cum este văzută de ştiinţă şi de credinţă.

2. LUMINA – ȘTIINȚĂ ȘI SPIRITUALITATE
2.1. ANUL INTERNAŢIONAL AL LUMINII – 2015
La cea de a 68-a sesiune, Adunarea Generală a ONU a proclamat anul
2015 ca International Year of Light and Light-based Technologies, recunoscând
„importanţa tehnologiilor bazate pe lumină în atingerea necesităţilor umanităţii”.
Ceremonia de deschidere a acestui An al Luminii s-a ţinut între 19 şi 20
ianuarie 2015 la Centrul UNESCO din Paris, adunând 1500 participanţi,
printre care eminenţi oameni de ştiinţă, industriaşi, înalte oficialităţi şi
tineri cercetători promiţători. În România, am format un Comitet Naţional
pentru această sărbătorire, un nod important al reţelei internaţionale care
acţionează în spiritul hotărârilor ONU şi UNESCO.
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Alte momente cheie ale Anului Luminii:
 Iunie 2015 – Conferinţa internaţională „World of Photonics”,
München;
 1–5 sept. 2015 – Conferinţa Internaţională „ROMOPTO-2015. Microto nano-Photonics”, Academia Română, Bucureşti (invitaţi 2 laureaţi
Nobel) – Participarea unor înalte oficialităţi române: preşedintele României,
Klaus W. Iohannis, a rostit un cuvânt important la sesiunea inaugurală.

De ce este anul 2015 Anul Internaţional al Luminii?
În 2015 s-au celebrat aniversări majore dedicate cercetărilor luminii:
1) 190–120 î.Hr. – Hipparchus, cel mai mare astronom al Antichităţii;
2) 10–70 d.Hr. – Heron din Alexandria – Refracţia; Diopterul – instrument optic pentru măsurări geodezice şi astronomice; Principiile opticii;
3) 87–165 d.Hr. – Ptolemeu, cel mai mare astronom al Antichităţii
(sistemul geocentric, studii de optică);
4) 1015 – Ibn al Haythem (în Imperiul Arab) – „Book of Optics”, aparate
şi experimente optice avansate pentru epoca sa;
5) 1605 – Galileo inventează şi perfecţionează telescopul – observă suprafaţa
Lunii şi a planetei Jupiter (şi a opt dintre sateliţii acestei planete). Newton
scrie cartea „Optiks” şi, împreună cu Galileo, stabileşte principiile ştiinţei
moderne;
6) 1815 – Fresnel – teoria ondulatorie a luminii;
7) 1865 – Maxwell – teoria electromagnetismului;
8) 1900 – Planck – teoria cuantică a luminii – Radiaţia corpului negru
(blackbody radiation);
9) 1915 – Einstein – Teoria laserului – Relativitatea generală = lumina
în spaţiu şi timp;
10) 1960 – Townes, Basov, Prohorov, Maiman – Descoperirea laserului;
11) 1965 – Wilson şi Penzias – Radiaţia de fond cosmică (Fiat lux);
12) 2015 – 100 de ani de la fondarea Societăţii Americane de Optică.

2.2. CUM VĂD FIZICIENII LUMINA.
ȘTIINȚA LUMINII
I) Ştiinţa luminii ne aduce informaţii la scară
macroscopică (dimensiunile noastre)
Propagarea luminii şi interacţiunea luminii cu materia la scară macroscopică au fost descrise într-o formă primă şi fundamentală de James Clark
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Maxwell (în urmă cu 150 de ani). Pentru estetica şi simetria ecuaţiilor, o
redăm mai jos:

Conferinţa UNESCO de la Paris din ianuarie 2015 a evidenţiat marile
aplicaţii ale luminii (descrisă de ecuaţiile Maxwell), care sunt prezentate în
continuare.
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II) Ştiinţa luminii ne aduce informaţii la scară atomică
şi nucleară (nano- şi femto-metri, micro-Cosmos)
Planck descoperă discretul micro-Cosmosului (lumea cuantică) în studiul
radiaţiei corpurilor negre (în 1900). În cavităţi „largi”, pentru a se atinge
echilibrul termic, absorbţia şi emisia atomilor cavităţii se face în cuante discrete
de energie (radiaţie/lumină). Primul termen al densităţii spectrale de energie,
u(, T), caracterizează „fluctuaţiile” vidului cuantic (structura vidului) şi al
doilea, distribuţia spectrală de energie în cavitate. Planck introduce şi o
constantă universală, h, care caracterizează cuantele de energie, E = h, la
acest nivel:

 4 h3  8h
3

u( , T )  

3
3
 c
 c exp( h / kT )  1
h  6.626  1034 [ J  s]
Observaţie. I.V. Vlad şi Ionescu-Pallas descriu cavităţile dublu cuantizate, în
care spectrul de mai sus este şi el discret la temperaturi/dimensiuni mici
ale cavităţilor (în funcţie de invariantul adiabatic, în revista Progress in
Physics, 2000).
Einstein descrie interacţiunea luminii (radiaţiei) cuantizate cu materia
cuantizată:
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Fig. 1. Spectrul discret Planck în cavităţile dublu cuantizate, în funcţie de invariantul
adiabatic (la invarianţi adiabatici mici, în acest caz V = 1 cm3 şi T = 1,35 K).

1905 – Einstein explică interacţiunea cuantelor (particulelor) de lumină cu
materia în efectul fotoelectric (pentru care a fost distins cu premiul Nobel).
1915 – Einstein creează teoria cuantică a absorpţiei, emisiei şi emisiei
stimulate a luminii (radiaţiei) în sisteme atomice cu două niveluri. Această teorie
stă la baza operării LASER-ului (Maiman, 1960; A. Javan, W. R. Bennett, Jr
şi D. R. Herriott, la Bell Labs, 1961; Agârbiceanu, Blănaru ş.a., 1962; Vlad şi
Nemeş – laserul cu mediu activ solid în România – sticla dopată cu Nd,
1968) şi a multor alte dispozitive optice moderne.
„LUMINA se naşte ca particulă, se propagă ca undă şi moare ca
particulă” (discret/continuu/discret).
Mai recent, John Bell şi apoi Alain Aspect au studiat paradoxul EinsteinPodolsky-Rosen (EPR) legat de problema realismului local al teoriei cuantice
(a luminii).
1982: A. Aspect, Dalibard şi Roger au utilizat fotoni polarizaţi ,,entanglaţi”
(„mixaţi” în starea cuantică a sistemului compus, „îngemănaţi cuantic”) în
experimente EPR şi au dovedit că teoria cuantică este completă şi că realismul
local trebuie abandonat.
Fotonii polarizaţi ,,entanglaţi” pot fi produşi de un laser şi un cristal
neliniar (parametric). Rezultatele obţinute de A. Aspect ş.a. nu îndeplineau
condiţiile de realism local (inegalităţile) lui Bell fără ambiguitate şi au fost într-un
acord impresionant cu teoria cuantică.
Experimente mai recente au îmbunătăţit substanţial acurateţea rezultatelor şi au demonstrat că măsurarea polarizării particulei 1 are un efect
instantaneu asupra polarizării particulei 2, chiar dacă particulele sunt separate
spaţial (fig. 2, distanţa între detectori ~10 km, Geneva, Viena ş.a.), probând
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non-localizarea. Acest efect instantaneu este utilizat astăzi în criptografia
cuantică şi în calcul cuantic.

Fig. 2. Experimentele EPR cu lumină (fotoni „entanglaţi”, A. Aspect ş.a.) care
au dovedit că teoria cuantică este completă şi că realismul local al teoriei cuantice
trebuie abandonat.

Informaţia cuantică – măsurarea luminii fără demolare
(QND = quantum nondemolition)
Experimentele QND se utilizează pentru a explora limitele ultime în
extracţia non-destructivă a informaţiei codate într-un fascicul laser. Relaţia
Heisenberg relevantă este inegalitatea produsului între numărul de fotoni şi
dispersia fazei.
Herbert Walther (MPQ-Garching) şi Ph. Grangier et al. (ENS-Paris) au
utilizat tehnici experimentale ale electrodinamicii cuantice în cavităţi (QED)
(Nature, 1998–99) pentru a demonstra măsurătorile QND asupra fotonilor.
Serge Haroche et al. (ENS – Paris, Premiul Nobel) a observat pentru
prima dată un singur foton (trapat într-o cavitate) într-o secvenţă de
cca. 100 de măsurători consecutive, de la naşterea şi până la moartea lui,
prin interacţiunea QND cu un fascicul de atomi (Nature, 2007).
Cu acelaşi montaj, este posibil să se coreleze („entangleze”) stările
cuantice ale mai multor atomi şi să se detecteze superpoziţia a două stări
clasice distincte ale câmpului electric al fotonului („Schrödinger's cat”), un
instrument posibil pentru calculul cuantic.

III) Forţele în Univers
(în Modelul Standard, după Ian Stewart)
Forţele în Modelul Standard şi o comparaţie cu patru specii care au evoluat
în timp (Ian Stewart, De ce frumuseţea este adevărul. O istorie a simetriei, 2010):
• forţa electromagnetică (lumina) (intensitate 10^-2, raza de acţiune
infinită, transmisă de fotoni, masă nulă, spin 1);

►
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forţele slabe (intensitate 10^-6, raza
de acţiune 10^-18, transmisă de
bosonii vectoriali W și Z, masa
mare, spin 1);
• forţele tari (intensitate 10^-3, raza
de acţiune 10^-15, transmisă de
gluoni, masa nulă, spin 1);
• forţa gravitaţiei (intensitate 6×10^-39,
raza de acţiune infinită).
•

Obs. Intensitatea forţelor se măsoară
printr-o mărime fără dimensiuni,
numită constanta de cuplaj. Lumina
este recunoscută ca fiind cea mai
„puternică” forţă din Univers.

Big Bang – Formarea Universului (în urmă cu aprox. 13,7 mld. ani,
după St. Hawking)

►

● Aproximativ la 3 minute după Big Bang (explozia „singularităţii”), când
temperatura a scăzut la 1 miliard de grade, protonii şi neutronii s-au
combinat formând nuclee ale unor elemente mai grele, cel mai important
fiind heliul (care deţine 25% din masa totală a Universului).
● Aprox. la 300.000 de ani după Big Bang, când universul s-a răcit la
3000 de grade, electronii s-au putut combina cu nucleele atomice pentru a
forma atomi neutri. Fără electroni liberi, care împrăştiau fotonii LUMINII,
Universul a devenit transparent la radiaţie (FIAT LUX!). (Aceasta este lumina
pe care o observăm astăzi ca radiaţie de fond cosmică, cu temperatura de
T ~ 3 K).
● Aprox. la 1 miliard de ani după Big Bang, stelele şi galaxiile au început să
se formeze şi, de atunci, Universul a continuat să crească din ce în ce mai
mare şi mai rece, până la condițiile care au condus la apariţia vieţii.
Lumina şi informaţia în Univers
Expansiunea Universului – Dark Energy şi Big Bang. R. Penrose şi
St. Hawking au descris Big Bang-ul şi evoluția în timp a Materiei şi Energiei
Negre (care nu pot fi observate cu telescoape optice).
►
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1929: Hubble – observă cu telescopul (prin lumină) că Universul este în
expansiune accelerată.
Pentru ca modelul teoretic al expansiunii să fie în acord cu datele astronomice ale expansiunii, trebuie introdusă
„Dark energy” (? energie intrinsecă,
fundamentală a unui volum al spaţiului;
astăzi, reprezintă 72% din energia din
Univers).
Modelul Friedmann conduce la:
– posibila existenţă a unui Big
Bang – inflaţie până la sfârşitul atomilor şi particulelor elementare sau la:
– posibilă inflaţie/compresie (Big
Crunch).
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Fig. 3. Evoluția în timp a Materiei și
Energiei Negre în Universul nostru
(conform descrierii Penrose-Hawking).

Cunoaşterea (umană) prin informaţia purtată de lumină. Încadrarea
experienţei într-o viziune mai largă decât ea. Cea mai mare parte a
CUVÂNTULUI (informaţiei) din micro-, macro- şi Cosmos o recepţionăm
prin Lumină (~85%) din momentul „FIAT LUX”.
►

Suntem copii ai Luminii, din informaţia şi energia purtată de ea
(ordine din ordine/ordine din dezordine) sau suntem rezultatul unor
procese mai complicate preformate de Lumină şi al proceselor de recepţie a
informaţiei purtate de Lumină (Fotosinteza/Vederea)?
B. Carter şi R. Dicke – epoca noastră
coincide cu timpul de viaţă al aşa-numitelor
stele din secvenţa principală, cum este
Soarele. În orice altă epocă, pe Pământ nu ar
exista viaţă inteligentă care să poată măsura
constantele fizice principale. Această coincidenţă trebuia să existe tocmai pentru ca
viaţa inteligentă să fie aici doar pe durata
particulară în care are loc coincidenţa!
(R. Penrose, The Emperor's New Mind, 1989).
„Observers are necessary to bring the
Universe into being”. Barrow şi Tipler cred că
aceasta este o concluzie valabilă din teoria Fig. 4. Reprezentarea Wheeler a
cunoaşterii Universului (Unului)
cuantică, aşa cum a fost sugerată de John
ca un sistem cu feedback
Archibald Wheeler, în special într-un univers
(Phys. Today, 2009, p. 45).
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participativ şi conform unui Principiu Antropic Participativ [J. Wheeler:
„Everything is fields”/„Everything is information” („It from bit”)].
►

Lumina Universului adusă de telescopul Hubble

Telescopul Hubble poate observa spaţiul ultra-îndepărtat legat de era
formării stelelor şi galaxiilor, la cca. 200 milioane de ani de la „Big Bang”
(când Sistemul Solar şi Pământul nu existau încă).
Prin observarea „găurilor negre”, Hubble permite „străpungeri” ştiinţifice în astrofizică ca, de exemplu, determinarea ratei de expansiune a
Universului.
Lumina pe care o detectează este la limitele actuale (1 foton/min).
Zona de observaţie (de forma unui ac) este atât de îngustă încât, pentru
explorarea întregului spaţiu, i-ar trebui cca. 1 milion de ani (mult mai mult decât
vârsta lui Homo sapiens pe Terra), o durată cvasi-infinită pe scara noastră de timp.
►

Cunoaşterea şi Universul. Misterul existenţei umane pe Pământ

Trăim la cca. 13,7 miliarde de ani de la „Big Bang”, probabil în cea mai
bună perioadă din istoria cosmică a Terrei.
Dacă considerăm existenţa a 3 generaţii la 100 de ani, în cca. 7000 de
ani de civilizaţie umană documentată în scris, aceasta numără 210 generaţii.
Suntem a 12-a generaţie de la inventarea rachetelor cu mai multe trepte şi
generaţia 1-2 care zboară în cosmos.
Trăim în „antropocen”, perioadă în care populaţia planetei creşte
într-un ritm înalt şi consumă mai mult decât poate da planeta noastră, afectând procesele de pe suprafaţa ei şi chiar clima ei. Acum trăiesc 7,3 miliarde
de oameni; în cca. 40 de ani (generaţia următoare), populaţia Terrei va
depăşi probabil 10 miliarde de oameni.
Schimbările climatice şi resursele finite (apa, energia, alimentele etc.),
ca şi dezastre la scara planetară pot afecta umanitatea. Unde va putea găsi
alte resurse?
Preşedintele american B. Obama a anunţat, în aprilie 2010, noul obiectiv al NASA de a trimite astronauţi pe planeta Marte în jurul anului 2035.

2.3. LUMINA SPIRITUALĂ
Sf. Ioan Paul al II-lea ne arată: „Ştiinţa poate curăţa religia de erori şi
superstiţii; religia poate curăţa ştiinţa de idolatrie şi de adevăruri absolute.
Fiecare dintre ele poate conduce pe cealaltă către o lume mai deschisă, în
care ambele pot să înflorească”.
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IPS N. Corneanu, comentând pe Sf. Ioan Paul al II-lea, spune: „Biblia
nu este un tratat ştiinţific şi, dacă ea ne spune multe cu privire la om, nu
abordează domeniul ştiinţelor naturii, nici chiar al antropologiei ştiinţifice.
Rosturile şi chipurile omului apar aici în lumina lui Dumnezeu, care i-a rezervat
un destin aparte”.
Prof. Pr. D. Stăniloae: „Ortodoxia nu este făcută să strălucească în
vidul absolut sau să se odihnească veşnic în sine, ci, cu toată neschimbarea
dogmelor sale, ea inundă în suflete şi lumina ei produce în mintea şi inima
credincioşilor anumite efecte, care se răsfrâng în manifestările de cultură,
de muncă, de raporturi sociale, ale grupului etnic care-i aderă” (Ortodoxie
şi Românism).
Dreptul şi Marele Rabin Al. Şafran ne spune: LUMINA este singurul
fenomen care este Fizic şi Spiritual (Discurs de recepţie la Academia Română,
1997).
IPS Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, numeşte Lumina spirituală, care
transfigurează materialul, Lumina neapropiată, energie necreată de om
(în Ţara Sfântă, 2014).
Dar ce ne spun Sfintele Scripturi?
● Biblia – Geneza
1) La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.
2) Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi
Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.
3) Şi a zis Dumnezeu „Să fie lumină! (Fiat Lux)!” Şi a fost lumină.
4) Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina şi a despărţit Dumnezeu
lumina de întuneric.
Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi
a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi.
14) Şi a zis Dumnezeu: „Să fie luminători pe tăria cerului”, ca să lumineze
pe pământ, să despartă ziua de noapte şi să fie semne ca să deosebească
anotimpurile, zilele şi anii.
Dincolo de realitatea materială există o Realitate care este Spirit.
Lumina este creaţia lui Dumnezeu prin Cuvânt. Omul este creat la sfârşitul
timpului de creaţie, după ce Lumina dă informaţia şi energia necesară
creaţiei tuturor celor vii.
Cap. 3.5. Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el, vi se
vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul (şi veţi fi
muritori).
● Biblia – Sf. Evanghelie după Ioan

1) La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu
era Cuvântul (N.B. legile şi tot ce există).
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4) Întru El era viaţa şi viața era lumina oamenilor.
5) Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o.
9) Cuvântul era Lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul care
vine în lume.
Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina şi a despărţit Dumnezeu
lumina de întuneric.
La Conferinţa UNESCO de la Paris din ianuarie 2015, Cardinalul
Gianfranco Ravasi a evidenţiat aspectele spirituale ale Luminii (descrise
de Biblie), care sunt compatibile cu tot ceea ce cunoaştem prin ştiinţa contemporană, dar diferă prin Cuvântul utilizat (în Biblie – universal, unic,
metaforic-parabole şi în ştiinţă – limitat, reproductibil, matematic).
R. Feynman consideră că lumea occidentală (în primul rând, Europa)
se sprijină pe două mari tradiţii complet compatibile: credinţa creştină şi
spiritul de aventură al ştiinţei. Prima are trei aspecte: „metafizic” (care se
adaptează continuu cu descoperirile ştiinţei), moral (care îi este specific) şi
inspiraţional (dorinţa de a acţiona pentru Dumnezeu, corectoare şi preventivă faţă de primele două) şi este bazată pe adevărul relevat. Ştiinţa este
critică şi, prin educaţie, consideră adevărul experimental, care poate fi
depăşit din când în când prin metoda „încearcă şi vezi”.

3. ÎN LOC DE CONCLUZII
1) Lumina ne aduce informaţie de la toate nivelurile pe care le cunoaştem: din lumea cuantică, din lumea macroscopică şi din Universul
nostru.
2) L. Blaga:
,,Lumina minţii mele sporeşte taina lumii, nu o dezveleşte”.
,,Când experienţa nu permite să fie încadrată de o viziune
metafizică, viziunea însăşi e caducă şi nu experienţa”.
,,Arătarea sau relevarea unui mister existenţial, atunci când are loc,
e întotdeauna revelare censurată – censurată prin însăşi structura
aparatului cognitiv, destinat receptării misterului existenţial”.
3) Suntem creaţi de Lumină (copiii Luminii) – prin energia şi
informaţia purtată de ea.
4) Dreptul Rabin Al. Safran: LUMINA – Singurul fenomen care este
Fizic şi Spiritual.
5) D. Stăniloae: ,,Soarele încă este acelaşi pentru toată faţa Pământului.
Dar culorile care se nasc din întâlnirea diverselor peisaje cu lumina Lui se
deosebesc la fiecare pas“.

O VIAŢĂ DEDICATĂ ŞTIINŢEI, FILOSOFIEI
ŞI SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI

Acad. Gheorghe Tecuci

Profesor, cercetător şi manager, electronist, informatician şi filosof,
academicianul Mihai Drăgănescu a adus contribuţii de excepţie în fiecare
dintre aceste calităţi. Format în şcoala românească de electronică, ea însăşi
în formare, academicianul Mihai Drăgănescu creează o şcoală de dispozitive electronice şi microelectronică de nivel mondial. Prefigurând evoluţia
societăţii moderne, devine iniţiator şi promotor al revoluţiei informatice în
România, definind-o conceptual şi coordonându-i desfăşurarea. Generalizând conceptul de informaţie, creează o filosofie originală care conduce
la dezvoltarea unui nou tip de ştiinţă, structural-fenomenologică, cu
implicaţii majore asupra înţelegerii lumii şi viitorului ei. Prim preşedinte al
renăscutei Academii Române, îi conduce revenirea la rolul şi sursele ei
tradiţionale, dar şi înnoirea şi adaptarea la tendinţele de viitor ale omenirii.
Promotor al culturii ştiinţifice şi umaniste, redă strălucire unor valori
majore ale spiritului românesc. Mentor şi model de viaţă, iluminează şi
impulsionează viaţa multor generaţii, cu o generozitate desăvârşită.
Numai una, oricare, dintre aceste realizări ar fi suficientă pentru a-l
plasa pe academicianul Mihai Drăgănescu în galeria marilor personalităţi
româneşti. Toate la un loc, impresionante prin diversitatea şi totuşi unitatea
lor, creează imaginea unei personalităţi de o rară complexitate şi creativitate, conferindu-i titlul de cea mai strălucită personalitate enciclopedică a
României postbelice.
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1. CREATOR AL ŞCOLII ROMÂNEŞTI
DE DISPOZITIVE ELECTRONICE
ŞI MICROELECTRONICĂ
Academicianul Mihai Drăgănescu s-a format ca electronist, parcurgând
fiecare treaptă profesională, de la asistent universitar la academician. În
condiţiile extrem de neprielnice ale unei Românii izolate, a reuşit performanţe ştiinţifice incredibile, în premieră naţională. Astfel, la începutul
carierei sale ştiinţifice, lectorul universitar Mihai Drăgănescu este unul
dintre foarte puţinii electronişti români cu rezultate de cercetare de nivel
mondial, autor al primei lucrări româneşti de doctorat în domeniul
dispozitivelor electronice, intitulată „Capacităţile tuburilor electronice şi
dependenţa lor de condiţiile de funcţionare”. Urmează alte lucrări cu
caracter fundamental, precum teoria Matz-Drăgănescu, a tranzistorului la
nivele mari de injecţie, studiul efectelor inductive la dispozitivele
semiconductoare şi simplificarea teoriei diodei dielectrice. Acestea sunt
preludiul monografiei Procese electronice în dispozitive semiconductoare de
circuit [1], una dintre primele cărţi de autor din lume în acest domeniu, o
performanţă excepţională în România anului 1962, pentru care primeşte
Premiul de Stat. În 1963 primeşte Premiul Ministerului Educaţiei Naţionale
pentru cercetare ştiinţifică. Continuă să realizeze lucrări în premieră,
precum publicarea primului studiu românesc asupra microelectronicii [2],
în 1963, fondarea şi conducerea Institutului de Cercetări pentru
Componente Electronice, în 1969, şi predarea primului curs de Circuite
integrate, în 1970. Anul 1972 marchează apariţia celui de-al doilea volum
de bază al şcolii româneşti de dispozitive electronice, Electronica corpului
solid [3].
O înţelegere unitară a electronicii, informaticii şi filosofiei, în context
social, îl conduc la elaborarea unei discipline de bază a ştiinţei şi tehnologiei informaţiei, pe care o numeşte „Electronica funcţională”. În 1978,
predă pentru prima oară această disciplină, devenită curs permanent la
Universitatea „Politehnica” Bucureşti. Un alt moment major în această
construcţie este publicarea, în 1991, a volumului fundamental Electronica
funcţională [4], continuat apoi cu studii precum Microelectronica şi electronica
funcţională [5], From solid state to quantum and molecular electronics, the
deepening of information processing [6] şi Neural engineering and neural
electronics facing artificial consciousness [7].
Pe parcursul unei activităţi de aproape 50 de ani, prin cercetări
originale, prin publicarea unor cărţi de bază de nivel mondial, prin dezvol-

O viaţă dedicată ştiinţei, filosofiei şi societăţii româneşti

tarea unor cursuri noi, prin formarea şi
promovarea de cadre, ca şi a unui mare
număr de specialişti, prin direcţionarea
evoluţiei industriei româneşti de electronică şi calculatoare, inclusiv conducerea
activităţilor de fabricare a circuitelor
integrate, a creat şcoala românească de
dispozitive electronice şi microelectronică,
influenţând semnificativ evoluţia societăţii
româneşti.
În recunoaşterea internaţională a contribuţiilor sale excepţionale, academicianul
Mihai Drăgănescu este ales Fellow IEEE în
1994, Life Fellow IEEE în 1997 şi i se acordă
Medalia Mileniului III de către aceeaşi
prestigioasă organizaţie, în anul 2000.
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Revenit în biroul său de la Catedra
de Tehnologie Electronică şi
Microelectronică, după desfiinţarea
Institutului Central de Informatică
(1985–1990).

2. INIŢIATOR ŞI PROMOTOR AL REVOLUŢIEI
INFORMATICE ÎN ROMÂNIA
Academicianul Mihai Drăgănescu va rămâne în istorie şi ca cel care a
avut viziunea revoluţiei informatice, a definit-o conceptual şi i-a coordonat
desfăşurarea [8]. Iniţiator şi conducător al primului (şi până în acest
moment al unicului) program tehnologic naţional major în domeniul circuitelor integrate, calculatoarelor electronice şi informaticii, academicianul
Mihai Drăgănescu a ghidat admirabil, timp de 20 de ani, între 1965 şi 1985,
evoluţia economică a României în aceste domenii, determinând numeroase
decizii critice, precum trecerea României la etapa siliciului în domeniul
electronicii şi obţinerea de licenţe occidentale pentru fabricarea circuitelor
integrate şi a calculatoarelor din generaţia a III-a. În 1971 este distins cu
ordinul francez „Comandor al Legiunii de Onoare” pentru colaborarea
româno-franceză în domeniul informaticii.
Încă din 1970, studiile sale prefigurau o societate bazată pe un mediu
informatic menit să deservească fiecare individ, unitate organizatorică şi
societatea în ansamblu, atât în realizarea funcţiilor proprii, cât şi în relaţiile
dintre acestea, mediu ce este astăzi o realitate în întreaga lume. Mai mult,
a avut viziunea, iarăşi confirmată de evoluţia ulterioară a Internetului, că
un astfel de mediu trebuie să se bazeze pe un sistem informatic evolutiv şi
adaptabil la evoluţia tehnicii de calcul şi a experienţei informatice a
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societăţii, neputând fi planificat până în ultimele amănunte, cum o cerea
conducerea de atunci a României [8].
Îmbinând cercetările teoretice, o viziune sistemică globală şi un
management creativ, academicianul Mihai Drăgănescu a pus bazele dezvoltării informaticii în România, printr-un ansamblu de acţiuni concertate. Între acestea sunt constituirea, sub conducerea sau la iniţiativa
sa, de importante instituţii şi organisme precum Întreprinderea pentru
Întreţinerea şi Repararea Utilajelor de Calcul (1968), Institutul de Tehnică
de Calcul (1969) şi Institutul de Componente Electronice (1969). Un rol
deosebit l-a avut înfiinţarea în 1971 şi apoi conducerea Institutului Central
de Informatică care a devenit rapid centrul informaticii româneşti, atât prin
cercetări în domenii de vârf, precum inteligenţa artificială, informatica
industrială, sau reţelele de calculatoare, dar şi prin coordonarea dezvoltării
informatice în întreaga ţară. Constituie, între 1968 şi 1985, o reţea de 40 de
centre teritoriale de calcul, care a avut un impact deosebit pentru
dezvoltarea informaticii în România. Totodată s-au dezvoltat centre de
calcul în universităţi şi institute de cercetare, s-au creat licee de informatică
şi s-a extins dezvoltarea învăţământului superior în electronică, automatică,
calculatoare şi informatică.
Către sfârşitul anilor '80, academicianul Mihai Drăgănescu militează
pentru un nou program naţional major de trecere a României la a doua
revoluţie industrială, bazată pe electronică, automatică şi informatică
[9, 10]. Nu numai că acest program nu este acceptat de conducerea ţării,
dar dezvoltarea informatică este frânată, iar în 1985 chiar Institutul Central
de Informatică este desfiinţat. „S-a dat în 1985 o lovitură cumplită unei
societăţi informatice în pregătire” [11]. Şi totuşi, chiar în această perioadă
neagră din viaţa personală şi a ţarii, avansează ideea unei viitoare societăţi
a cunoaşterii, idee care este astăzi larg acceptată în ţările avansate [12].
Imediat după Revoluţia Română îşi reia rolul de iniţiator şi promotor
al revoluţiei informatice. Înfiinţează Comisia Naţională de Informatică
(1990), Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice (1991), Secţia de Ştiinţa şi
Tehnologia Informaţiei (1992), Institutul de Cercetare pentru Inteligenţa
Artificială (creat mai întâi ca un centru, în 1994, şi transformat apoi în
institut, în 2002) şi Forumul pentru Societatea Informaţională (1997).
În această perioadă, academicianul Mihai Drăgănescu a avansat o
nouă viziune asupra evoluţiei societăţii, introducând noţiunea de eră a
informaţiei, cu trei etape: societatea informaţională, societatea cunoaşterii
şi societatea conştiinţei [12]. „În esenţă, societatea informaţională este societatea care se bazează pe Internet”, România găsindu-se astăzi într-o stare
de subdezvoltare a acestei societăţi [12]. De aceea, academicianul Mihai
Drăgănescu afirma: „Pentru România devine esenţială realizarea societăţii
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informaţionale, dar în condiţiile actuale
ea trebuie să se desfăşoare odată cu
primele obiective ale societăţii cunoaşterii. Este greşit să se spună: mai întâi
societatea informaţională şi apoi societatea cunoaşterii. Nu trebuie să ne
condamnăm să rămânem mereu în
urmă” [12].
Academicianul Mihai Drăgănescu
identifică vectori tehnologici şi funcţioCu soţia, Nora Rebreanu,
nali ca instrumente ce pot transforma
la simpozionul dedicat împlinirii
societatea informaţională în societatea a 75 de ani, în aula Academiei Române,
8 aprilie 2004.
cunoaşterii. „Pentru a face primii paşi
în societatea cunoaşterii este necesară
declanşarea unui număr minim de asemenea vectori. Primul asemenea
vector este crearea unui Internet „dezvoltat“, care este un vector tehnologic,
apoi tehnologia cărţii electronice (vector tehnologic) şi managementul
cunoaşterii (vector funcţional, cu două valenţe, una pentru funcţionarea
economică şi organizatorică a unei întreprinderi, corporaţii multinaţionale
sau societăţi, alta pentru utilizarea morală a cunoaşterii în societatea
globalizată)” [12].
În acelaşi timp, academicianul Mihai Drăgănescu identifică măsuri
concrete pentru realizarea acestei societăţi. Ca şi programul din anii
1965-1985, programul pentru „societatea informaţională şi a cunoaşterii”
[12] este o contribuţie de gândire majoră, cu obiective şi mijloace precise, de
cea mai mare importanţă pentru progresul societăţii româneşti, demonstrând încă o dată vocaţia patriotică a academicianului Mihai Drăgănescu.
Roadele viziunii şi activităţii sale neîntrerupte de susţinere a informaticii româneşti se văd astăzi când aceasta a devenit motorul dezvoltării
României ce este din ce în ce mai mult recunoscută ca o forţă de nivel
mondial în acest domeniu.

3. CREATOR AL FILOSOFIEI
STRUCTURAL-FENOMENOLOGICE
(ORTOFIZICE) A EXISTENŢEI
O înţelegere profundă a fizicii, electronicii, informaticii şi biologiei, un
înalt spirit analitic şi unificator, o irezistibilă tensiune filosofică, pe fondul
matricei minţii şi filosofiei populare româneşti sunt, credem, elementele
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ce l-au condus pe academicianul Mihai
Drăgănescu la crearea unei filosofii originale a existenţei, fascinantă prin firescul şi
puterea de cuprindere, despre care ilustrul
filosof Constantin Noica afirma, în 1986, „că
va uimi şi impresiona adânc pe gânditorii
nepreveniţi din veacul XXI” [13].
Academicianul Mihai Drăgănescu constată că ,,modelul ontologic care stă la baza
ştiinţei structurale este inadecvat, iar ştiinţa
structurală însăşi este limitată, ea poate fi
folosită numai între anumite limite ale
O filosofie ce „va uimi şi
realităţii. Dincolo de aceste limite ea este
impresiona adânc pe gânditorii
nepreveniţi din veacul XXI”
insuficientă pentru a explica realitatea,
(Constantin Noica, 1986).
deoarece neglijează extraingredienţi ai
naturii, pe care de fapt nici nu-i poate
recunoaşte prin natura metodelor pe care le foloseşte. În ansamblu, ştiinţa
structurală este incompletă pentru a explica realitatea în totalitatea ei” [14].
Prin lucrări fundamentale precum Profunzimile lumii materiale [15],
Ortofizica [16], Spiritualitate, Informaţie, Materie [17], Informaţia materiei [18],
Eseuri [19], L’Universalité ontologique de l’information [20], academicianul
Mihai Drăgănescu a construit un model ontologic original prin care se
explică unitar, pentru prima dată, procesele fizice, biologice, informaţionale, mentale şi psihologice, pe baza unor concepte originale fundamentale
precum informateria, ortoenergia, ortoexistenţa, ortosensul, sensul fenomenologic, introdeschidere, afiire ş.a. Se postulează existenţa unei realităţi
profunde tendenţiale, cu o componentă energetică (ortoenergia) şi una
informaţională (informateria), în afara spaţiului şi timpului, şi din care se
generează universuri fizice, în care substanţa nevie este un cuplaj dintre
ortomaterie cu ortoenergie şi informaterie, iar organismele vii conţin direct
informaterie, formându-se astfel inele ale existenţei.
Această filosofie propune depăşirea paradoxurilor actualei ştiinţe
structurale prin construirea unui nou tip de ştiinţă, structural-fenomenologică, pentru care academicianul Mihai Drăgănescu a formulat deja o
serie de principii, precum cel al insuficienţei cunoaşterii structurale,
al existenţei, al materiei profunde, al universalităţii ontologice a informaţiei
şi energiei, al tendinţelor devenirii şi al modelării structural fenomenologice [21].
Ca şi filosoful Constantin Noica, academicianul Mihai Drăgănescu a
făcut filosofie bazându-se în primul rând pe „gândul pur neinfluenţat de
altceva, lăsat să curgă în propria minte... simţind apoi nevoia confruntării
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cu filosofia consacrată şi cu ştiinţa, dar acordând ştiinţei un rol mai
accentuat” [19, p. 104].
Alţi mari gânditori, precum Florian Nicolau, David Bohm şi John
Archibald Wheeler, au imaginat şi ei un strat mai profund al realităţii decât
cel oferit de ştiinţa structurală, dar niciunul nu a avansat atât de mult în
această direcţie precum academicianul Mihai Drăgănescu, care aduce astfel
o contribuţie majoră la gândirea umană. Astăzi, un număr crescând de
specialişti în fizică, chimie şi ştiinţa informaţiei adoptă puncte de vedere
apropiate celor propuse iniţial de academicianul Mihai Drăgănescu,
confirmând şi astfel importanţa şi ramificaţia contribuţiilor sale.
Un aspect edificator pentru generalitatea şi puterea de cuprindere a
filosofiei ortofizice a existenţei este explicarea noţiunii de Dumnezeu.
Problema raportului dintre filosofia ortofizică şi Dumnezeu a ridicat-o
întâi Constantin Noica, în 1987. Răspunsul îl dă academicianul Mihai
Drăgănescu ceva mai târziu, în 2003, în urma interacţiunii cu profesorul
Menas Kafatos, ilustrul astrofizician şi filosof american care postulează
existenţa unei conştiinţe a universului [22].
În urma unei îndelungi investigaţii în filosofia ortofizică, şi doar prin
folosirea principiilor deja existente, academicianul Mihai Drăgănescu
concepe un model fenomenologic-structural al conştiinţei fundamentale a
existenţei.
,,Ce legătură are modelul fenomenologic-structural al conştiinţei
fundamentale a existenţei cu noţiunea de Dumnezeu prezentată de mari şi
importante religii ale lumii? Fără îndoială, există o mare legătură, noţiunea
de Dumnezeu în aceste religii ar putea fi un anumit mod de receptare a
conştiinţei fundamentale a existenţei. Dacă acceptăm ca foarte plauzibilă
existenţa conştiinţei fundamentale, atunci şi Dumnezeu este foarte plauzibil
din punct de vedere ştiinţific şi filosofic, chiar dacă este receptat în diferite
nuanţe.” [23]
„...Cum cosmosul nu este un organism, conştiinţa fundamentală nu
aparţine unui organism, dar fiinţează. Conştiinţa fundamentală a existenţei
este fiinţa prin excelenţă, dincolo de viaţă şi, implicit, de moarte.” [23]
Colaborarea fructuoasă cu profesorul Menas Kafatos, cu care are foarte
multe puncte de vedere comune, a condus la dezvoltarea unei noi abordări,
integrative, a ştiinţei, care ia în considerare atât aspectele structurale, cât şi
pe cele fenomenologice ale realităţii [24, 25].
În ultimii săi ani, academicianul Mihai Drăgănescu s-a concentrat
asupra ultimei etape a erei informaţiei, Societatea Conştiinţei, noţiune
introdusă în anul 2000 [26] şi elaborată în ultima sa carte din 2007 [27].
„Cunoaşterea şi conştiinţa sunt marile resurse ale viitorului, pe care să sperăm
că vom şti să le folosim” [27, p. 55]. „Ceea ce pare firesc în devenire este ca
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procesele evolutive biologice, biotehnologice, tehnologice şi sociale să
conducă la preluarea rolului determinant în societate de către conştiinţă, ea
fiind cea mai sigură purtătoare a viitorului” [27, p. 32]. „Societatea conştiinţei
va fi o societate spirituală. Aceasta nu înseamnă o societate pur meditativă, ci
o societate în care predomină spiritualitatea, fiind în acelaşi timp o societate
activă informaţional, ştiinţific, tehnologic, industrial, agricol, sustenabilă şi
cu un mediu protejat” [27, p. 34].
„Fără îndoială, tendinţele devenirii îndreaptă conştiinţa, omul şi societatea
spre bine. Chiar spre o societate a conştiinţei. Viitorul omului, al conştiinţei sale
şi al conştiinţei în general, va fi şi acela de a se apropia de existenţa
profundă şi de Conştiinţa fundamentală a existenţei prin cunoaştere,
tehnologie, viaţă socială şi spiritualitate” [27, p. 33].
Slăbiciunile omului biologic actual, istoria omenirii şi propria experienţă de viaţă îi moderează totuşi optimismul privind realizarea Societăţii
conştiinţei, considerând necesară o intervenţie a Conştiinţei Fundamentale
a Existentei. „Omul şi societatea de pe pământ ar putea, după societatea
cunoaşterii, să intre într-o perioadă, poate nu a societăţii conştiinţei, ci întruna a prefigurării societăţii conştiinţei. Va fi posibil, cel puţin, acest lucru sau
mai mult decât atât?” [27, p. 190]. „Sunt speranţe ca prin efortul dezvoltării
spiritualităţii (vieţii spirituale), de a ne apropia de o societate a conştiinţei,
iar divinitatea să intervină în salvarea acesteia prin miracolele ei majore”
[27, p. 226].
Publicarea unui mare număr de lucrări, în ţară şi în străinătate,
organizarea unui şir de conferinţe privind „Modelarea structural-fenomenologică” la Academia Română, începând din 1997, apariţia de discipoli,
colaborarea cu reputaţi oameni de ştiinţă din străinătate, adoptarea unor
concepte similare de către un număr crescând de gânditori, toate acestea
confirmă prezicerile făcute filosofiei ortofizice de către marele filosof
Constantin Noica.

4. CONDUCĂTOR AL RENAŞTERII
ACADEMIEI ROMÂNE
Este oare cineva care să fi avut vreun impact mai mare asupra evoluţiei
Academiei Române decât academicianul Mihai Drăgănescu? Într-o
perioadă de numai patru ani, între 1990 şi 1994, când a fost preşedinte al
Academiei, a iniţiat şi condus revenirea acestui prim for al spiritualităţii
româneşti la rolul şi sursele sale tradiţionale. În acelaşi timp, a iniţiat şi
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condus înnoirea şi adaptarea Academiei Române la tendinţele de viitor ale
culturii ştiinţifice şi umaniste, pentru înaintarea naţiunii române în cadrul
european şi mondial.
Este suficient să reflectăm asupra evoluţiei coordonatelor societăţii
româneşti în „nesfârşita” etapă de tranziţie, pentru a înţelege că
academicianul Mihai Drăgănescu a fost şansa Academiei Române.
Viceprim-ministru al Primului Guvern Provizoriu de după Revoluţia
Română, iniţiază şi elaborează Decretul-Lege nr. 4 privind organizarea şi
funcţionarea Academiei Române, promulgat la 5 ianuarie 1990. Punând
Academia Română mai presus de orice, renunţă la calitatea de viceprimministru pentru a i se dedica în întregime. Obţine autonomia Academiei
Române care, sub conducerea sa, îşi reia prezenţa şi rolul cuvenit, atât
în viaţa ţării, cât şi pe plan internaţional.
Prin acţiuni de o pilduitoare frumuseţe morală, repară nedreptăţi ale
vremii. Sunt reconsideraţi ca membri fără întrerupere ai Academiei
Române iluştrii reprezentanţi ai spiritualităţii româneşti, eliminaţi abuziv
din Academie, în 1948, de către regimul totalitar, precum Lucian Blaga,
Theodor Capidan, Dumitru Caracostea, Ion Petrovici, Constantin
Rădulescu-Motru, Gheorghe I. Brătianu, Silviu Dragomir, Dimitrie Gusti,
Alexandru Lepădatu, Ioan Lupaş, Simion Mehedinţi, Petre P. Negulescu,
Nicolae Colan, Victor Slăvescu, Constantin Brăiloiu, Tiberiu Brediceanu,
Onisifor Ghibu, Pantelimon Halipa, Dragomir Hurmuzescu, Grigore T.
Popa, Petru Sergescu, Emil Haţieganu, Iuliu Hossu, Constantin Levaditi,
Iuliu Maniu, Nicolae Bălan, Grigore Tăuşan ş.a. [19, p. 153]. Sunt aleşi
membri post-mortem ai Academiei Române personalităţi strălucite care nu
au avut meritata recunoaştere, precum Constantin Brâncuşi, Mircea Eliade,
Constantin Noica, Ştefan Lupaşcu, Mircea Florian, Nichita Stănescu, Marin
Preda, Ion Barbu, Traian Lalescu, Constantin Pârvulescu, Călin Popovici,
Ion Moraru, Ştefan Berceanu, Virgil Madgearu, Petre Andrei, Petru
Caraman, Nicolae C. Paulescu, Alexandru Proca, Haralambie Vasiliu,
Ştefan Odobleja, Bela Bartok, Herman Oberth, Eugen Lovinescu şi Theodor
Aman [19, p. 153]. Redă Academiei Române rolul istoric de for al tuturor
românilor, prin alegerea de membri de onoare din Basarabia (Grigore
Vieru, Ion Druţă, Mihai Cimpoi, Andrei Andries, Sergiu Ion Rădăuţan),
Bucovina (Grigore Constantin Bostan şi Alexandrina Cernov), şi din
diaspora românească (Nicolae Georgescu-Roegen, Anghel Rugină, Radu
Bălescu, Sergiu Celibidache, Alexandru Cioranescu, Joseph M. Juran,
George Uscăţescu, Ion I. Inculeţ, Dinu Adameşteanu, Mihai Ion Botez,
Eugenio Coşeriu, Nicola Matteesco-Matte, Jean Negulesco, Dinu C.
Giurescu, Iosif Antochi, Paul Stahl, Petru Dumitriu, Mattei Dogan, Idel
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Ianchelevici, Constantin Atanasie Bona ş.a.) [19, p. 154], [28, pp. 154–155].
Fondează, îi scrie „manifestul” şi conduce revista „Academica” destinată
menţinerii unei legături continue cu întreaga intelectualitate românească.

Decretul-Lege nr. 4 privind organizarea şi funcţionarea
Academiei Române

Binegândind rolul naţiunii române în dezvoltarea culturii ştiinţifice şi
umaniste universale, academicianul Mihai Drăgănescu obţine revenirea
unui număr de peste 50 de institute de cercetare fundamentală sau
avansată la Academia Română şi reînfiinţarea unor institute de tradiţie,
apărând cu succes desfăşurarea acestor activităţi faţă de foruri naţionale şi
internaţionale. În acelaşi timp conduce activitatea de adaptare a Academiei
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Române la tendinţele mondiale, înfiinţând două noi secţii, Secţia de Artă,
Arhitectură şi Audio-Vizual şi Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei,
precum şi o serie de institute şi centre noi.
Dar Academia Română de astăzi poartă amprenta primului preşedinte
al renaşterii sale şi pentru că academicianul Mihai Drăgănescu a iniţiat
alegerea a circa 50 de personalităţi ale culturii româneşti ca membri ai
Academiei Române.

5. PROMOTOR AL CULTURII ŞTIINŢIFICE
ŞI UMANISTE ROMÂNEŞTI
Ne-am referit în secţiunile anterioare la rolul major al academicianului
Mihai Drăgănescu în dezvoltarea şi promovarea electronicii, informaticii şi
filosofiei. Dar rolul de promotor al culturii ştiinţifice şi umaniste al
academicianului Mihai Drăgănescu depăşeşte mult cadrul cercetărilor şi
creaţiilor sale în aceste domenii. Ne gândim, în primul rând, la rolul jucat
în restabilirea ortografiei fireşti a limbii române, abuziv alterată în 1953, din
comandamente politice contrare culturii naţionale. Este în acest act de
importanţă capitală pentru limba română, o expresie edificatoare a înaltelor
calităţi umane şi patriotice ale academicianului Mihai Drăgănescu. Cerinţa
ilustrului lingvist academician Alexandru Rosetti, de revenire în ortografia
româna la â din a, exprimată puţin înaintea trecerii sale în eternitate, este
pentru academicianul Mihai Drăgănescu o „prevedere testamentară” [28,
p. 206]. Ca urmare, la 31 ianuarie 1991 rosteşte la Academia Română
discursul „Asupra unor îndreptări ale ortografiei limbii române” [19, pp.
162–170]. După o largă dezbatere publică, înfruntând cu numeroase
argumente ştiinţifice opoziţia înverşunată şi neaşteptat de virulentă a unora
dintre lingvişti şi a unei părţi a presei, academicianul Mihai Drăgănescu
rosteşte, la 17 februarie 1993, discursul istoric „Ortografia limbii române:
Cu Haşdeu, Maiorescu, Puşcariu şi Rosetti” în care îndeamnă „Să avem,
atunci, conştiinţa trecutului, aspiraţiilor şi destinului nostru. Să ne apărăm
cultura, limba şi sufletul” [19, pp. 171–194]. Votul nominal aproape unanim
(cu o singură împotrivire) al membrilor Academiei Române, precum şi
susţinerea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a Ministerului
Învăţământului şi a Ministerului Culturii au transformat acuzaţia de
instaurare a „ortografiei Drăgănescu” într-un titlu de glorie [28, p. 158].
O altă pildă de patriotism este preocuparea constantă a academicianului Mihai Drăgănescu pentru recunoaşterea naţională şi internaţională
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a personalităţilor culturii româneşti. Un
exemplu admirabil este obţinerea recunoaşterii operei lui Ştefan Odobleja, printr-un
efort desfăşurat pe o perioadă de 15 ani, între
1975 şi 1990. A ţinut numeroase conferinţe
asupra contribuţiilor lui Ştefan Odobleja, a
condus editarea a două volume, Precursori
români ai ciberneticii [29] şi Odobleja between
Ampere and Wiener [30], a editat în limba româna Psihologia consonantistă a lui Odobleja
[31] şi a obţinut alegerea lui Ştefan Odobleja
ca membru post-mortem al Academiei
Române, înălţând şi astfel prestigiul ştiinţei
româneşti [19, p. 153].
Am dori să evocăm aici şi exemplul pe
care ni-l oferă academicianul Mihai Drăgănescu în privinţa preţuirii şi
recunoaşterii profesorilor şi mentorilor noştri, prin cazul profesorului
Tudor Tănăsescu, exemplu din care noi toţi avem mult de învăţat. În 1982,
prezintă comunicarea „Tudor Tănăsescu – Întemeietor al şcolii româneşti
de electronică”, iar în 1992, organizează la Academia Română sesiunea
„Tudor Tănăsescu şi şcoala românească de electronică” şi conduce editarea
volumului Tudor Tănăsescu, fondatorul şcolii româneşti de electronică [32],
consfinţind locul acestuia în istoria ştiinţei şi tehnologiei româneşti.
Acestea sunt doar nişte exemple ale unei activităţi susţinute, de o viaţă,
în care academicianul Mihai Drăgănescu a promovat valori trecute şi
prezente ale culturii româneşti, nu numai prin publicaţii şi comunicări
proprii, dar şi prin organizarea de conferinţe sau promovarea publicării de
cărţi în numeroase domenii.

6. MENTOR ŞI MODEL DE VIAŢĂ
Academicianul Mihai Drăgănescu a fost înaintea timpului său şi
atunci când a introdus ideea unei revoluţii informatice [8], şi atunci când
a creat filosofia ortofizicii [15], şi atunci când a definit electronica funcţională [4], şi atunci când a definit societatea cunoaşterii [11], şi atunci când a
prefigurat societatea conştiinţei [14]. A fost mereu un vizionar şi un deschizător de drumuri.
Este un fenomen cunoscut că generaţiile tinere sunt mult mai
adaptabile noului context social creat de Internet, dar iată că a fost
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academicianul Mihai Drăgănescu care, la peste 70 de ani, a publicat atât
prima carte românească pe Internet [20], cât şi prima carte electronică [33],
cel care, în 2001, a organizat primul simpozion în România privind cartea
electronică, precum şi primul simpozion privind comerţul electronic. De
unde a izvorât această extraordinară putere de asimilare şi adaptare la nou
care i-a permis academicianului Mihai Drăgănescu să navigheze aparent
atât de uşor în domeniile atât de dinamice şi complexe ale electronicii,
informaticii şi filosofiei?
În discursul său de recepţie la Academie, „Tensiunea filosofică şi
sentimentul cosmic”, academicianul Mihai Drăgănescu spunea: „Dacă
existenţa formează inele ale lumii materiale, adică universuri, atunci
trebuie să recunoaştem că universul în care ne găsim are un sens, o
tendinţă, iar binele, în înţeles filosofic, corespunde respectării de către om
şi societate a acestei tendinţe, ceea ce nu înseamnă respectarea unui
determinism strict, dimpotrivă presupune o cunoaştere înaintată şi o mare
putere de creaţie. Iar binele filosofic, se poate demonstra, este compatibil,
mai mult, din el derivă teoretic şi binele social, care poate fi dedus şi
din consideraţii umaniste” [34, p. 27]. Sentimentul cosmic, propus de
academicianul Mihai Drăgănescu ca soluţie la tensiunea filosofică de
înţelegere a existenţei, „cheamă omul la o atitudine eroică prin gândire şi
acţiune în direcţia tendinţei fundamentale în Univers, adică spre creaţie,
spre o atitudine spirituală care este şi sursă a întăririi voinţei sale, a
raţionalităţii şi lucidităţii” [34, p. 30].
Este aici o justificare filosofică a
acţiunii omului în direcţia binelui, pe care
academicianul Mihai Drăgănescu ne-a demonstrat-o în modul cel mai strălucit. Este
tensiunea filosofică şi sentimentul cosmic al
academicianului Mihai Drăgănescu care
credem că-i explică vocaţia patriotică desăvârşită pentru progresul societăţii româneşti, ca şi energia depăşirii multor
Fairfax, Virginia, 1995.
obstacole şi nedrepte dificultăţi.
Într-o îndelungată şi strălucită carieră,
academicianul Mihai Drăgănescu a iluminat şi influenţat viaţa multor
generaţii, a celor care am avut şansa de a-i trai în preajmă, pe care ne-a
binegândit, ne-a arătat direcţia, ne-a impulsionat mişcarea şi ne-a
binecuvântat, cu o generozitate neîntrecută.
Academicianul Mihai Drăgănescu a fost părintele spiritual şi modelul meu
de viaţă.
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7. CONSIDERAŢII FINALE
Observatorul activităţii academicianului Mihai Drăgănescu se întreabă
firesc cum a fost cu putinţă ca un singur om să exceleze în domenii de
activitate atât de diferite. Este geniul academicianului Mihai Drăgănescu,
care a reuşit să descopere şi să definească o linie de continuitate şi o
complementaritate ce l-au condus la crearea unei opere enciclopedice
unitare, în cele mai dinamice domenii ale lumii moderne: electronica,
informatica, filosofia ştiinţei şi a societăţii.
În viziunea academicianului Mihai Drăgănescu, „Atacarea multidisciplinară a unei probleme a devenit esenţială în epoca noastră, dar ea nu
se va dovedi suficientă dacă nu vom găsi şi factorii integratori, respectiv
dacă nu vom găsi contopirea multidisciplinarităţii într-o unitate, fie că este
cazul înţelegerii unei realităţi date, complexe, fie acela al construcţiei unor
obiective care să servească omul şi societatea” [35, p. 428].
Găsirea acestor factori integratori este una dintre cele mai mari
contribuţii ale academicianului Mihai Drăgănescu. Iată un exemplu:
„Tehnologia informaţiei este o tehnologie purtătoare de progres în epoca
noastră prin cele două faţete importante ale ei: electronica şi informatica.
Între acestea nu există frontieră. Sâmburele fizic al tehnologiei informaţionale contemporane îl constituie electronica, mai exact microelectronica, iar sâmburele informaţional îl oferă informatica” [4, p. 15].
„Sâmburele fizic” şi „sâmburele
informaţional” îl vor fi inspirat poate în
dezvoltarea concepţiei filosofice despre
materia profundă: „Sub lumea cuantică
se găseşte... materia profundă având două
principii: informateria, o materie cu
proprietăţi informaţionale de tip fenomenologic (ca şi sensurile mentale); lumatia,
o materie cu proprietăţi energetice, nestructurată şi care poate fi structurată de
În 2007, la şedinţa Secţiei de Ştiinţa
informaterie” [35, p. 10].
şi Tehnologia Informaţiei
a Academiei Române.
Pe de alta parte, „Tehnologia este
inerent legată de filosofie deoarece ca
instrument al devenirii are un rol existenţial. Devenirea implică însă
îmbinarea factorilor sociali cu cei ştiinţifici, tehnologici şi economici şi cu
viaţa spiritual-culturală. Niciunul dintre aceşti factori nu poate fi rupt de
ceilalţi fără a infirma realitatea şi a periclita atingerea civilizaţiei
socio-umane” [18, p. 127].
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Credem că, în ultimă instanţă, ceea ce dă această incredibilă unitate în
diversitate operei academicianului Mihai Drăgănescu este concepţia sa
generală asupra informaţiei care cuprinde [35, p. 428]:
„I. Filozofia informaţiei;
II. Ştiinţa informaţiei;
III. Tehnologia informaţiei;
IV. Industria informaţiei;
V. Economia informaţiei;
VI. Relaţia cultură-informaţie;
VII. Societatea informaţională (incluzând problemele inteligenţei
sociale şi ale democraţiei informaţiei);
VIII. Crearea (generarea) de informaţie.”
În viziunea academicianului Mihai Drăgănescu, informaţia ,,are o
multitudine de ipostaze, ea ajunge să fie gândire, conştiinţă, spirit, computaţie, poezie, idee, sens. Fiecare dintre aceste ipostaze poate fi un punct
de sprijin în înţelegerea materiei şi lumii” [18, p. 13].
În semn de recunoaştere a multiplelor contribuţii ale academicianului
Mihai Drăgănescu, Academia Română a instituit premiul Mihai Drăgănescu,
Institutul de Inteligenţă Artificială al Academiei Romane a primit numele
său, iar la Biblioteca Academiei Române s-a înfiinţat cabinetului
,,Academician MIHAI DRĂGĂNESCU” unde întreaga sa opera şi activitate pot fi studiate.
Prin întreaga sa activitate, academicianul Mihai Drăgănescu ne-a
dăruit un exemplu impresionant al unei vieţi dedicate ştiinţei, filosofiei
şi societăţii româneşti.
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MIHAI DRĂGĂNESCU
ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ

Ion Iliescu
Fost preşedinte al României

Doresc, în primul rând, să apreciez iniţiativa Secţiei de Ştiinţa şi
Tehnologia Informaţiei a Academiei Române, care a organizat în anul 2004,
cu prilejul împlinirii de către academician şi preşedinte al Secţiei a vârstei
de 75 ani, un seminar ştiinţific consacrat operei şi activităţii academicianului Mihai Drăgănescu, primul preşedinte al Academiei Române,
reorganizată după 1989. Tema seminarului ,,Societatea informaţională –
societatea cunoaşterii” exprima esenţa orientărilor promovate de academicianul Mihai Drăgănescu în întreaga sa activitate ca profesor al
Politehnicii bucureştene, ca cercetător, ca Secretar permanent al Comisiei
Guvernamentale pentru dotarea economiei naţionale cu echipamente
moderne de calcul şi automatizarea prelucrării datelor, coordonator al
Institutului Central de Informatică şi al Centrelor teritoriale de calcul din
ţară.
Am avut prilejul să conlucrez îndeaproape cu academicianul Mihai
Drăgănescu în calitatea sa de conducător al Institutului Central de
Informatică (ICI), în perioada anilor 1984–1989, când eram director al
Editurii Tehnice. În cadrul editurii, compartimentul cel mai dinamic a fost
tocmai cel al redacţiei de informatică şi de tehnică de calcul, coordonat de
ing. Paul Zamfirescu (fostul meu coleg de liceu la ,,Sf. Sava” şi de facultate).
Profesorul Mihai Drăgănescu şi profesorul Marius Guran erau principalii
consultanţi şi colaboratori ai editurii, în acest domeniu, la care se adăuga
o pleiadă întreagă de cercetători din ICI, ITC, ICE (FEA), salariaţi ai
Fabricii de Calculatoare, ca şi din reţeaua Centrelor teritoriale de calcul,
precum şi cadre didactice din Politehnica din Bucureşti şi din principalele

Mihai Drăgănescu în societatea românească

51

centre universitare: Timişoara, Cluj, Iaşi, Craiova, Braşov. Redacţia
Editurii Tehnice realiza şi o publicaţie: AMC (Automatică, Management,
Calculatoare) care era susţinută de un mare număr de colaboratori din
unităţile menţionate, ca şi din unităţi industriale, cu câteva apariţii pe an şi
având o răspândire remarcabilă în ţară.
Existenţa Institutului Central de Informatică şi a Centrelor teritoriale
de calcul a constituit un cadru favorabil pentru formarea unui corp activ
de specialişti în domeniul informaticii şi dezvoltării tehnicii de calcul,
colaboratori activi ai Editurii Tehnice şi principalii utilizatori ai publicaţiilor sale. Profesorul Mihai Drăgănescu mi-a oferit două lucrări de
referinţă pentru acest domeniu: cartea prof. Yoneji Masuda, directorul
Institutului pentru Societatea Informatică din Tokio, carte intitulată
Societatea informatică ca societate post-industrială, şi cartea profesorului
E. Feigenbaum, de la Universitatea Stanford din California, scrisă împreună
cu ziarista Pamela Mc. Corduck, întitulată A cincea generaţie, referitoare la
programul japonez de realizare a unei noi generaţii de calculatoare
(considerată best-seller-ul anului 1984 în SUA).
Pentru a evita complicaţiile privind aprobarea şi finanţarea unor
traduceri, ambelor lucrări le-am făcut ample prezentări (note de lectură) în
publicaţia AMC (numere din anii 1984 şi 1985), care s-au bucurat de larg
interes din partea cititorilor.
Am participat la numeroase întâlniri-dezbateri, programate şi conduse
de academicianul Mihai Drăgănescu atât în Bucureşti, cât şi în alte
localităţi, reuniuni de larg interes prin actualitatea temelor abordate şi
calitatea participanţilor. Acestea au întreţinut un climat activ, de interes
pentru domeniul informatic, de mare actualitate. Este, fără îndoială, meritul
profesorului Mihai Drăgănescu de a fi contribuit la cultivarea acestui
interes şi de a fi fost promotorul afirmării şi dezvoltării acestui domeniu de
cercetare şi de dezvoltare, care a cunoscut cea mai dinamică şi spectaculoasă evoluţie. În condiţiile de atunci, în ciuda izolării noastre
internaţionale şi a restricţiilor de circulaţie a oamenilor şi a informaţiilor,
România a reuşit să se situeze, cred, în avangarda dezvoltării domeniului,
în această parte a Europei, şi prin contribuţia academicianului Mihai
Drăgănescu.
Academicianul Mihai Drăgănescu a fost incontestabil omul de idei şi
de suflet al unei adevărate mişcări intelectuale, în consens cu ceea ce se
petrecea pe plan internaţional, contribuind la conectarea ţării şi a specialiştilor noştri la cercetarea de vârf de cea mai acută actualitate, care a
influenţat întreaga dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică la confluenţa
secolelor XX şi XXI.
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După 1989, prof. Mihai Drăgănescu a fost, pentru scurt timp, viceprimministru în primul guvern Petre Roman. S-a ocupat de reorganizarea
Academiei Române, care fusese practic dezorganizată de către Nicolae
Ceauşescu, transformată într-o instituţie formală, privată de institutele
sale de cercetare şi având interdicţia de a mai primi noi membri. În calitate
de preşedinte ales al noii academii, prof. Mihai Drăgănescu a readus-o
la viaţă şi a transformat-o într-o instituţie respectată. A depus o muncă
stăruitoare pentru revitalizarea Academiei în noile condiţiuni, pentru
reintegrarea şi reactivarea fostelor institute academice de cercetare.
Ţinând seama de problemele complexe ale reorganizării economiei
naţionale, la început de ianuarie 1990 am luat decizia, împreună cu
premierul Petre Roman, a organizării Institutului Naţional de Cercetări
Economice (INCE), subordonat iniţial guvernului şi condus de academicianul Tudorel Postolache, în calitate de viceprim-ministru. Prima
acţiune a INCE a fost de elaborare a ,,Strategiei tranziţiei spre economia
de piaţă”, apoi a ,,Strategiei integrării în Uniunea Europeană”. Ulterior
INCE a fost integrat între institutele subordonate Academiei Române.
După încheierea mandatului de preşedinte al Academiei Române,
academicianul Mihai Drăgănescu a fost numit ambasador al României în
Belgia. Activitatea sa la Bruxelles, în acea perioadă, a fost deosebit de utilă
şi eficientă. Era o perioadă densă în politica noastră externă, de reaşezare şi
de stimulare a relaţiilor şi a dialogului nostru internaţional. Bruxelles-ul era
important şi pentru faptul că acolo se aflau sediile Comisiei Europene şi
NATO (inclusiv grupul de la Mons) – organizaţii spre care noi ne îndreptam atenţia, în vederea pregătirii aderării ţării noastre. De aceea,
misiunea ambasadorului nostru la Bruxelles era deosebit de importantă.
Academicianul Mihai Drăgănescu, prin autoritatea şi prestigiul său, a
fost un ambasador eficient, care a jucat un rol activ, atât în consolidarea
relaţiilor bilaterale cu Belgia – ţară cu care aveam tradiţii bogate de legături,
de-a lungul istoriei –, cât şi pentru promovarea dialogului cu structurile
UE şi NATO, în vederea pregătirii aderării ţării noastre.
În încheiere, aducând omagiul nostru academicianului Mihai
Drăgănescu, recunoaştem în el figura reprezentativă a unui intelectual,
cercetător pasionat, om deschis spre nou, conectat la tot ce înseamnă
progres ştiinţific şi tehnologic, creator, înzestrat totodată cu capacităţi
deosebite de organizator, ceea ce nu este, din păcate, comun pentru mulţi
cercetători valoroşi.

ACADEMICIANUL MIHAI DRĂGĂNESCU,
MARCANT EXPONENT
AL INGINERIEI ROMÂNEŞTI
ŞI SPRIJINITOR AL AGIR ŞI ASTR

Mihai Mihăiţă

Pentru mine şi colegii mei din Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi
Asociaţia Generală a Inginerilor din România evocarea vieţii şi activităţii
academicianului Mihai Drăgănescu constituie un nou prilej de relevare a
respectului nostru profund faţă de valorile autentice ale naţiunii române,
cu largi deschideri spre universalitate.
Academicianul Mihai Drăgănescu s-a născut la 6 octombrie 1929 la
Făget – Prahova şi s-a căsătorit cu Nora Rebreanu în 1957. Aceste date sunt
preluate din Curriculum Vitae (de fapt este un citat), după părerea mea, el
considera aceste momente cele mai importante din viaţa sa, naşterea şi
căsătoria.
Din informaţii obţinute de la o colegă de generaţie, dar şi în timpul
navetei, cu trenul, între Vălenii de Munte şi Ploieşti, am aflat că a urmat
cursurile Liceului de băieţi „Sfinţii Petru şi Pavel”.
Acest liceu era unul dintre cele mai prestigioase din ţară, o „fabrică de
academicieni” s-ar putea spune. În susţinerea acestei afirmaţii vin cu un
singur exemplu. În aceeaşi clasă au fost elevi acad. Eugen-Simion – fost
preşedinte al Academiei Române, acad. Cristian Hera – vicepreşedinte al
Academiei Române, prof. Mircea Petrescu – membru de onoare al Academiei
Române şi poetul Nichita Stănescu.
Din aceeaşi sursă ştiu un lucru confirmat de Mihai Drăgănescu, că în
timpul călătoriei cu trenul între Văleni – unde tatăl său era şef de gară – şi
Ploieşti, toţi elevii se antrenau în diferite jocuri şi alte activităţi distractive,
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numai el stătea de-o parte, citea sau rezolva probleme. Când mi-a confirmat
a recunoscut şi sursa – era o frumoasă elevă de la Liceul de fete „Despina
Doamna” din Ploieşti, fiica preotului Dumitru Ştefănescu din Văleni, colaborator al lui Nicolae Iorga la organizarea şcolii de vară din acel oraş.
Faptul îmi aminteşte de spusele filosofului Petre Ţuţea: „la o petrecere
dacă vezi pe cineva care stă într-un colţ sau pe margine, acesta este sigur inginer”.
În anul 1952, Mihai Drăgănescu obţine titlul de inginer cu diplomă de
merit în specialitatea Electrotehnică, în anul 1957, titlul de doctor inginer –
cu teza Dispozitive electronice, iar în 1974, a devenit doctor docent. Toate
aceste titluri le-a obţinut la Universitatea „Politehnica” din Bucureşti. A rămas
în învăţământ la aceeaşi universitate şi a parcurs toate treptele didactice,
de la asistent până la profesor universitar şi, apoi, profesor consultant.
În paralel, a deţinut foarte multe funcţii în U.P.B. ca prodecan, decan,
şef de catedră, precum şi funcţii înalte în domeniul cercetării şi în aparatul
de stat, dintre care amintesc: fondator şi director al Institutului de Cercetări
pentru Componente Electronice, vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru
Ştiinţă şi Tehnologie, director al Institutului Central pentru Conducere şi
Informatică etc.
A devenit membru corespondent al Academiei în 1974, membru titular
în 1990 şi, în acelaşi an, a fost ales preşedinte al Academiei Române. A
exercitat acest preţios mandat timp de patru ani. După Revoluţie a fost
viceprim-ministru, iar de la Academie a optat pentru diplomaţie, ca
Ambasador al României în Belgia.
Mi-ar lua foarte mult timp numai să amintesc toate funcţiile şi
activităţile cuprinse într-un Curriculum Vitae de 30 de pagini şi o listă de
lucrări de 14 pagini primite de la academicianul Mihai Drăgănescu.
Am intrat în posesia lor cu ocazia ultimei noastre întâlniri, una
îndelungată în care am discutat inclusiv despre nemulţumirile sale,
considerându-mă unul dintre apropiaţii de suflet.
În continuare mă voi referi doar la câteva consideraţii foarte generale,
pentru că despre viaţa şi opera lui Mihai Drăgănescu s-ar cuveni să se
vorbească la o amplă reuniune la care să se trateze domeniile activităţii sale
în care a excelat, şi tot nu ar fi suficient.
A creat şcoala românească de dispozitive electronice şi de microelectronică prin lucrări ştiinţifice originale, volumele Procese electronice în
dispozitive semiconductoare de circuit (Premiul de Stat, 1964), Electronica
corpului solid, Electronica funcţională (principalul autor), Circuite cu
tranzistoare (coautor), prin numărul mare de cadre pe care le-a format şi
promovat ca profesor şi şef al catedrei de specialitate din U.P.B, prin
cursurile în premieră predate în România la U.P.B., prin înfiinţarea
Institutului de Componente Electronice şi Managementul Acţiunii privind
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fabricarea de circuite integrate şi trecerea României la etapa siliciului,
continuând opera fondatorului şcolii româneşti de electronică, Tudor
Tănăsescu.
A condus direct unul dintre cele mai mari programe tehnologice ale
ţării – în domeniile circuitelor integrate, calculatoarelor electronice şi
informaticii – în care a fost implicat timp de 20 de ani (1965–1985); totodată,
a condus direct timp de 13 ani (1967–1971 şi 1976–1985) informatica
românească, elaborând concepte, publicând lucrări teoretice privind informaţia şi conceptuale privind Societatea informatică în România, a condus
lucrările de construcţie a centrelor de calcul teritoriale, liceelor de
informatică, dirijând cercetarea de vârf în domeniu şi formând un mare
număr de cadre. A desfăşurat tratative cu reprezentanţi ai celor mai
dezvoltate ţări din lume pentru fabrica de circuite integrate şi de calculatoare electronice din generaţia III-a, încheiate cu succes cu Franţa,
punându-se astfel bazele electronicii profesionale în România. A înfiinţat
Institutul Central de Informatică şi Institutul de Tehnică de Calcul. Prin toate
acestea a pus bazele dezvoltării informaticii în România. Ideile care l-au
călăuzit au fost editate în volumele Sistem şi civilizaţie, A doua revoluţie
industrială, Informatica şi societatea ş.a., fiind publicate în prealabil în
periodice între anii 1970 şi 1985.
Începând din anul 1990 şi-a reluat activităţile în aceste domenii,
determinând înfiinţarea Comisiei Naţionale de Informatică la nivelul
Guvernului (1990), a Centrului pentru Inteligenţă Artificială la Academia
Română, elaborând studii privind Societatea informaţională şi propunând
îmbinarea acestei societăţi cu societatea cunoaşterii.
A creat o filosofie a ştiinţei, originală în cultura română şi nu numai,
prin volumele Profunzimile lumii materiale, Ortofizica, Informaţia materiei.
Eseuri, L'Universalité ontologique de l'information ş.a., elaborând o viziune
structural-fenomenologică (integrativă) asupra existenţei, o teorie integrativă (structural-fenomenologică) a informaţiei, începând din anul 2000
extinderea teoriei la domeniile fenomenologice şi structural-fenomenologice în vederea unei modelări integrative a realităţii.
„A iniţiat şi a condus renaşterea Academiei Române (1990–1994), a
înfiinţat Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei, Forumul pentru Societatea
Informaţională al Academiei Române, a fondat Revista Academica (1990), a avut
principala contribuţie la alegerea post-decembristă a 50 membri corespondenţi, titulari, de onoare şi post-mortem ai Academiei, a scos la lumină
valori din trecutul ştiinţei şi culturii româneşti, a avut principala
contribuţie la revenirea la ortografia clasică a limbii române, a publicat
prima carte românească pe Internet (1996).
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Toate aceste elemente biografice confirmă că în persoana lui Mihai
Drăgănescu s-au îngemănat nu numai talentul şi o impresionantă capacitate
de creaţie ştiinţifico-tehnică, ci şi demersuri deosebit de fertile spre
numeroase sfere ale cunoaşterii şi acţiunii umane.
În aceste momente, cu o puternică încărcătură emoţională, nu doresc
să redeschid discuţiile privind deosebirile şi asemănările dintre un om de
ştiinţă şi un om de cultură, dar pot afirma – cu toată convingerea – că
academicianul Mihai Drăgănescu le îmbina, în chip fericit, pe amândouă.
În completarea celor spuse anterior mă voi referi, pe scurt, la unele
dintre numeroasele amintiri despre cel pe care îl evocăm şi îl omagiem.
Prima este legată de relativ frecventele apariţii în reviste de largă
circulaţie ale unor articole şi studii semnate Mihai Drăgănescu. Le citeam
cu interes deoarece nu numai că abordau domenii noi ale cunoaşterii
ştiinţifice, ci şi pentru că dovedeau curaj, nu cantonau în zonele băltite ale
propagandei oficiale, iar stilul era atractiv. Din anumite cercuri ale puterii
de atunci s-au auzit voci care exprimau iritarea, dar şi invidia faţă de
manifestările lui Mihai Drăgănescu în spaţiul public.
Mi-am dat mai bine seama atunci că, în pofida funcţiilor oficiale pe
care le deţinea, era cu totul altceva decât majoritatea demnitarilor din acele
vremuri grele, apăsătoare, dominate de toate tarele unui regim dictatorial.
Nu pot să uit încurajările primite din partea sa, ca Director al
Institutului Central de Conducere şi Informatică, când s-a prăbuşit Centrul de
Calcul al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, şi dotările pe care
le-am primit pentru a se relua activitatea.
Îmi amintesc despre participarea sa la darea în funcţiune a „insulei
cibernetice” pe care o realizasem la triajul Videle şi care constituia o
noutate în această parte a Europei. Din păcate, acum, triajul este un depozit
de vagoane vechi care aşteaptă casarea, năpădit de buruieni. O imagine
tristă şi care reprezintă de fapt imaginea actuală a Căii Ferate Române.
Amintesc şi sprijinul primit prin dotarea cu echipamente care – folosite
alături de calculatoarele de import – au permis realizarea sistemului
informatic în timp real prin care se realiza controlul circulaţiei vagoanelor
de marfă pe reţeaua C.F.R. În orice moment se putea şti unde se află fiecare
vagon şi toate informaţiile despre el privind starea (gol sau încărcat), felul
mărfii, destinaţia şi altele. Acesta a fost primul sistem informatic în timp
real ce cuprindea întreaga ţară şi primul în această parte a Europei – din
păcate acum nu mai avem ce urmări.
O altă amintire de neşters este cea din primele zile ale libertăţii noastre,
cucerite în decembrie 1989. În calitatea sa de vicepremier, academicianul
Mihai Drăgănescu m-a ajutat direct – în spirit colegial şi omenesc – în
demersul pentru redobândirea sediului A.G.I.R. de pe Calea Victoriei 118.
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Fără sprijinul său, cu siguranţă, nu am fi reuşit să ne împlinim dezideratele
propuse atât de repede şi în condiţii optime.
Alt moment este legat de naşterea şi materializarea ideii de a se înfiinţa
Academia de Ştiinţe Tehnice din România. În calitatea sa de preşedinte al
Academiei Române, a fost un susţinător sincer şi puternic al acestei idei.
Îmi amintesc cu plăcere de întâlnirea de la Comisariatul Militar când
amândoi am fost invitaţi să primim Livretul Militar care confirma avansarea
noastră în rândul ofiţerilor superiori, gradul de maior. Livretul Militar era
semnat de şeful statului de la acea vreme şi am constatat că din rândul
ofiţerilor de rezervă se făceau foarte rar promovări la gradele de ofiţeri
superiori.
Exemplele ar putea continua.
Împărtăşind aceste amintiri, doresc să le însoţesc cu exprimarea
regretului profund că autenticul savant, autenticul intelectual, academicianul Mihai Drăgănescu nu mai este printre noi, că a părăsit prea devreme
această lume pe care şi-a dorit-o mai bună, mai prietenoasă şi a acţionat
pentru împlinirea acestui deziderat major şi umanist. Opera sa rămâne,
exemplul său este mereu viu.
O asemenea personalitate complexă merită, cu adevărat, stima,
respectul şi recunoştinţa noastră, a celor care l-am cunoscut, am lucrat
împreună, a celor pe care i-a ajutat, dar – mai ales – a generaţiilor care ne
vor urma.

ELECTRONICA FUNCŢIONALĂ
DIN PERSPECTIVA
STRUCTURAL-FENOMENOLOGICĂ
A LUI MIHAI DRĂGĂNESCU

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe M. Ştefan1

Electronica funcţională este prezentată ca forma cea mai avansată de
dezvoltare a domeniului electronicii, aşa cum a fost prefigurată de Mihai
Drăgănescu. Importanţa abordării arhitecturale este prezentată ca o consecinţă a fuziunii etnosferei şi tehnosferei, fuziune produsă prin interacţia
dintre circuitele simple şi informaţia complexă. Rezultatul a fost menţinerea şi accentuarea procesului de creştere a complexităţii funcţionale.
Evoluţiile curente din domeniul electronic confirmă direcţiile de cercetare
iniţiate în deceniul 8 al secolului XX de către Mihai Drăgănescu.
Termenul electronica funcţională are o semnificaţie care a evoluat şi
continuă să evolueze din momentul în care a fost pentru prima oară folosită
în 1959 de către vicepreşedintele laboratoarelor Bell, John Morton. Bell
Laboratories reprezintă un spaţiu aproape legendar pentru domeniul
tehnologiilor electronice şi informaţionale. Este locul în care au fost
inventate tranzistorul, CCD-urile, sistemul de operare UNIX sau limbajele
de programare C şi C++, printre multe altele. În acest mediu, aproape
de momentul inventării circuitului integrat, J. Morton, opresat de complexitatea circuitelor şi programelor, declară „no wires, no bits”, ceea ce
suna, în acele condiţii: „no complexity!”. Morton propunea ca funcţia
electronică să fie realizată pornind de la proprietăţile speciale ale unor
materiale. Un exemplu era cristalul de cuarţ, care avea comportamentul
1 Departamentul Dispozitive, circuite şi arhitecturi electronice, Facultatea Electronică,
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti.
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unui circuit rezonant: componentele şi conexiunile erau astfel evitate. Se
întâmpla acest lucru în acelaşi an în care Jack Kilby patenta idea de circuit
integrat considerat „a body of semiconductor material… wherein all the
components of the electronic circuit are completely integrated“. Acesta a fost
poate principalul motiv pentru care idea lui J. Morton nu s-a putut impune.
Kilby „modela” cristalul de cuarţ astfel încât o structură complexă să poată
fi realizată eficient, compact şi fiabil. Dar nu numai atât. Soluţia lui Kilby va
oferi şi suportul fizic cel mai potrivit pentru biţii care-l opresau pe Morton.
Astfel, electronica funcţională în sensul lui Morton a rămas un moment
istoric. Termenul era însă bun şi merita să fie refolosit, dar cu o semnificaţie
fundamental regândită.
În anul 1978 profesorul Mihai Drăgănescu introduce, la Facultatea de
Electronică şi Telecomunicaţii, cursul de Electronică funcţională, curs în care
semnificaţia termenului este fundamental diferită de cea propusă de John
Morton. Momentul a fost precedat, în 1976, de o comunicare, referitor la
cuplajul electronicii cu societatea şi biologicul, pe care Mihai Drăgănescu a
făcut-o la Academia Română. În a doua jumătate a deceniului 8 al secolului
XX dispuneam deja de memorii pe siliciu de 16 Kb/chip şi de microprocesoare de 16 biţi. În aceste condiţii, electronica funcţională propusă de
Mihai Drăgănescu este o electronică care nu evită conectarea unui număr
mare de dispozitive şi operarea sub controlul unui număr mare de biţi, ci,
din contră, statuează sinteza avansată dintre circuite şi biţi pe suportul unic
de siliciu drept principala modalitate de a atinge funcţionalitatea complexă
a sistemelor electronice. În loc de „no wires, no bits”, Mihai Drăgănescu propune „wires and bits” drept singura modalitate de a controla complexitatea
cerută de funcţiile pe care societatea şi biologicul le aşteaptă de la domeniul
electronicii.

1. ELECTRONICA ARHITECTURALĂ
Cursurile de electronică ţinute de profesorul Mihai Drăgănescu s-au
constitui într-un ansamblu de prelegeri ce au evoluat an de an. Cursul nu
s-a repetat cu fiecare nouă ediţie, ci s-a instituit într-un laborator în care
Profesorul construia şi experimenta în acelaşi timp noua modalitate de a
concepe obiectul ingineriei electronice.
Provocarea principală viza integrarea a două „lumi” ce evoluaseră
până atunci complet independent: lumea semnelor – etnosfera – şi lumea
uneltelor – tehnosfera. Tehnologiile microelectronice permit, începând din
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deceniul 8 al secolului XX, să construim unelte care prelucrează semne –
calculatoare –, dar şi să folosim semne care se comportă ca unelte –
programe. Prin fuziunea celor două lumi, în spaţiul electronicii se poate
dezvolta astfel lumea arhitecturală.
Inginerii au preluat termenul de arhitectură din domeniul construcţiilor. L-au adaptat, cu o semnificaţie foarte apropiată de cea originară,
atunci când au fost forţaţi de complexitatea prea mare cu care au început să
se confrunte în domeniul tehnologiilor computaţionale. Arhitectura este
interfaţa dintre domeniul hardware-ului şi cel al software-ului. Această
interfaţă permite dezvoltarea independentă a celor două sub-domenii,
accelerând procesul de dezvoltare a domeniului calculatoarelor. Unul
dintre beneficiile majore ale introducerii conceptului a fost acela al
emergenţei unui spaţiu foarte flexibil pentru procesul inovativ. Acesta a
fost motivul pentru care Mihai Drăgănescu preia termenul şi în domeniul
electronicii, considerând că gândirea funcţională în electronică este cea care
va permite trecerea de la electronică formal-structurală la electronica
arhitecturală.
Instrumentele conceptuale pur formale folosite în abordarea domeniului electronicii îşi manifestă caracterul limitativ prin faptul că ne
permit să concepem numai structuri. Depăşirea formal-structuralismului,
ce caracterizează electronica convenţională, are o şansă de împlinire prin
gândirea arhitecturală pe care Mihai Drăgănescu o vedea fundamentată,
începând din anii '90, pe teoria categoriilor. Posibilitatea de a considera în
cadrul aceluiaşi demers funcţii formale împreună cu funcţii neformale
deschide posibilităţi către o abordare în care fenomenologicul să poată avea
un rol important. Abordarea de tip arhitectural, sprijinită de fuziunea
etnosferei şi tehnosferei, oferă cadrul în care o construcţie structural-fenomenologică să fie cu putinţă. Reducţionismul formal-structural ar putea fi
astfel depăşit prin fuziunea unor efecte trans-computaţionale de tip fenomenologic cu artefacte generate prin tehnologii convenţionale.

2. STRUCTURĂ VERSUS FUNCŢIE
Tehnologiile micro-, nano- sau bio-electronice permit sau vor permite,
pentru o vreme încă, creşterea exponenţială a numărului de componente ce
pot fi realizate pe siliciu sau pe noi materiale ce apar treptat în industria
componentelor. Ceea ce se limitează este complexitatea. Putem emite ca un
principiu de creştere în domeniul structurilor electronice restricţia ca:
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viteza de creştere a complexităţii să fie mai mică decât viteza de creştere a
dimensiunii structurilor.
Dar, atunci de ce să mai creştem dimensiunea dacă complexitatea nu
poate urmări această creştere? Funcţiile pe care le dorim realizate au o
complexitate care este din ce în ce mai mare şi ea. Nu avem o lege riguros
exprimată, dar este greu să acceptăm o rămânere în urmă a complexităţii
funcţionale. Justificat sau nu, lumea în care trăim cere sau acceptă funcţii
din ce în ce mai complexe. Unde putem insera complexitatea funcţională la
care aspirăm? Soluţia a apărut natural: în structura informaţională a
programelor care rulează pe structurile fizice de circuite. Pe scurt soluţia
este: circuite mari şi simple pe care rulează programe complexe.
Circuitele vor putea deveni oricât de mari cu condiţia să păstreze un
grad de modularitate rezonabil prin care complexitatea să poată fi
menţinută în limite controlabile. Programele, stocate în memorii din ce în
ce mai mari, pot avea o complexitate algoritmică oricât de mare datorită
flexibilităţii cu care pot fi modificate sau întreţinute. Cele două imagini
sugerează acest fapt.

Biţii pot fi stocaţi în configuraţii oricât de complexe, pe când structurile
de circuit pot creşte numai dacă acceptă structuri repetitive uşor de
verificat şi validat în procesul de proiectare.
Abordarea arhitecturală permite segregarea şi convieţuirea structurilor
de circuit simple cu structurile complexe informaţionale. Structura de
circuit este actualizată funcţional prin programare. Din acest punct de
vedere, electronica nu poate evolua decât ca electronică funcţională.
Interacţia dintre structură şi funcţie se manifestă în mai multe moduri
în domeniul electronicii funcţionale:
Structura: răspunde la întrebarea CUM? se realizează un anumit obiect
tehnic, motiv pentru care se poate realiza, în funcţie de tehnologie, în mai
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multe moduri funcţional echivalente, dar diferite din perspectiva unor
criterii culturale, de piaţă, ecologice...
Funcţia: răspunde la întrebarea CE? trebuie să fie un obiect tehnic şi
este imperativă, în sensul că are o singură formă prin care este definită ca o
cerinţă, mai mult sau mai puţin, impusă societăţii, omului sau mediului.
Structura: este descrisă formal, împrumutând de la formă toate limitele
de tip reducţionist pe care aceasta le presupune.
Funcţia: poate fi descrisă formal, informal sau nonformal, deci este
structural-fenomenologică oferind posibilitatea ca, pe lângă efectele pur
structurale, să ia în consideraţie şi aspecte fenomenologice.
Structura: consideră sisteme deschise, cu intrări şi ieşiri bine definite,
care neglijează conexiunile care s-ar putea închide între ieşiri şi intrări prin
lume, om sau existenţă.
Funcţia: poate închide eco-bucle pe căi posibile de la ieşiri către intrări,
anulând, măcar parţial, deschiderile structurale prea mari.
Structura: presupune sintaxă şi semantică, adică o ordine internă şi
corespondenţe cu o realitate dată de un spaţiu al semnificaţiilor precis
delimitat.
Funcţia: presupune sintaxă, semantică şi sens, fapt care permite corespondenţe şi conexiuni ce depăşesc limitele semanticii, deschizând căi spre
spaţiul mult extins al evocărilor sensice.
Complementaritatea funcţie-structură permite electronicii funcţionale
să ofere lumii în care se dezvoltă obiecte definite ca cerinţe, mai mult sau
mai puţin justificate, de om sau societate.2 Dacă electronica pur structurală
a introdus în tehnosferă obiecte cu o funcţionalitate limitată la ceea ce în
fiecare etapă de dezvoltare a putut oferi, electronica funcţională va introduce în realitate ceea ce mediul în care se dezvoltă cere. Îşi poate permite
acest lucru în urma alianţei foarte strânse de care beneficiază prin fuziunea
structurilor fizice de circuit cu cele informaţionale ale programelor.

3. ALGORITHM VERSUS ECORITHM
Una dintre tehnologiile informaţionale cele mai utile electronicii
funcţionale este inteligenţa artificială. Această tehnică este folosită de
dispozitivul electronic funcţional pentru a învăţa şi, astfel, a creşte prin
2 Evităm în acest text comentariile care ar aduce în discuţie efectele disfuncţionale pe
care mediul corporatist le introduce.
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auto-organizare propria complexitate funcţională. Auto-organizarea este un
mecanism care în electronica funcţională este posibil, în principal, datorită
structurii informaţionale a programelor. De regulă, nu structura fizică este
cea care se auto-organizează, pentru că numai structura informaţională
a programelor posedă flexibilitatea organizaţională care facilitează reconfigurarea. De fapt, sistemele cu auto-organizare sunt sisteme în care
structura fizică şi cea informaţională se întrepătrund la un nivel de
granularitate suficient de mic pentru ca interacţia dintre fizic informaţional
să capete proprietăţi funcţionale utilizabile. Mihai Drăgănescu a organizat
primele cursuri de inteligenţă artificială din facultate şi a sprijinit construcţia unei maşini Lisp în Catedra de dispozitive, circuite şi aparate electronice
a aceleiaşi facultăţi, pentru că, în concepţia sa, un procesor cu/pentru
inteligenţă artificială era, în ultimă instanţă, un dispozitiv pe care se vor
baza sistemele electronice ale viitorului.
Pe calea deschisă de electronica funcţională propusă de Mihai
Drăgănescu, în deceniile al IX-lea şi al X-lea ale secolului XX emerg soluţii
ce continuă, sprijinite de paradigma fuziunii structurilor fizice cu cele
informaţionale, demersul ce sporeşte şansele atingerii sintezei structuralfenomenologice. Astfel, profesorul Leslie Valiant de la Harvard University
propune conceptul de ecorithm: „algorithms that operate in complicated
environments, especially environments that are much more complex than the
algorithm itself … [which] is allowed to interact extensively with the environment
and learn from it”3.
Învăţarea, ca proces de auto-organizare în interacţia cu o realitate
complexă, este calea pe care funcţia unui dispozitiv electronic poate atinge
gradul de adecvare cerut de complexitatea din ce în ce mai mare la care
aspiră produsele electronice. Procesul de învăţare prin „scufundarea” într-o
realitate (fenomenologică) complexă este unul care poate atinge pragul
manifestărilor şi interacţiilor fenomenologice la care până acum structurile
electronice nu au avut acces.

4. DISPOZITIVE AGNITRONICE
La sfârşitul anilor '70, profesorul Mihai Drăgănescu, în cadrul cursului
de Electronică funcţională, ţine o lecţie despre Dispozitive agnitronice.
Agni este zeul focului în mitologia hindusă. El este responsabil, printre
3 Leslie Valiant, Probably Approximately Correct: Nature’s Algorithms for Learning and
Prospering in a Complex World, Basic Books, 2013.
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altele, de comunicarea dintre oameni şi zei. Pentru filosofia vedică,
accesul mentalului uman în profunzimea existenţială este facilitat de Agni.
Printr-un dispozitiv agnitronic Mihai Drăgănescu înţelegea acel dispozitiv
structural care ar facilita procesul fenomenologic de conectare a mentalului
uman la nivelul profunzimilor existenţiale. L-a prezentat ca pe o ipoteză de
lucru prin care puteau fi stimulate cercetări cu o finalitate deosebit de
spectaculoasă şi promiţătoare pentru abordarea de tip structural-fenomenologic.
Joseph M. Caswell susţine, în 2014, la o universitate din Ontario, teza
de doctorat cu titlul: The Potential Role of Consciousness in the Collapse of
Random Physical Systems: a Quantitative Biophysical investigation of Cognitive
Intention. Este o lucrare care evidenţiază posibile interacţii între mentalul
conştient şi comportamentul aleator al sistemelor cuantice.
Mediul academic sprijină timid astfel de cercetări. În 1979, la
Universitatea Princeton este înfiinţat Princeton Engineering Anomalies
Research Laboratory (PEAR) având drept subiect de investigaţie acţiunea
directă a fenomnelor conştiente asupra realităţii fizice. Din acest laborator
se desprinde în 2005 un grup care formează compania Psyleron –
Consciusness Technology & Research. Această companie se străduieşte să
producă dispozitive agnitronice de genul celor prezise de profesorul Mihai
Drăgănescu în cursurile ţinute la sfârşitul anilor '70.

5. CONCLUZII
La începutul lunii iunie am fost surprinşi de următorul anunţ: „Intel
and Altera announced on June 1, 2015 that they have entered into a definitive
agreement under which Intel would acquire Altera … The acquisition will couple
Intel’s leading-edge products and manufacturing process with Altera’s leading
field-programmable gate array (FPGA) technology. The combination is expected to
enable new classes of products that meet customer needs in the data center and
Internet of Things (IoT) market segments. Intel plans to offer Altera’s FPGA
products with Intel Xeon® processors as highly customized, integrated products.”
Se deschid, prin această fuziune tehnologică, noi perspective electronicii
funcţionale. Ne vom permite la nivel arhitectural să depăşim nivelul
operării cu seturi de funcţii prin trecerea la nivelul operării cu familii de
funcţii ce pot fi actualizate nu numai prin programarea unor structuri
computaţionale, ci şi prin instanţierea prin programare a unor structuri
fizice. Emerge o nouă relaţie între circuite şi informaţie: informaţia va fi
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folosită pentru a instanţia structuri fizice. Dacă apariţia microprocesoarelor
a permis actualizarea funcţională prin programarea unor structuri de
circuit computaţionale, prin integrarea structurilor FPGA, structurile
informaţionale şi cele fizice vor interacţiona mult mai direct pentru a
determina funcţionalitatea. Electronica funcţională trece astfel la un nivel
superior de integrare între circuite şi informaţie.
Dacă, în paralel, şi dispozitivele agnitronice vor evolua către produse
din ce în ce mai controlabile, atunci integrarea structurală dintre fizic şi
informaţional va putea atinge şi paliere fenomenologice. Electronica funcţională va putea atinge astfel stadiul dispozitivelor trans-computaţionale, al
dispozitivelor care să poată satisface cerinţe funcţionale şi dincolo de ceea
ce reducţionismul formal-structural poate astăzi oferi.

CONTRIBUŢII CONCEPTUALE
ALE ACADEMICIANULUI MIHAI
DRĂGĂNESCU ÎN ŞTIINŢA INFORMAŢIEI

Acad. Dan Tufiş

În urmă cu mai bine de un deceniu am scris articolul de mai jos1, la
aniversarea Profesorului cu prilejul celor 75 de ani de viaţă şi a mai mult
de o jumătate de secol de trudă ştiinţifică cu profunde şi benefice
rezultate în societatea românească. Astăzi, Profesorul nu mai este printre
noi, printre pământenii care nu i-am înţeles întotdeauna gândul, dar, cu
siguranţă, ne binegândeşte de acolo, de sus, din lumea îngerilor.
Dintre preocupările vizionare ale Profesorului, evocate sumar mai jos,
aş poposi puţin asupra evoluţiei Inteligenţei Artificiale (IA) în raport cu
Inteligenţa Naturala (IN), evoluţie anticipată de Mihai Drăgănescu şi
care a ajuns chiar să creeze îngrijorare. De pildă, o serie de personalităţi
marcante ale ştiinţei şi tehnologiei mondiale, cum ar fi Stephen Hawking,
Elon Musk sau Bill Gates, au atras atenţia că roboţii inteligenţi, capabili
să se adapteze la situaţiile noi şi să ia decizii ne-programate în prealabil,
ar putea constitui o ameninţare la adresa umanităţii. Întrucât roboţii şi
agenţii software devin din ce în ce mai capabili şi mai autonomi, mulţi
experţi susţin necesitatea dezvoltării de componente inteligente care să
le asigure abilitatea de a lua decizii morale. Cercetările în domeniul
„conştiinţei artificiale” sau al ”eticii artificiale” sunt în planul de cercetare
al multor universităţi şi institute de cercetare din întreaga lume. Încă o
dată, previziunile acad. M Drăgănescu se adeveresc şi lucrările sale
privind conştiinţa artificială devin extrem de actuale:
Lucrare apărută în volumul Mihai Drăgănescu in Media Res, Editura Academiei, 2004,
271 pag., ISBN 973-27-1052-7.
1
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„Societatea conştiinţei va avea şi vectori funcţionali, cum ar fi cunoaşterea
(de cea mai mare importanţă fiind cunoaşterea fundamentală asupra existenţei),
spiritualitatea, managementul şi economia (societăţii conştiinţei), educaţia (nu
numai a omului, ci a tot ceea ce este conştiinţă în vederea continuităţii cu
trecutul bun al omenirii), cultura (cu aceeaşi observaţie ca în cazul anterior) ş.a.
Poate este prea devreme pentru a desprinde exhaustiv vectorii societăţii conştiinţei, dar cei menţionaţi mai înainte par plauzibili. Important este faptul de a
gândi asupra lor, pentru ca activitatea în societatea cunoaşterii să-i aibă în
vedere de la bun început, cu atât mai mult cu cât tehnologia se dezvoltă atât de
rapid înspre tehnologiile societăţii conştiinţei, aparent de la sine, conform unor
legităţi proprii, încât a nu acţiona în viziunea cuprinzătoare a vectorilor
societăţii conştiinţei, încă din societatea cunoaşterii, ar putea fi extrem de
dăunător pentru viitor.” [45]
În privinţa temerilor amintite mai sus, credem că ele sunt deocamdată
nejustificate, aici raliindu-ne la poziţia Profesorului conform căreia IN  IA,
inegalitate motivată de diferenţele existente între creativitatea naturală
(a omului) şi creativitatea artificială, creativitatea fiind o componentă esenţială a conştiinţei (naturale sau artificiale). Aceeaşi poziţie este adoptată şi
de celebrul Steve Wosniak, pionier – alături de Steve Jobs – al revoluţiei
calculatoarelor personale, care susţine că dezvoltarea inteligenţei artificiale
a adus realizările industriei mai aproape de impresia calculatoarelor ce fac
lucruri pe care noi le numim rezultat al gândirii. Momentul în care maşinile
vor avea independenţă decizională şi se vor auto-programa, consideră
Wosniak, va marca începutul unei noi ere a civilizaţiei umane, în care
maşinile vor atinge, dar nu vor depăşi inteligenţa umană. Această nouă eră
a civilizaţiei umane, Profesorul a numit-o Societatea Conştiinţei: “the Society
of Consciousness will not be possible without artificial consciousness” ([40], p. 2).
Reproducem integral, mai jos, textul comunicării Contribuţii conceptuale
ale Academicianului Mihai Drăgănescu în ştiinţa informaţiei, subliniind încă
odată uriaşul tezaur de gândire lăsat nouă moştenire de Profesor, tezaur
pe care avem datoria să-l valorificăm şi să-l transmitem îmbogăţit
generaţiilor următoare.
Ştiinţa, ca de altfel şi alte domenii ale culturii şi civilizaţiei umane,
beneficiază în devenirea ei de două mari categorii de personalităţi, pe care
le-aş numi generic „creatori” şi respectiv „catalizatori”.
Creatorii, descoperitori sau inovatori, mai mari sau mai mici, sunt cei
care prin puterea gândului lărgesc sau adâncesc cunoaşterea, deschid noi
drumuri de investigaţie, produc sau îmbunătăţesc tehnologiile, într-un
cuvânt generează cunoaştere. Avansurile în cunoaştere nu sunt dis-
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continue, ele se clădesc pe creaţia ştiinţifică comună şi, chiar atunci când
descoperirile epocale par „rupturi” cognitive, ele îşi pot găsi elemente de
continuitate, surse de inspiraţie, analogii în lucrările altor creatori contemporani sau predecesori. Creatorii importanţi reuşesc cel mai adesea să
genereze o şcoală prin faptul că pe căile deschise de ei se antrenează noi şi
noi cercetători. Istoria, de obicei, îi consemnează pe creatorii deschizători
de drumuri, fiind într-un fel nedreaptă cu restul creatorilor.
Catalizatorii sunt factori decidenţi la nivelul unui grup social şi care,
prin iniţiativele lor, asigură premisele activităţii creatorilor, cel mai adesea
nefiind clar orizontul de aşteptare sau chiar finalitatea activităţii de creaţie.
Catalizatorii sunt vizionari în sensul cel mai propriu al cuvântului şi, în
plus, sunt oameni de o moralitate exemplară, de un altruism dincolo de
limita obişnuitului. Atunci când o activitate de creaţie ştiinţifică este
susţinută din motive economice sau militare, iar rezultatele şi beneficiile
aşteptate sunt previzibile, este mai greu a-i numi pe decidenţii respectivi
catalizatori în sensul considerat aici. Neîndoielnic, ei sunt decidenţi
valoroşi, manageri inteligenţi ai necesităţilor imediate ale societăţii pe care
o reprezintă, iar contribuţia lor la dezvoltarea ştiinţei este importantă.
Totuşi, arareori istoria ştiinţei îi reţine în galeria „contribuabililor” săi.
Fără a fi o regulă, de multe ori catalizatorii sunt sau au fost la rândul
lor creatori şi formatori de şcoală în acelaşi domeniu. Mulţi creatori au
rămas anonimi sau insuficient recunoscuţi, iar creaţiile lor s-au risipit din
simplul motiv că nu au întâlnit catalizatorul sau catalizatorii potriviţi la
momentul oportun.
Academicianul Mihai Drăgănescu, personalitate marcantă a ştiinţei şi
culturii contemporane, este un creator de excepţie şi un catalizator autentic.
Opera şi activitatea sa, privite din cele două perspective, sunt extrem de
vaste, parţial reflectate în cele peste 30 de monografii şi mai mult de 300
articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate,
în sute de intervenţii în presă, la radio sau la televiziune. Căile deschise de
creaţia ştiinţifică a academicianului Drăgănescu sunt continuate de
numeroşi cercetători, mulţi dintre ei personalităţi de prim rang, consacrate
în ţară şi în străinătate. Mari proiecte de cercetare, la scară naţională,
lansate, susţinute sau coordonate de Profesorul Mihai Drăgănescu şi-au
lăsat amprenta pe dezvoltarea tehnico-ştiinţifică a României. Numeroase
instituţii şi organisme de cercetare-dezvoltare, de învăţământ sau forumuri
profesionale, create din iniţiativa sau sub conducerea savantului Mihai
Drăgănescu, stau mărturie unei gândiri ce mai întotdeauna şi-a depăşit
timpul prezent.
Lucrările cuprinse în acest volum glosează, din perspective complementare, prodigioasa operă şi activitate a academicianului Drăgănescu.
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În cele ce urmează voi zăbovi asupra creaţiei sale conceptuale în ştiinţa
informaţiei. Înainte însă de a purcede la acest dificil demers, urmărind
paralelismul noţional creator – catalizator, trebuie să precizez că activitatea
de management, de peste 30 de ani, în domeniul informatic (această
importantă latură a activităţii academicianului Drăgănescu este pe larg
prezentată în lucrarea profesorului Marius Guran) are numeroase aspecte
conceptuale. Începând cu participarea la elaborarea programului naţional
(1967) de introducere a informaticii pe scară largă în România, iar mai
apoi la definirea conceptului de Sistem Informatic Naţional (1970) şi a
programului cadru pentru realizarea acestuia (1976–1980, a se vedea [10]),
continuând cu neostoita sa pledoarie pentru cercetarea fundamentală în
informatică, îndrumarea şi încurajarea permanentă a tinerilor talentaţi pe
căile domeniilor noi (cum erau în anii ’70 inteligenţa artificială, robotica sau
electronica funcţională) şi terminând cu constanta preocupare pentru
conştientizarea societăţii civile asupra imperativelor informaticii (dovadă
sunt numeroasele articole în presă, interviuri la radio şi televiziune), toate
acestea dau măsura „catalizatorului informatic” ce a fost şi continuă să fie
academicianul Drăgănescu.
De numele profesorului Drăgănescu este legată sintagma „era
informaţiei”, tot mai uzitată în ultima perioadă, ea definind etapa actuală
din evoluţia omenirii şi în care informaţia este tratată ca element infrastructural, indispensabil funcţionării şi progresului societăţii umane [3, 5, 6,
8, 9, 13, 20]. Fie că este privită ca un obiect cognitiv, ori ca obiect al
prelucrării mecanice, ca instrument sau armă a puterii economice sau
militare, ca o comoditate ori marfă obişnuită sau ca proces generator de
cunoaştere, informaţia se insinuează în definiţia şi constituenţa oricărui
lucru despre care se poate vorbi sau gândi în era informaţiei. În concepţia
academicianului Drăgănescu, era informaţiei cunoaşte deja trei etape,
societatea informatică (pre-informaţională), societatea informaţională şi societatea
cunoaşterii (post-informaţională), şi ele previzionează pe cea de-a patra:
societatea conştiinţei. Cum pot fi înţelese şi explicate fundamentalele mutaţii
pe care le produce informaţia în existenţa şi cunoaşterea umană? Profesorul
Drăgănescu afirmă răspicat că, prin metodele ştiinţei structurale, înţelegerea informaţiei este parţială, redusă la manifestarea ei perceptuală,
subiectivă. Informaţia este obiectivă, a-temporală şi a-spaţială cu o existenţă şi procesualitate profundă, în afara cărora subiectivitatea, afectivitatea, creativitatea şi orice altă formă de manifestare a minţii, ca
procesator al informaţiei, nu pot fi explicate. Este necesară, spune
profesorul Drăgănescu, o nouă teorie a informaţiei, subsumată de o ştiinţă
integrativă care să combine cunoaşterea structurală cu cea fenomenologică.
Teoria generală a informaţiei pe care o propune academicianul Drăgănescu
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îşi are rădăcinile în, şi nu poate fi desprinsă de, teoria sa structural-fenomenologică a ortoexistenţei. Încă din 1984, în volumul Ştiinţă şi civilizaţie
([16], pp. 201–220), profesorul Drăgănescu aduce în discuţie dicotomia
sens/semnificaţie (în engleză sense/reference) ca element cheie în precizarea
relaţiei dintre inteligenţa naturală (IN) şi inteligenţa artificială (IA), pe care
le contrapune în tratarea şi interpretarea informaţiei. Inteligenţa artificială,
încă de la apariţia sa, şi-a motivat demersul prin două tipuri de discursuri:
discursul cognitiv, în esenţă clădit pe speranţa că realizarea unor sisteme de
inteligenţă artificială va ajuta la o mai bună înţelegere a minţii umane şi
discursul tehnologic în raport cu care realizarea unor calculatoare capabile
să îndeplinească sarcini pe care, de regulă, le asociem cu comportamentul
uman inteligent ar reprezenta nişte maşini extrem de utile. Antinomia
IN/IA, exprimată în plină perioadă de expansiune a domeniului inteligenţei artificiale, reprezintă o critică extrem de lucidă a obiectivelor IA
(de a tinde spre IN) şi o prefigurare a stagnării IA de după anii ’90, ca
urmare a insuficienţei ştiinţei structurale de a da seama de diferenţele
esenţiale dintre cele două tipuri de inteligenţă. Se cuvine a face precizarea
că stagnarea IA, recunoscută astăzi, dar previzionată de academicianul
Drăgănescu cu peste 20 de ani în urmă [4, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 20], se referă
la componenta cognitivă, la speranţa desluşirii tainelor minţii, odată cu
avansurile tehnologice excepţionale realizate în industria telecomunicaţiilor
şi a informaţiei. Sub aspect tehnologic, IA a făcut mari progrese, transferând din domeniul cercetării de laborator în industrie un imens număr
de aplicaţii care satisfac criteriul funcţional al IA menţionat mai sus
(îndeplinirea unor sarcini pe care, de regulă, le asociem cu comportamentul uman
inteligent).
Inegalitatea IN  IA este justificată de academicianul Drăgănescu ca
fiind inevitabilă atât timp cât IN are acces atât la sens, cât şi la semnificaţie, în
timp ce IA are acces doar la o reprezentare formală a semnificaţiei. În
analiza critică a teoriei lui Frege referitoare la distincţia sens/referinţă (în
original „Sinn/Bedeutung”), Drăgănescu motivează incapacitatea acesteia
de a explica disparităţile dintre IA şi IN, prin faptul că sensul fregeian este
eminamente un sens structural (cf. teoriei structural-fenomenologice), în
timp ce în realitate el trebuie să includă şi substratul fenomenologic. Nici
teoria semantică a ştiinţei, dezvoltată de Mario Bunge, nu poate explica
diferenţa dintre IN şi IA, dar, afirmă profesorul Drăgănescu: „…din
punctul nostru de vedere, înţelesul (meaning) este compus din sens (sens
fenomenologic) şi semnificaţie. Iar semnificaţia are cele două componente
puse în evidenţă de M. Bunge (n.n.: semnificaţie de context şi semnificaţie
de referinţă)… În felul acesta ne-am îndepărtat de Frege, dar principala
desfacere a înţelesului în sens şi semnificaţie îşi are totuşi originea în
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semantica incipientă a lui Frege. Într-o asemenea viziune am dezvoltat
unele aspecte legate de relaţia dintre formal şi neformal” ([16], p. 214).
O primă schiţă a teoriei generale a informaţiei (TGI), adâncind ideile
expuse în studiul Spre o teorie generală a informaţiei (Institutul Central pentru
Conducere şi Informatică, mai, 1983) şi în volumul Ştiinţă şi civilizaţie [16],
este prezentată în octombrie 1984 la Conferinţa Internaţională „Artificial
Intelligence and Information – Control Systems of Robots” [18]. Coexistenţa
formalului şi neformalului în definiţia generalizată a informaţiei este
asertată sub forma cuadruplului <S,C, R, S> cu: S reprezentând informaţia
structurală, sub forma ei sintactică; C – semnificaţia contextuală Bunge,
parte a înţelesului formal; R – semnificaţia referenţială Bunge, parte a
înţelesului formal; S – sensul fenomenologic (neformal, sens profund).
În gândirea drăgănesciană, distincţia dintre IN de IA este dată de
natura informaţiei ce caracterizează cele două tipuri de inteligenţă. În timp
ce IN are acces la toate cele 4 componente ale informaţiei în sensul general,
informaţia IA (IIA) este caracterizată de IIA = <S,C, R>‚ numită informaţie
redusă.
Neformalul ce caracterizează informaţia, cu generalizarea de mai sus,
este un atribut definitoriu al inteligenţei, fie naturală, fie artificială, şi din
această perspectivă, Profesorul Drăgănescu face distincţie între euristica
structurală şi creativitate, ca mecanisme cognitive de avans dincolo de
cunoaşterea la un moment dat (în fond, generare de nouă informaţie, în
accepţiunea de faţă). Metodele euristice folosite în IA sunt informale, în
sensul că nu pot fi (riguros) motivate în cadrul unei teorii complet
formalizate, dar nu sunt neformale, întrucât ele sunt descrise şi implementate într-un context formal (cum ar fi un limbaj de programare)
printr-un algoritm sau o succesiune de reguli formale, interpretabile
algoritmic. IN utilizează şi ea euristici (structurale), dar creativitatea,
specifică IN, nu poate fi explicată doar prin transformări structurale ale
informaţiei pre-existente, de aceea, prin extensie terminologică, Drăgănescu
introduce noţiunea de euristică fenomenologică ca referenţial al transformărilor asupra sensurilor profunde ale informaţiei. Atribuind sensul
fenomenologic doar viului, TGI implică incapacitatea IA (în accepţiunea
actuală) de a crea. Creaţia, în contextul TGI, „implies a conscious control of
formal heuristics and phenomenological heuristics, an iterative interaction
between these two types of heuristics, in order to obtain the new
phenomenological sense and the corresponding significant structure that
satisfy a tendency, a desire, an expectation” ([18], p. 28). Invocarea
conştiinţei în citatul de mai sus este fundamentală în dezvoltarea TGI.
Aşa se explică de ce, de pildă, celula biologică nu are/produce creaţie:
„A biological cell does not have creation because it does not have
consciousness” (op. cit, p. 28). Problema conştiinţei, prefigurată în lucrările
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de la mijlocul anilor ’80, va fi reluată la începutul anilor ’90 dintr-o
perspectivă mult lărgită [22], ca problemă fundamentală a unei ştiinţe
integrative capabile să răspundă provocărilor previzionatului stadiu al erei
informaţionale: societatea conştiinţei [23, 28, 45].
În 1985, profesorul Drăgănescu publică volumul Ortofizica [19],
moment de referinţă în creaţia sa, înglobând şi armonizând rezultatele
anterioare ale cercetării fundamentale din domeniul informaticii, al
electronicii şi al filosofiei ştiinţei într-o operă despre care marele Noica
spunea că „nu cunoaşte nici o sinteză filosofică atât de cuprinzătoare şi de
impresionantă ca lucrarea de faţă, în cultura contemporană. Este vorba de o
excepţională reuşită a culturii noastre şi – sperăm să nu ne înşelăm – a
culturii veacului XX… Iar dacă prin imposibil ea nu s-ar impune în cultura
veacului XX, să ne fie îngăduit a crede că ea va uimi şi impresiona adânc pe
gânditorii nepreveniţi din veacul XXI” (C. Noica: Referat asupra lucrării
ORTOFIZICA de Mihai Drăgănescu – recenzie transmisă Editurii Ştiinţifice şi
Enciclopedice în sprijinul publicării volumului).
Capitolul 10 (Componentele semantice ale informaţiei) şi capitolul 11
(Elemente pentru o teorie generală a informaţiei) din Ortofizica, extrem de
relevante pentru studiul de faţă, reprezintă unitar eşafodajul teoriei
generale a informaţiei (TGI) pe care se bazează cercetările actuale ale
academicianului Drăgănescu în definirea unei teorii integrative a informaţiei, parte integrantă a unei şi mai recente Teorii a Ştiinţei Integrative
[46], dezvoltată în colaborare cu profesorul Menas Kafatos.
Prin componentele semantice ale informaţiei, Drăgănescu aduce în
discuţie domeniul semanticii tradiţionale, semantica lingvistică şi logicile
asociate acesteia. Limbajul natural, cel mai comun mijloc de comunicare
umană şi manifestare a minţii, ce a fascinat gânditorii tuturor timpurilor,
este considerat de Chomsky [36] un organ mental, în timp ce Drăgănescu,
mai precis şi pe bună dreptate, arată că „ar trebui considerat un procesor
mental, adică un procesor informaţional natural, specific” ([19], p. 372).
Semantica formală, „privind limbajul ca extras, rupt de minte, caută să
explice înţelesul propoziţiilor, uneori prin formula lor logică, legată de
condiţiile de adevăr, însă de regulă trebuie să recurgă şi la o sferă
extralingvistică, redusă uneori la un set de componente semantice primare
din care să derive înţelesurile propoziţiilor şi cuvintelor. O semantică
lingvistică formală se poate dezvolta şi pe baza unui înţeles bazat pe relaţia
dintre structurile lingvistice şi acţiune, dar şi această semantică se loveşte
de limitări inevitabile prin însăşi legarea limbii numai de acţiune… În
realitate, limbajul natural nu poate fi rupt de mintea omului” (ibidem).
Paradigma cognitivă a inteligenţei artificiale în modelarea limbajului
natural se apropie de modelul procesorului mental invocat de Drăgănescu,
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deşi procesările sunt profund diferite: „un text într-un calculator produce o
procesare informaţională de tip informatic, în timp ce într-o minte produce
o procesare informaţională de tip mental” (op. cit., p. 373). În teoria
generală a informaţiei, propusă de Drăgănescu, elementul fundamental în
modelarea de tip „procesor mental” a limbajului natural este subiectul:
„Un dispozitiv care conţine un procesor informaţional de o anumită complexitate, interacţionând activ cu mediul înconjurător, interpretându-l şi,
eventual, acţionând asupra lui. Un procesor informatic pasiv care la un
semnal la intrare răspunde cu unul la ieşire nu este un subiect dacă nu
învaţă din interacţiunea cu mediul, dacă nu construieşte cunoaştere şi dacă
nu acţionează în mediu. În caz contrar este un subiect… Nu orice procesor
este subiect” (ibidem). Subiectul informatic specific inteligenţei artificiale şi
subiectul mental natural uman se diferenţiază fundamental şi în baza acestor
diferenţe. Profesorul Drăgănescu asertează inegalitatea IN  IA fără însă
a nega posibilitatea apariţiei în viitor a unei inteligenţe artificiale de tipul
celei vii (IAV) care ar putea transforma relaţia anterioară într-una de
egalitate. Din această perspectivă, Drăgănescu propune o rafinare a
subiectului mental în subiect mental natural UMAN sau ANIMAL şi subiect
mental artificial viu. În raport cu distincţia subiecţilor procesuali,
Drăgănescu clasifică procesoarele în formale şi formal-neformale, cele din
urmă fiind rafinate în procesoare mentale şi procesoare sociale. Dar tot el
face precizarea: „Nu trebuie să rămânem cu impresia că punând accentul pe
procesoare, omul este redus la un procesor sau societatea este redusă la un procesor.
Omul nu procesează numai ca să trăiască, să reproducă specia, ci şi ca să se
îmbogăţească din punct de vedere cultural şi spiritual, pentru a reprezenta în mod
conştient însăşi existenţa şi pentru a crea. Procesorul mintal face parte din om, ca o
parte esenţială, însă omul nu se reduce numai la el” (op. cit., p. 375).
Pe baza considerentelor din Ştiinţă şi civilizaţie referitoare la distincţia
dintre sens (înţelesul neformal) şi semnificaţie (înţelesul formal) fundamentală pentru TGI, Drăgănescu caracterizează semantica subiectului
mental ca o semantică mixtă a sensului (fenomenologic) şi a semnificaţiei,
în timp ce semantica subiectului informatic este o semantică (formală) a
semnificaţiei (op. cit., p. 376).
Prin luarea în discuţie a dinamicii interne semantice a procesorului
mental, investigaţia adânceşte analiza anterioară a procesării euristice şi în
primul rând a euristicii fenomenologice (contrapusă, cum am văzut,
euristicii formale de tip IA), definind creaţia ca procesul prin care se
generează structuri şi sensuri noi. În funcţie de natura structurilor şi a
sensurilor noi (formale sau formal-neformale), creaţia este clasificată ca
fiind de speţa a treia (creaţia prin euristici formale de tip IA) şi respectiv de
speţa a doua (efectul euristicilor fenomenologice). Creaţia propriu-zisă, de
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speţa întâi, presupune îmbinarea controlată şi conştientă a unei succesiuni de
euristici formale şi neformale. Procesoarele inteligente de informaţie de
toate tipurile discutate anterior sunt generalizate la noţiunea de psihic, un
construct conceptual ce alătură procesorului şi înţelesului drăgănescian un
înţeles privilegiat numit eu. Deşi definite prin acelaşi triplet <, I, E >2,
natura componentelor definiţionale realizează distincţia dintre un psihic
mental şi un psihic informatic. Noţiunea de psihic informatic, un derivat al
teoriei drăgănesciene, revine în contextul IA la caracterizarea sistemelor
inteligente introspective, capabile de creaţie şi care, în plus, au conştiinţa a
ceea ce ştiu şi, mai ales, a ceea ce nu ştiu. Conştientizarea la nivelul unui
sistem artificial inteligent a „cognoscibilului” (asertat sau inferat) este, în
principiu, mult mai uşor de realizat în mod algoritmic decât modelarea
„incognoscibilului”, a limitelor cognitive ale procesorului informatic. Cu alte
cuvinte, a realiza un eu informatic capabil a înţelege că nu înţelege şi deci că
nu poate rezolva o anumită problemă este una din marile provocări ale IA.
Societatea conştiinţei, previzionată de profesorul Drăgănescu ca succesoarea societăţii cunoaşterii, va avea în portofoliul de probleme tehnologice
grele şi realizarea psihicului informatic conştient de propriile limite
cognitive.
În conturarea teoriei generale a informaţiei, profesorul Drăgănescu
argumentează necesitatea unei abordări multi- şi inter-disciplinare, evidenţiind faţete aparent distincte, dar în fond decupaje metodologice ale
aceluiaşi obiect de studiu (op. cit., p. 423):
1. filosofia informaţiei;
2. ştiinţa informaţiei;
3. tehnologia informaţiei;
4. industria informaţiei;
5. economia informaţiei;
6. relaţia cultură-informaţie;
7. societatea informaţională (incluzând problemele inteligenţei sociale
şi ale democraţiei informaţiei);
8. crearea (generarea de informaţie).
Insatisfacţia ce se desprinde din lucrările drăgănesciene încă de la
sfârşitul anilor ’70 faţă de puterea explicativă a ştiinţelor contemporane,
care sunt puternic specializate şi conduc inerent la individualizări metodologice şi terminologice, la partizanate ontologice şi gnoseologice (epistemologice în primul rând), este exprimată foarte clar în Ortofizica:
2

 = Procesor, I = înţeles, E = eu.
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„Atacarea multidisciplinară a unei probleme a devenit esenţială în
epoca noastră, dar ea nu se va dovedi suficientă dacă nu vom găsi şi factorii
integratori, respectiv dacă nu vom găsi contopirea multidisciplinarităţii
într-o unitate, fie că este cazul înţelegerii unei realităţi date, complexe, fie
acela al construcţiei unor obiective care să servească omul şi societatea.
Integrarea multidisciplinară a ştiinţei ne duce, în mod îndreptăţit, cu
gândul la unitatea ştiinţei, problemă atât de dezbătută, dar fără soluţie în
prezent.” (op. cit., p. 423)
Profesorul Drăgănescu afirmă, fără echivoc, că unul dintre factorii
integratori este fără îndoială informaţia şi prin dezvoltarea unei teorii
generale, care să surprindă toate faţetele amintite mai sus şi încă altele, se
poate avansa către o teorie integrativă a informaţiei şi mai departe a ştiinţei
[28].
În volumul Electronica funcţională [22] viziunea drăgănesciană asupra
informaţiei (secţ. 2.4. O schiţă pentru o teorie generală a informaţiei, pp. 84–89)
este discutată în paralel cu teoria clasică a informaţiei a lui Shannon şi
respectiv cu teoria algoritmică a informaţiei elaborată de Gregory Chaitin
şi în bună măsură influenţată de lucrările lui A.N. Kolmogorov şi R.
Solomonoff. Componentele suplimentare ale informaţiei drăgănesciene
(informaţia fenomenologică şi înţelesul, subsumând semnificaţia de tip
Bunge şi sensul fenomenologic) sunt considerate de savantul român ca
elemente integrative indispensabile pentru înţelegerea manifestărilor şi
creării informaţiei. Abordarea generală este apoi particularizată la perspectiva tehnologică a diferitelor tipuri de procesoare informaţionale discutate
anterior, punându-li-se în corespondenţă automate sintactice şi respectiv
semantice. Prin prisma acestor constructe, sunt modelate organismele
simple (corpuri vii, fără sistem nervos, echivalate cu automate biologice cu
sensuri fenomenologice3), organismele complexe (corpuri vii cu sistem
nervos, asimilate cu automatele semantice, dar fără conştiinţă-eu) şi
arhemele (organisme complexe dotate cu conştiinţă, având omul4 ca
reprezentant tipic).
Societatea informaţională s-a împlinit prin apariţia Internetului şi
generalizarea accesului la informaţia şi serviciile electronice existente pe
web. În anul 1970, profesorul Drăgănescu previziona, ca o condiţie a
3 A se vedea de pildă capitolul 9.9 „O teorie a celulei ca organism abstract” din
Electronica funcţională, pp. 393–407.
4 Un arhem mai complex decât omul este societatea, numit în lucrare arhem social; dacă
arhemului reprezentat de om, mimetismul IA încearcă să-i pună în corespondenţă agentul
inteligent cu eu informatic, arhemului social, conform teoriei drăgănesciene, ar trebui să-i
corespundă comunităţile virtuale de agenţi inteligenţi cu conştiinţă informatică şi arheme
propriu-zise; aceasta ar fi o altă mare provocare tehnologică pentru societatea conştiinţei.
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societăţii informaţionale, necesitatea interconectării calculatoarelor într-o
reţea accesibilă şi utilizatorilor casnici, o structură menită „să deservească în
cele din urmă pe fiecare cetăţean, cu putere de calcul şi memorii auxiliare, pentru
autoeducaţia sa, pentru relaţii cu structurile societăţii din punct de vedere
economic, cultural, medical, juridic, social etc., pentru exprimarea dorinţelor şi
aspiraţiilor sale şi a contribuţiei sale frecvente în consultări şi votări asupra
treburilor publice şi politice. Omul se va găsi nu numai într-un mediu ecologic şi
social, dar şi într-un mediu informatic, care va schimba modul său de viaţă” [1].
Toate previziunile din citatul anterior au prins viaţă şi, în terminologia
actuală a societăţii informaţionale/societăţii cunoaşterii, le numim cu
prefixul e- (de la electronic-): e-learning, e-culture, e-entertainment, e-health,
e-commerce, e-poll, e-government ş.a.m.d. Puţini erau aceia care îşi imaginau,
la sfârşitul anilor ’70, ceea ce avea să se întâmple, graţie internetului, în
următorii 20 de ani.
Apariţia web-ului a deschis posibilitatea trecerii la un nou stadiu al
erei informaţiei. Imensul volum informaţional existent pe web este destinat
uzului uman şi aceasta este chiar esenţa limitării conceptuale a conţinutului
web-ului. Oamenii au putere limitată de prelucrare a informaţiei. Nimeni
nu poate citi întregul conţinut al web-ului. Mai mult, se estimează că şi
pentru un domeniu specializat, lecturarea publicaţiilor de pe web desfide
timpul biologic pe care îl are un om la dispoziţie. Marea schimbare de
paradigmă pe care o aduce web-ul semantic constă în faptul că informaţiei
din spaţiul internet i se asociază o semantică explicită şi astfel conţinutul
informaţional al web-ului devine accesibil nu numai oamenilor, ci şi
proiecţiilor software ale creativităţii umane: agenţii inteligenţi. Profesorul
Drăgănescu arată cu deplină motivaţie că agenţii inteligenţi constituie unul
dintre vectorii tehnologici esenţiali ai societăţii cunoaşterii [29], lor
revenindu-le responsabilitatea monitorizării informaţiei de interes pentru
factorul uman pe care îl reprezintă. Agenţii inteligenţi, reflectări personalizate ale oamenilor în necontenită luptă cu timpul din ce în ce mai
condensat, sunt delegaţi să analizeze informaţia disponibilă, să o sintetizeze în volume „digerabile”, să o livreze la momente oportune, să ia
decizii din ce în ce mai des. Acest inevitabil transfer de responsabilitate, în
bombardamentul informaţional actual, nu se poate asigura însă în absenţa
unui salt conceptual în definirea informaţiei, a sensului şi semnificaţiei ei.
Explicitarea acestora, astfel încât informaţia destinată receptorului uman să
devină accesibilă şi agenţilor inteligenţi, constituie sloganul web-ului
semantic. În societatea cunoaşterii, oamenii şi reprezentanţii lor software
(avataruri) trebuie să aibă oportunităţi egale. Pentru societatea cunoaşterii,
web-ul semantic va reprezenta condiţia funcţională esenţială, în absenţa
căreia web-ul se va sufoca sub propria sa omniscienţă. Ceea ce a repre-
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zentat internetul pentru societatea informaţională [24, 25] reprezintă web-ul
semantic pentru societatea cunoaşterii [26, 27, 30, 33]. Pe lângă acest aspect
tehnologic, infrastructural, Profesorul Drăgănescu mai adaugă câteva
elemente definitorii [31, 32, 34, 35]:
 Este o societate a ştiinţei (şi tehnologiei), prin toate domeniile ei.
 Este o societate a învăţării (a o defini numai ca o societate a învăţării
este limitativ; învăţarea este subordonată cunoaşterii).
 Este o societate durabilă şi sustenabilă (numai prin ştiinţă şi tehnologie este posibilă atingerea acestui stadiu al societăţii).
 Este o societate care se bazează pe tehnologia informaţiei (inclusiv a
comunicaţiilor) care antrenează toate domeniile şi permite realizarea societăţii cunoaşterii.
 Este o societate cu o economie nouă în care cunoaşterea devine un
factor economic esenţial, cu o organizare bazată pe cunoaştere şi cu un
management al cunoaşterii care implică noi forme de organizare a activităţii instituţiilor.
 Este o societate a cunoaşterii culturii umaniste, inclusiv de pregătire
a unei societăţi a conştiinţei prin aprofundarea cunoaşterii fundamentale.
Ultimele cercetări ale profesorului Mihai Drăgănescu în domeniul
societăţii conştiinţei se clădesc în mod natural pe studiile anterioare referitoare la societatea cunoaşterii şi au fost demarate în cadrul programului
de cercetare numit „Modelarea Structural-Fenomenologică”, program pe
care îl conduce în Institutul de Cercetări pentru Inteligenţa Artificială.
Acest program de cercetare fundamentală, început în anul 2001, continuă în
prezent sub titulatura „Cercetări privind Ştiinţa Structural-Fenomenologică
Integrativă şi Societatea Conştiinţei”. O primă serie de lucrări [37, 38] au
fost dedicate definirii unor noi noţiuni şi extensiei teoriei clasice a categoriilor şi functorilor, motivată de necesitatea de a acoperi în modelarea
structural-fenomenologică nu numai aspectele formale, ci şi pe cele fenomenologice (formal-neformale). Astfel, pe lângă introducerea categoriilor
fenomenologice şi a functorilor asociaţi, în [37] este pentru prima dată pusă
problema definirii topologiei unei categorii fenomenologice. În noile tipuri
de spaţii topologice fenomenologice, conceptul de vecinătate este generalizat de la metrica uzuală la o „distanţă” definită functorial [38].
Matematica fenomenologică/integrativă introdusă în [37] şi [38], elaborată
în colaborare cu profesorul Menas Kafatos, decanul Facultăţii de Ştiinţe
Computaţionale şi Informatică de la Universitatea George Mason din
SUA, este instrumentul conceptual cu care cei doi apropiaţi colaboratori
încearcă să investigheze mintea, conştiinţa individuală şi conştiinţa socială,
desţelenind drumul spre înţelegerea conceptului de societate a conştiinţei.

78

A CADEMICIANUL M IHAI D RĂGĂNESCU

Un incitant studiu asupra ştiinţei cognitive este [39], în care sunt readuse în
discuţie insuficienţa ştiinţelor structurale pentru explicarea conştiinţei şi
necesitatea unei ştiinţe cognitive integrative, în care informaţia, în sens
drăgănescian, trebuie să fie elementul sine-qua-non al oricărei încercări de
explicare a cogniţiei. Succesul unui astfel de demers ar conduce în mod
natural la crearea unei conştiinţe artificiale deschizând orizonturile societăţii
conştiinţei: „The Society of Consciousness will not be possible without artificial
consciousness” ([40], p. 2).
O serie de cercetări recente în domeniul reţelelor, ca structuri de
reprezentare a dependenţelor şi interacţiunilor dintre conceptualizări ale
universului nostru cognitiv [41, 42] sunt analizate de Drăgănescu şi Kafatos
în [43] prin prisma punctului de vedere structural-fenomenologic. Cei doi
autori propun o îmbinare a teoriei categoriilor şi a teoriei noilor reţele ca un
instrument, mai puternic decât ambele, de analiză ştiinţifică a universului
[44] şi a minţii.
Unul dintre cele mai recente studii ale profesorului Drăgănescu,
Societatea Conştiinţei. Introducere [45], aglutinează într-un text dens şi
vizionar concepţia drăgănesciană asupra societăţii ce va veni:
„Societatea conştiinţei se va naşte din societatea cunoaşterii, astfel încât
suportul asigurat de societatea cunoaşterii, cu vectorii care au constituit-o şi
o menţin, poate fi considerat ca unul din vectorii societăţii conştiinţei. Pe lângă
tehnologiile preluate din societatea cunoaşterii, cum sunt internetul, inteligenţa
artificială, nanotehnologia, vectori tehnologici specifici societăţii conştiinţei vor
putea fi tehnologiile conştiinţei artificiale şi ale biotehnologiei pentru transformarea speciei umane, internetul conştient, tehnologii pentru acţiune la mare
distanţă în spaţiul interplanetar al universului, precum şi tehnologii pentru
acţiune în realitatea profundă, pentru a produce fenomene de comunicare
fenomenologică prin substratul existenţei profunde (care în mod normal se va
face prin viteză infinită) sau efecte fenomenologic-structurale producând
consecinţe energetice sau asupra substanţei în realitatea spaţio-temporală.
Societatea conştiinţei va avea şi vectori funcţionali, cum ar fi cunoaşterea
(de cea mai mare importanţă fiind cunoaşterea fundamentală asupra existenţei),
spiritualitatea, managementul şi economia (societăţii conştiinţei), educaţia (nu
numai a omului, ci a tot ceea ce este conştiinţă în vederea continuităţii cu
trecutul bun al omenirii), cultura (cu aceeaşi observaţie ca în cazul anterior) ş.a.
Poate este prea devreme pentru a desprinde exhaustiv vectorii societăţii
conştiinţei, dar cei menţionaţi mai înainte par plauzibili. Important este faptul
de a gândi asupra lor, pentru ca activitatea în societatea cunoaşterii să-i aibă
în vedere de la bun început, cu atât mai mult cu cât tehnologia se dezvoltă atât
de rapid înspre tehnologiile societăţii conştiinţei, aparent de la sine, conform
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unor legităţi proprii, încât a nu acţiona în viziunea cuprinzătoare a vectorilor
societăţii conştiinţei, încă din societatea cunoaşterii, ar putea fi extrem de
dăunător pentru viitor.
Societatea conştiinţei se pregăteşte de pe acum… Cunoaşterea şi
conştiinţa sunt marile resurse ale viitorului, pe care să sperăm că vom şti să le
folosim”[45].

ÎN LOC DE CONCLUZII
Încercarea mea de a prezenta un fragment al creaţiei şi activităţii
ştiinţifice ale profesorului Drăgănescu este inevitabil incompletă, iar
selecţia contribuţiilor conceptuale pe care le-am evocat este fără îndoială
subiectivă. Nu mă îndoiesc de faptul că un alt comentator, de o altă
specializare decât a mea, va găsi în creaţia dragănesciană din domeniul
ştiinţei informaţiei aspecte conceptuale noi, numeroase subiecte de reflecţie
ştiinţifică şi filozofică. Aşa cum o carte cu adevărat importantă îţi relevă la
fiecare lectură noi şi noi înţelesuri, vasta creaţie a Profesorului Drăgănescu
îşi dezvăluie cu fiecare analiză aspecte inedite, surprinzătoare.
Am avut şansa ca, la începutul activităţii mele, directorul general al ICI
să fie Mihai Drăgănescu, un savant netimorat de vicisitudinile vremurilor.
L-am cunoscut şi în ipostaza de creator, dar şi în cea de catalizator al
cercetării avansate. Cercetările care deja începuseră în domeniul IA (în
grupul coordonat de Ioan Georgescu) şi al roboticii (în grupul coordonat de
dr. Adrian Davidoviciu) erau puternic încurajate şi se lansaseră sub directa
îndrumare a Profesorului Drăgănescu. Alături de alţi colegi de generaţie
(aş aminti aici pe Gh. Tecuci, M. Bărbuceanu, Ş. Voinea) şi împreună cu cei
veniţi în ICI în perioada imediat următoare (Şt. Trăuşan-Matu, Adina
Florea), tineri pe atunci, reputaţi oameni de ştiinţă astăzi, cu toţii am
fost beneficiarii atmosferei de competiţie şi emulaţie intelectuală creată de
Profesorul Drăgănescu. Grupul de tineri cercetători aspiranţi amintiţi,
alături de câţiva cercetători deja formaţi (Dan Mânduţianu, Sanda
Ionescu-Mânduţianu, Radu Bercaru), s-au format în laboratorul condus
cu înţelepciune şi eleganţă de dr. Margareta Drăghici, având tot timpul
deasupra lor „aripa ocrotitoare” a profesorului Drăgănescu. Neîncrederea
şi mai apoi chiar ostilitatea cu care era privită în acei ani cercetarea în
domeniul IA ar fi putut dilua şi chiar distruge entuziasmul tinerilor
cercetători în devenire, fără susţinerea deschisă a acestei „tehnologii a
viitorului” [14] de către Profesorul Mihai Drăgănescu. Nu cred că greşesc
dacă afirm că multe din traiectoriile profesionale ale tinerilor absolvenţi
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angajaţi în ICI la sfârşitul anilor ’70 şi începutul anilor ’80, care s-au
îndreptat spre cercetarea în IA, ar fi fost altele fără clarviziunea şi
implicarea directă în acest domeniu a directorului general de atunci, Mihai
Drăgănescu.
S-a spus de multe ori că opera unui creator adevărat trebuie separată şi
analizată independent de omul din spatele operei. Sunt exemple celebre de
creatori autentici (scriitori, artişti, oameni de ştiinţă) ce au fost puşi la zidul
infamiei pentru credinţe, comportamente sau acţiuni (fără legătură cu
opera lor) contrare puternicilor zilei, unor norme morale sau chiar mersului
istoriei. Dacă istoria este cea care judecă în astfel de cazuri, atunci când
creaţia autentică aparţine unui om de o moralitate exemplară, spre acel
OM se cuvine a se îndrepta admiraţia noastră necondiţionată. Putem fi
siguri că istoria ne va da dreptate! Un astfel de OM este Academicianul
Mihai Drăgănescu, contemporanul nostru din viitor.
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ACTIVITATEA CREATOARE ŞI PROCESUL
INOVATOR ÎN VIAŢA ŞI OPERA
ACADEMICIANULUI MIHAI DRĂGĂNESCU

Prof. univ. dr. ing. Ştefan Iancu

1. INTRODUCERE
La începutul secolului al XXI-lea, prosperitatea naţională şi standardul
individual de viaţă sunt direct legate de aplicarea eficientă a tehnologiei,
ceea ce presupune valorificarea rezultatelor activităţii creative, valorificare
condiţionată de nivelul stimulării procesului inovator. În prezent, conducerile economice ar trebui să înţeleagă tot mai bine legătura care există între
inovare, tehnologie, productivitate şi bunăstare, legătură care se stabileşte
fără a lua în considerare diferenţele culturale şi este aplicabilă tuturor
statelor, indiferent de nivelul lor de dezvoltare din punct de vedere
economico-social sau industrial.
Problema stimulării spiritului creativ a început să preocupe oamenii de
ştiinţă încă din secolul al XIX-lea. Claude Bernard1, de exemplu, a publicat
în anul 1875 lucrarea ,,Fiziologie generală” în care se referea la etapele
necesare în identificarea unui nou rezultat creativ. Apoi, marii savanţi au
fost preocupaţi de receptarea şi acceptarea noului de către majoritatea
oamenilor, de necesitatea şi condiţiile favorizante pentru introducerea
noului în industrie, considerând în acest sens că oamenii trebuie să fie
sensibilizaţi şi pregătiţi pentru asimilarea noului.
În prima jumătate a secolului al XX-lea studiile efectuate au evidenţiat
interacţiunea dintre evoluţiile diferitelor ramuri ale ştiinţei, au încercat să
1

Claude Bernard (n. 12.07.1813 – m. 10.02.1878).
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fundamenteze ştiinţific procesul creativ2 ca fenomen şi au subliniat faptul
că ,,Numai în cadrul unităţii vii organice dintre ştiinţă şi tehnică, acestea se
pot ajuta reciproc: ştiinţa deschide în faţa tehnicii noi perspective, pe care
ea în prealabil le cercetează cu curaj, din proprie iniţiativă, pe de altă parte,
odată cu dezvoltarea tehnicii, nu numai că ştiinţa se îmbogăţeşte cu noi
posibilităţi sub raport tehnic, dar tematica ei se lărgeşte şi capătă o
orientare mai bine definită” [1].
Economistul austriac Schumpeter3 a abordat pentru prima dată, în
1942 [2], mecanismele şi factorii procesului de inovare, argumentând că
spiritul antreprenorial şi posibilitatea obţinerii unui profit de monopol
temporar ar putea stimula introducerea noilor produse pe piaţă sau
reducerea costurilor de producţie. A denumit acest fenomen ,,distrugere
creativă”, prin care structura de piaţă anterioară este sfărâmată pentru a
se face loc unor inovări de succes.
În prima jumătate a secolului al XX-lea, studiile privind dezvoltarea
creativităţii şi promovarea inovării efectuate au evidenţiat interacţiunea
dintre evoluţiile diferitelor ramuri ale ştiinţei, au încercat să fundamenteze
ştiinţific procesul creativ ca fenomen şi au subliniat că, numai în cadrul
unităţii vii organice dintre ştiinţă şi tehnică, acestea se pot ajuta reciproc: pe
de-o parte, ştiinţa deschide în faţa tehnicii noi perspective, pe care ea în
prealabil le cercetează cu abnegaţie, din proprie iniţiativă, pe de altă parte,
odată cu dezvoltarea tehnicii, nu numai că ştiinţa se îmbogăţeşte cu noi
posibilităţi sub raport tehnic, dar tematica ei se lărgeşte şi capătă o
orientare mai bine definită.
În perioada 1950–1980 au predominat strategiile cercetării-dezvoltării
caracterizate prin lipsa coordonării şi colaborării dintre decidenţii strategiilor ştiinţei şi cei ai strategiilor industriale şi numai la sfârşitul deceniului al optulea al secolului XX s-a trecut la strategii ale inovării. La
începutul deceniului al nouălea au apărut noi elemente în strategiile
ştiinţei, datorită naşterii şi consolidării treptate a relaţiilor dintre instituţiile de cercetare şi industrie şi creşterii relevanţei cercetării strategice.
În prezent, cadrul social-politic constituit la nivel european4 şi mondial5 încurajează dezvoltarea creativităţii, promovarea procesului inovării
2 J.H. Poincare (n. 29.04.1854 – m. 17.07.1912) în anul 1908 arăta că: ,,Geneza invenţiei
matematice este o problemă care ar trebui să inspire cel mai viu interes pentru psihologi”
deoarece fenomenele care conduc la invenţie se petrec în mintea omului.
3 Joseph Alois Schumpeter (1883–1950) – economist austriac – The Theory of Economic
Development, Oxford University Press, 1934, Business Cycles, Oxford University Press, 1939.
4 DGXIII-D a Comisiei Europene a iniţiat şi finanţat, începând cu anul 1992, o serie de
întâlniri de brainstorming pe problema inovării şi difuzării tehnologiei în scopul elaborării
unui cadru teoretic pentru strategii care să susţină inovarea în ţările membre ale UE şi al
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şi aplicarea tehnologiei pe care o asimilează cu bunăstarea social-economică. O asemenea înţelegere a rolului tehnologiei în dezvoltare ar deveni
însă critică dacă tehnologia ar fi chemată să soluţioneze şi probleme sociale
sau politice cu care se confruntă naţiunile din întreaga lume.
La începutul secolului al XXI-lea, prosperitatea naţională şi standardul
individual de viaţă sunt direct legate de aplicarea eficientă a tehnologiei,
ceea ce presupune valorificarea rezultatelor activităţii creative. În prezent,
conducerile economice ar trebui să înţeleagă tot mai bine legătura care
există între inovare, tehnologie, productivitate şi bunăstare, legătură care
se stabileşte prin dezvoltare tehnico-ştiinţifică şi este aplicabilă tuturor
statelor indiferent de nivelul lor de dezvoltare din punct de vedere
economico-social sau industrial.
Evoluţia activităţii creative şi dezvoltarea procesului inovării constituie
singura speranţă pentru asigurarea vitezei accelerate a schimbărilor
tehnologice în procesele productive impuse de schimbările sociale şi
economice care au loc în întreaga lume. Valoarea unei firme nu va fi dată
numai de cifra sa de afaceri anuală, ci, mai degrabă, de voinţa acesteia,
reflectată în acţiuni concrete, de a înţelege şi acţiona continuu în spiritul
inovării. Unităţile de cercetare, dar şi cele de producţie ar trebui să fie
pregătite să stimuleze activitatea creativă, schimburile economice având
ca obiect nu numai produse şi servicii, ci şi noi idei, noi rezultate ale
activităţii novatoare. Toţi agenţii economici trebuie să se situeze în lanţul
inovării care creează noi locuri de muncă, noi produse şi servicii, creând
condiţii pentru creşterea bunăstării. Pentru ca toate aceste obiective să
devină realitate trebuie să se constituie o piaţă stabilă a inovării care să se
bazeze pe piaţa existentă a inovării tehnologice.
Ştiinţa şi tehnica constituie părţi integrante ale activităţii umane. De-a
lungul istoriei, natura, caracterul şi rolul ştiinţei şi tehnicii au fost condiţionate de scopurile sociale urmărite, de gradul de organizare a societăţii
şi de considerente politice, iar impactul ştiinţei şi tehnicii, pe măsura
dezvoltării lor, a crescut asupra societăţii de la o perioadă la alta. Climatul
politico-social, problematica deosebit de complexă a revoluţiei actuale din
ştiinţă şi tehnologie, cerinţele construirii viitoarei societăţi informaţionalesocietate a cunoaşterii, impun cu necesitate ca în procesul evoluţiei să se
analizării implicaţiilor generale pe care acest tip de abordare le poate avea asupra proceselor
şi strategiilor de inovare şi diseminare a noilor tehnologii.
5 În anul 1992, OCDE împreună cu Fondul Nordic pentru Dezvoltare Industrială au dat
publicităţii, la Paris, un document de referinţă pentru studierea procesului inovaţional în
diferite ţări ale lumii, şi anume „Manualul OSLO”, care s-a vrut un ghid metodologic de
colectare a datelor privind inovarea tehnologică.
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pună un accent deosebit atât pe dezvoltarea activităţilor creative, cât şi pe
valorificarea directă a rezultatelor acestei activităţi.
Orice operă de creaţie intelectuală, inclusiv opera ştiinţifică, este, prin
însăşi natura şi raţiunea ei de a fi, destinată colectivităţii. Aplicarea
rezultatelor activităţii creative – concretizate în opere de creaţie intelectuală pentru stimularea activităţii creative – se reflectă în viaţa curentă
economică şi socială.
Marea majoritate a lucrărilor publicate în a doua jumătate a secolului
al XX-lea, referitoare la procesul creativ şi la spiritul inovator, poartă
într-un fel amprenta ,,cultului eroilor”, concepţie potrivit căreia personalităţile determină mersul istoriei. Viaţa însăşi a demonstrat că progresul
societăţii omeneşti este posibil doar prin contribuţia creatoare a unor
oameni de ştiinţă şi, prin aportul acestora, progresul tehnic evoluează,
ştiinţa atinge noi culmi, viaţa publică cultivă noi aspecte ale moralităţii.
Unul dintre aceşti oameni deosebiţi a fost cu siguranţă şi academicianul
Mihai Drăgănescu.
Sarcina asumată de a vorbi despre spiritul creativ şi de stimulator al
inovării în activitatea academicianului Mihai Drăgănescu nu este nici
simplă şi nici uşoară, dar o îndeplinesc cu bucuria şi cu sentimentul de
satisfacţie pe care mi le conferă certitudinea că îndeplinesc nu numai o
datorie, rememorând realităţi trăite ca fost subordonat direct al academicianului în calitate de salariat (1968–1971) al Secretariatului Permanent
al Comisiei Guvernamentale pentru dotarea economiei naţionale cu
echipamente moderne de calcul şi automatizarea prelucrării datelor şi ca
secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei a Academiei
Române (1992–2010), ci răspund şi unui impuls lăuntric, de a contribui la
reliefarea, o dată mai mult, a meritelor profesorului, recunoscute, de altfel,
de marea majoritate a comunităţii ştiinţifice interne şi internaţionale.
Distincţia calitativă între o persoană obişnuită şi o personalitate este
creativitatea, iniţiativa, materializate în activitate inovatoare, iar retrospectiva asupra vieţii şi operei academicianului Mihai Drăgănescu ne
dezvăluie o personalitate dedicată găsirii şi obiectivării în acţiune a unor
soluţii originale, adecvate schimbărilor ce se produc în mediul tehnic şi
social ambiant.
Pentru a înţelege caracterul multidimensional, multidisciplinar şi
interdisciplinar al activităţii academicianului Mihai Drăgănescu, trebuie
să analizăm această activitate, mai întâi, după criteriul elementelor
fundamentale ale creativităţii, şi anume: mediul creativ, activitatea
creatoare şi produsul creativ, şi apoi să vedem care este aportul acestei
personalităţi în domeniul fundamentării teoretice a domeniului inovării.
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2. MEDIUL CREATIV
Mediul de evoluţie al unui om este unul dintre elementele fundamentale ale procesului de inovare, un mediu creativ constituind un factor
favorizant al dezvoltării spiritului inventiv.
Mediul în care şi-a început activitatea academicianul Mihai Drăgănescu
era mediul creat de profesorii Tudor Tănăsescu şi Remus Răduleţ în
Politehnică, precum şi de către profesorul Şerban Ţiţeica în Universitate.
Mihai Drăgănescu declara că profesorul Tudor Tănăsescu a fost ,,prima
personalitate din anii începuturilor maturităţii sale” care l-a ,,influenţat
în mod hotărâtor” [3], ajutându-l să înţeleagă care este rolul mediului în
formarea unui tânăr cercetător şi, de aceea, domnia sa considera că ,,fiecare
tânăr trebuie să fie atras de câţiva profesori, care pot fi determinanţi pentru
formarea lui profesională şi ştiinţifică”. Începutul activităţii profesionale a
profesorului a fost marcat, pe plan internaţional, de o efervescenţă a
activităţii creative. În întreaga lume se ţineau conferinţe privind creativitatea, la care participau cercetători în domeniu, persoane interesate de
rezultatele obţinute, oameni politici etc.; revistele au început să acorde
spaţii largi acestui subiect, s-au înfiinţat chiar reviste în exclusivitate
consacrate dezvoltării creativităţii.
Apreciind condiţiile în care şi-a început activitatea ştiinţifică,
profesorul a ştiut, la rândul său, să transmită mai departe flacăra creativităţii, formând colective de cercetare care au purtat şi poartă amprenta
personalităţii creatorului. Este semnificativ poate faptul că, din cele
11 instituţii şi organisme constituite sub conducerea sau la iniţiativa
academicianului Mihai Drăgănescu, 6 au fost unităţi de cercetare care, la
data constituirii, au însemnat noi direcţii de cercetare prin care s-au
aprofundat unele noi idei, noi concepte elaborate de profesor.
Rolul impactului mediului ştiinţific, în care s-a încadrat prin operă,
asupra procesului său inovator, este recunoscut de profesor. Iată ce declara
într-o expunere [3] referitor la elaborarea conceptului de conştiinţă
fundamentală a existenţei: ,,În 1995, în Statele Unite ale Americii, unde
am avut o conferinţă invitată, am cunoscut un profesor de astrofizică şi
filosof al ştiinţei, numit Menas Kafatos, care publicase «Universul
conştient». El m-a provocat, ne-am înţeles perfect, am format până la
urmă o echipă, cu încă doi colegi. Eu am luat câteva lucruri de la el, el a
luat câte ceva de la mine, de exemplu noţiunea de informaţie şi informaţie
fenomenologică. Eu am acceptat principiul complementarităţii fundamentate de el, adaptând cele enunţate de către Niels Bohr. Am rămas
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oarecum în dispută în problema conştiinţei Universului. Deci, cu aceste
trei antecedente onorante – un episcop român (N.A. Emilian Birtaş),
C. Noica şi acel astrofizician filosof al ştiinţei – în vara următoare fiind
mai degajat, am reluat problema şi m-am întrebat dacă filosofia ortofizică
permite exprimarea posibilităţii existenţei unei conştiinţe fundamentale
a Universului”. În cadrul unei conferinţe intitulate “Conştiinţa fundamentală a existenţei”, susţinută în iunie 2001 la Academia Oamenilor de Ştiinţă,
profesorul a dat un răspuns filosofic, pozitiv la întrebare, susţinând că ,,este
perfect posibil să existe o asemenea conştiinţă” [10].
Grupul format de profesorul Mihai Drăgănescu – în principal cu
Menas Kafatos, David Chalmers, Richard Amoroso, Goro Kato, Sisir Roy –
îşi propunea ca, în lumina teoriilor elaborate, să reia problema fundamentelor ştiinţei şi chiar să propună o revedere a metodologiei ştiinţei,
pentru a face faţă aspectelor noi pe care ştiinţa structurală nu le ia în
considerare.
Tradiţiile culturale, cunoaşterea operelor înaintaşilor au stimulat
dezvoltarea spiritului creativ şi al procesului de inovare în opera sa, deşi
profesorul Mihai Drăgănescu nu a fost numai un continuator al şcolii
româneşti de electronică, fondată de Tudor Tănăsescu ci, prin asimilare
creatoare, a întemeiat şcoala românească de dispozitive electronice şi de
microelectronică, a deschis noi direcţii de cercetare în microelectronică,
direcţii transformate în şcoli de către cei mai buni dintre foştii săi studenţi,
doctoranzi şi asistenţi.
În stimularea spiritului creativ, a procesului de inovare, nu se poate
nega importanţa cerinţelor sociale, dar creativitatea nu poate fi redusă la
un simplu raport stimul – răspuns. Iată cum explică profesorul că a
început să se ocupe şi de probleme filosofice: ,,În 1971 am avut o revelaţie:
am trecut printr-o şcoală cu formalisme – matematică, fizică – şi, venind
în contact cu problemele vieţii, cu condiţiile activităţii de cercetare
ştiinţifică, am început să-mi dau seama că partea asta formală de multe
ori nu foloseşte la nimic. În contact cu foruri de conducere, parcă tot ce
ştiam eu, teribil de aprofundat în domeniul dispozitivelor semiconductoare, îmi folosea în foarte mică măsură în contactul cu lumea
largă. Asta a fost pentru mine o mare surpriză, mi-am spus că realitatea
nu poate să se reducă numai la formalisme. Eram un adept al teoriei
sistemelor şi am început să mă îndoiesc că acestea acoperă totul şi, din
contactul cu viaţa concretă, au apărut cerinţele de generare a noului” [6].
Mediul de evoluţie este unul dintre elementele fundamentale ale
procesului de inovare, un mediu creativ constituind un factor favorizant
al dezvoltării spiritului inventiv. Apreciind condiţiile în care şi-a început
activitatea ştiinţifică, profesorul a ştiut, la rândul său, să transmită mai
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departe flacăra creativităţii, formând colective de cercetare care au purtat
şi poartă amprenta personalităţii creatorului.
Produsele creative, îmbogăţind cultura, măresc gradientul manifestării
creativităţii. Rezultatele activităţii inovatoare a profesorului a avut un
impact deosebit nu numai asupra membrilor catedrei de specialitate din
UPB, pe care a condus-o în perioada 1965–1990, sau asupra cercetătorilor
din institutele de cercetări pe care le-a condus, ci şi asupra colaboratorilor direcţi cu care a lucrat în activitatea administrativă.
Într-o convorbire avută de mine cu domnul academician Gh. Tecuci,
domnia sa remarca faptul că „toţi cei care au lucrat cu profesorul ar trebui
să se considere, într-o anumită proporţie, că s-au dezvoltat intelectual
datorită influenţei exercitate de activitatea acestuia”. Se poate afirma
deci că unul dintre principalele rezultate ale activităţii inovatoare ale
profesorului Mihai Drăgănescu sunt generaţiile de specialişti pregătiţi de
profesor, dintre care mulţi au excelat prin activitate inventivă. În această
ordine de idei profesorul declara „Am sute de foşti studenţi ce au devenit
mari specialişti, unii dintre ei membri ai Academiei, alţii profesori în
institute de învăţământ superior, iar aproape 100 se află în «Valea
Siliciului» din SUA” [4].

2.1. PREOCUPĂRI ALE ACADEMICIANULUI
MIHAI DRĂGĂNESCU PENTRU FORMAREA
ŞI DEZVOLTAREA UNUI MEDIU CREATIV
Anii ’60 ai secolului al XX-lea au adus în lumea occidentală o
schimbare radicală de atitudine faţă de creativitate. Este puţin probabil însă
ca profesorul Mihai Drăgănescu să fi fost influenţat de aceste schimbări în
adoptarea deciziei de a se dedica cercetării prin dezvoltarea creativităţii,
mai degrabă intuiţia personală l-a determinat să simtă că soluţionarea
problemelor tot mai complexe care apăruseră în condiţiile social-politice
din a doua jumătate a secolului al XX-lea presupunea un nou mod de
abordare care nu putea fi decât un mod creativ. Şi, în întreaga viaţă şi
operă, academicianul Mihai Drăgănescu a demonstrat că această creativitate este o resursă de cea mai mare valoare, capabilă să valorifice
superior, să potenţeze celelalte resurse existente.
Situat pe un plan intelectual superior, iniţial în domeniul tehnic şi apoi
în sfera abordării filosofice, profesorul nu a fost în situaţia celui care emite
nişte semnale pe care cei neiniţiaţi nu le înţeleg. Domnia sa a folosit în
convorbirile cu subalternii, cât şi în conferinţele ştiinţifice susţinute, un
limbaj accesibil, clar şi plin de înţelesuri profunde.
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În scopul stimulării mediului social în care a trăit, Mihai Drăgănescu
s-a străduit şi a solicitat colaboratorilor săi să menţină un contact strâns cu
cele mai noi şi importante probleme din domeniul de preocupare, ceea ce a
influenţat favorabil dezvoltarea procesului de inovare. Prin conferinţele
ţinute, profesorul Mihai Drăgănescu a evitat să pună accent pe comunicarea de informaţii, care se găsesc uşor în tratatele de specialitate, a căutat
să găsească elementele cu adevărat noi şi să comunice explicaţii diferitelor
fenomene.
Un colectiv de muncă creativ nu este un ,,panaceu”, dar dacă este
organizat şi condus corespunzător, dacă este format de lider pe baza unei
compatibilităţi psihologice, unitate de ideal şi atitudine faţă de muncă,
poate deveni foarte util pentru rezolvarea atât a problemelor curente, cât şi
a celor de dezvoltare. Îmi aduc aminte de anul 1971, când s-a desfiinţat
Secretariatul Permanent al Comisiei Guvernamentale pentru dotarea economiei naţionale cu echipamente moderne de calcul şi automatizarea
prelucrării datelor, salariaţii Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi
Tehnologie care au preluat conducerea activităţii, realizată până atunci de
secretariat, au refuzat să creadă că numai 12 oameni, câţi am fost, au putut
să desfăşurăm atâtea activităţi timp de 4 ani. Era în anul 1971 şi, în acele
timpuri, ar fi fost greu să vorbeşti despre eforturile profesorului de a
constitui un colectiv creativ de muncă.
În întreaga activitate desfăşurată, Mihai Drăgănescu a ştiut să fie
pentru membrii colectivului cu care lucra un exemplu de comportament
moral, de bun cetăţean, acţionând cu fermitate şi stoicism pentru apărarea
şi promovarea interesului naţional, pe care îl considera fundamental pentru
dezvoltarea economico-socială a naţiunii române.
Profesorul Mihai Drăgănescu a fost animat de dorinţa constructivă de
a crea, în sensul de a realiza ceva care să fie util omului şi a devenit un
simbol, în acest sens, pentru colaboratorii săi. Fără să beneficieze de o
sănătate de fier, idealul său de viaţă, buna organizare a activităţii au
constituit baza rezistenţei sale la eforturi. Dacă viaţa aspră, manifestarea
uneori a unor atitudini subiective au ridicat probleme care pe oricare altul
l-ar fi tulburat, l-ar fi scos din evoluţia cotidiană, pe profesor l-au îndârjit,
l-au făcut să lucreze cu mai mult sârg.
În condiţiile exploziei informaţionale, omul aspiră spre multilateralitate. Analizând opera multilaterală şi interdisciplinară a profesorului nu pot să nu mă gândesc la ceea ce se afirmă că epoca creatorilor
polivalenţi de tip Leonardo da Vinci sau Pico de la Mirandola ar fi trecut.
Calculatoarele care interacţionează în reţele, inteligenţa artificială, preluarea în memorii externe a unor informaţii, lucrul modulat, precum
şi o instruire continuă asupra ultimelor realizări din domeniul tehnic nu
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pot conduce la o specializare îngustă, ci la multilateralitate şi polivalenţă
ancorate pe una sau mai multe specializări. Profesorul, prin tot ce a făcut, a
demonstrat că existau toate condiţiile tehnice şi că este foarte posibil ca, în
viitor, epoca creatorilor polivalenţi să poată să revină. Pentru aceasta ar fi
însă nevoie ca să se înceapă cu o educaţie bazată pe principii de dezvoltare
a spiritului inovator, ca fiecare factor care condiţionează creativitatea să
poată fi dezvoltat şi modelat încă de la vârste fragede.
În activitatea coordonatoare, profesorul a considerat că a lăsa doar
potenţialul creator al colaboratorilor să se manifeste spontan este ineficient.
În convorbirile organizate niciodată nu şi-a prezentat opiniile ca pe un
ansamblu ,,perfect” de cunoştinţe, care ar fi definitive şi complete. Prin
întrebări logice, a solicitat întotdeauna colaboratorilor să-şi spună părerea,
să participe la elaborare. Am observat că acest mod de lucru a fost asimilat
şi de unii dintre foştii studenţi şi doctoranzi ai profesorului, ceea ce
demonstrează că acesta a contribuit, prin activitatea sa, la dezvoltarea unor
persoane creative, constituind un mediu creativ. Îmi amintesc de luna
august sau septembrie 1970 când profesorul a organizat un adevărat
brainstorming, stimulând dezbateri pe tema ,,Ce este informatica”. Am
participat majoritatea membrilor Secretariatului Permanent al Comisiei
Guvernamentale. Surpriza mea a fost când, în Viaţa economică din 23
octombrie 1970, a apărut articolul „Informaţia şi informatica”, ai cărui
coautori erau toţi participanţii la acele dezbateri. Am considerat pe bună
dreptate că, cel puţin mie cu diplomă de inginer de numai 8 ani pe atunci,
mi s-a făcut o deosebită cinste că am fost inclus în rândul coautorilor,
alături de profesor, care era pe atunci Secretarul Permanent al unei Comisii
Guvernamentale. Acest lucru m-a obligat să mă documentez şi mai asiduu
asupra domeniului în care lucram, să identific noi soluţii, mai eficiente
la problemele de muncă cotidiene.
În procesul de inovare trebuie să se ţină seama de faptul că, adesea, la
conceperea şi finalizarea unui produs creativ nu participă o singură
persoană, fiecare idee, teorie sau fiecare problemă are o istorie a sa şi că pe
parcursul acestei istorii noua realizare a îmbrăcat forme diferite şi a fost
analizată şi frământată de mai multe alte persoane. Conceptul de
Electronică funcţională, elaborat de profesor în perioada 1985–1988, este
semnificativ din acest punct de vedere. Sintetizat în cartea publicată cu
acelaşi titlu în 1991 [5], conceptul a continuat să fie şi în atenţia celorlalţi
doi coautori ai cărţii, prof. Gheorghe Ştefan şi prof. Corneliu Burileanu,
care au şi predat cursul profesorului după 1991.
Şcoala de dispozitive electronice şi de microelectronică a fost dezvoltată de profesorul Mihai Drăgănescu într-o perioadă de mare efervescenţă creatoare din Institutul Politehnic Bucureşti. Şcolile puternice de
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mecanică, aviaţie, chimie şi electrotehnică, bazate pe gândire creativă, se
dezvoltau, prefigurând România industrială. Anul 1953 marchează şi
înfiinţarea Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii, o dovadă grăitoare
a orientării învăţământului românesc spre domeniile de mare interes
ştiinţific şi tehnic. În cadrul acestei facultăţi, cursurile prezentate de
profesorul Mihai Drăgănescu au fost audiate de sute de studenţi de la
forma tranzitorie a acestora de „Tuburi, tranzistoare şi circuite electronice”
până la forma modernă de „Electronică funcţională”.
Profesorul Mihai Drăgănescu a conceput în mod creativ şi manuale de
referinţă, precum Procese electronice în structuri semiconductoare de circuit
sau Electronica corpului solid, care au stat la baza pregătirii în domeniu
pentru numeroase generaţii. Din rândul absolvenţilor Facultăţii de
Electronică şi Telecomunicaţii din Bucureşti, unde au putut fi audiate
aceste discipline, s-a format o puternică catedră de specialitate:
„Dispozitive, circuite şi aparate electronice”. Tot din acelaşi izvor s-au
dezvoltat grupuri de cercetare puternice în cadrul fostei Întreprinderi
de Piese Radio şi Semiconductori (IPRS) – Băneasa şi al fostului Institut
de Cercetări pentru Componente Electronice.
Experienţa românească în domeniul informaticii a pornit de la cerinţele
unei societăţi existente şi s-a cristalizat, sub conducerea profesorului
M. Drăgănescu, în jurul conceptului de sistem naţional informatic a cărui
edificare, conform concepţiei sale, nu era una de tip ingineresc obişnuit, ci
un „macrosistem” societal care se dezvolta cu un caracter aproape biologic.
Persoană foarte activă, academicianul Mihai Drăgănescu a fost un
exemplu de probitate profesională pentru cei din jur, prin manifestarea
spiritului creativ, prin calităţile sale morale de excepţie, prin tenacitate.
Prin întreaga sa viaţă şi operă, academicianul Mihai Drăgănescu a
demonstrat că spiritul creativ este o resursă de mare importanţă, capabilă
să valorifice superior, să potenţeze celelalte resurse existente. Profesorul
Mihai Drăgănescu şi-a desfăşurat activitatea profesională acţionând într-un
mediu elevat care a stimulat activitatea creativă.

3. ACTIVITATEA CREATOARE
ŞI PRODUSUL CREATIV
Activitatea creatoare se defineşte ca o combinare într-un nou mod a
unor elemente informaţionale cunoscute şi adecvate temei de preocupare,
care conduce la un nou produs sau o nouă formă de organizare de valoare
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superioară celor ce existau, care satisface noi cerinţe sau răspunde mai bine
unor cerinţe vechi, valoarea produsului creativ fiind principalul criteriu de
evaluare a unei activităţi creative.
Într-unul din rapoartele sale, Clubul de la Roma a evidenţiat în mod
real decalajul creat prin creşterea globală a populaţiei în progresie
geometrică şi dezvoltarea producţiei de energie şi de materii prime în
progresie aritmetică. Ce părere aveţi? Când au fost şi există mai multe
avuţii/cap de locuitor? În prezent, acum 100 de ani sau, extinzând
întrebarea, cum se poate explica faptul că suntem astăzi mai bogaţi şi mult
mai productivi decât atunci când strămoşii noştri trăiau în vremurile
culegătorilor-vânătorilor şi nu se consumase încă nimic din rezervele
naturale?
Singura sursă care a sporit şi va spori continuu VALOAREA producţiei
de bunuri materiale a fost şi este activitatea creativă care a condus şi
conduce la crearea de noi surse de energie şi la utilizarea din ce în ce mai
eficientă a materiilor prime disponibile (ce-i drept, din ce în ce mai puţine)
prin folosirea unor noi procedee tehnologice care au crescut mereu
valoarea acestor materii prime. De aceea, liderii trebuie să se preocupe
atât de dezvoltarea unui mediu creativ, cât şi de identificarea motivaţiei
fiecărui colaborator pentru a putea stimula dezvoltarea spiritului creativ.
Omul este ,,fiinţa care ordonează”, care clasifică multitudinea de
cunoştinţe6 pe care practica i le furnizează în lumea fenomenelor pe care le
constată. Aristotel spunea că ştiinţa înseamnă să repeţi ceea ce natura face
din întâmplare. Pentru aceasta însă trebuie să ai un volum de cunoştinţe
suficient de mare pentru a putea constata ceea ce natura face din
întâmplare, şi nu întotdeauna acest lucru este uşor. Volumul informaţiilor
necesare, în acest sens, mai ales în condiţiile actualei explozii informaţionale, creşte exponenţial an de an.
În prima jumătate a secolului al XX-lea studiile efectuate au evidenţiat
interacţiunea dintre evoluţiile diferitelor ramuri ale ştiinţei, au încercat să
fundamenteze ştiinţific procesul creativ ca fenomen. P.L. Kapiţa a subliniat
faptul că ,,Numai în cadrul unităţii vii, organice, dintre ştiinţă şi tehnică,
acestea se pot ajuta reciproc: ştiinţa deschide în faţa tehnicii noi perspective, pe care ea în prealabil le cercetează cu curaj, pe de altă parte,
odată cu dezvoltarea tehnicii, nu numai că ştiinţa se îmbogăţeşte cu noi
Platon (în Republica) a introdus concepţia mentală a cunoaşterii care implică
convingerea că ceva este adevărat (true belief). Aristotel, Thomas Aquinas, John Locke,
George Berkley, David Hume, Immanuel Kant ş.a. au definit cunoaşterea ca o facultate mentală
a omului. Continuatorii moderni şi contemporani ai acestui concept consideră şi în prezent
cunoaşterea ca o stare mentală. De aceea, cunoaşterea este privită de aceştia ca o formă a
conştiinţei: dacă S ştie că p, S trebuie să fie conştient de ceea ce ştie.
6
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posibilităţi sub raport tehnic, dar tematica ei se lărgeşte şi capătă o
orientare mai bine definită” [1].
La sfârşitul mileniului al II-lea şi începutul celui de al III-lea, ritmul
dezvoltării ştiinţei şi tehnicii a fost şi este deosebit de alert. Acest fenomen a
fost intuit de către Lester Brown care, încă din 1955, a evidenţiat apariţia
unei multitudini de noi probleme tehnico-ştiinţifice care îşi aşteptau
soluţionarea şi valorificarea. C. Noica, prin ,,Logica lui Hermes” apărută
în 1986, a subliniat că ,,Cine nu intră în acceleraţia istoriei nu accede la
lucruri, la oameni, ca şi la gânduri”.
Descoperirea ştiinţifică, creaţia tehnică sau cea artistică sunt acte
temerare ale omului, singura fiinţă capabilă să le săvârşească, uneori, în
pofida evidenţelor propriului său confort. În acest sens, Mihail Ralea
susţinea că omul este în mod necesar şi fără încetare opus la ceea ce este,
prin grija a ceea ce ar trebui cunoscut, dar nu există, şi care face să se nască
cu greutate, sau cu geniu, ceea ce ar trebui, pentru ca să dea visurilor sale
puterea şi precizia realităţii [6].
A crea înseamnă să percepi ceea ce poate percepe oricine, dar să
gândeşti ceea ce nu a mai gândit nimeni anterior. Deci, ce este creativitatea
– este un proces psihic (prin excelenţă uman) ce constă din combinarea
într-o formă originală a unor cunoştinţe acumulate prin elemente existente
în câmpul perceptiv (studiu, observare, experiment, combinare) care
conduce la realizarea unui rezultat (nou concept, a unei noi teorii, a unui
nou sistem organizatoric, a unui nou produs) necunoscut, dar util societăţii,
o perioadă mai mică sau mai mare de timp.
Noile condiţii socio-politice, tehnico-economice şi ecologice de după
1989 au impus organizaţiilor economice să-şi schimbe modul în care
îşi organizează şi desfăşoară activitatea. Am fost şi suntem martori la
profunde transformări în însăşi natura organizării vieţii şi activităţilor
politice, tehnico-ştiinţifice, economice ş.a.m.d. Dar acest context al tranziţiei a făcut ca activitatea creativă să scadă în România, după anul 1989,
în mod substanţial. Este semnificativ în acest sens evoluţia numărului de
cereri de brevet de invenţie înregistrate de români la Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci (OSIM) în perioada 1989–2014. Nu ar trebui evidenţiată
scăderea pronunţată a numărului de cereri de brevet româneşti înregistrate
în anul 1990 faţă de 1989. Însă, faptul că numărul cererilor de brevete de
invenţie, înregistrate de români a scăzut continuu din 1990 până în anul
2007, când a reprezentat numai circa 30,08% din acelaşi număr din anul
1990 este, fără îndoială, un lucru grav. După 2007, numărul cererilor de
brevete de invenţie, înregistrate de români la OSIM, a crescut până în anul
2011, an în care numărul cererilor de brevete de invenţie a reprezentat doar
57% din acelaşi număr din anul 1990, pentru ca în anul 2014 numărul
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cererilor de brevete înregistrate de români la OSIM să fie de numai 32,8%
din acelaşi număr din anul 1990. Reducerea numărului de cereri de
brevet de invenţie româneşti înregistrate ar trebui analizată comparativ şi
cu o creştere, din perioada 1989–2007, a numărului de cereri de brevete de
invenţie înregistrate de străini la OSIM, ceea ce a semnificat o creştere a
interesului de export în România a produselor de tehnică nouă sau licenţe.
În plus, dacă se ţine seama de numărul premiilor acordate părţii române
pentru invenţii, la saloanele internaţionale, ţara noastră se află printre primele
naţiuni în lume, dar dacă se ia în considerare nivelul de valorificare a acestor
invenţii în propria ţară, ne situăm printre ultimele naţiuni [6].
Profesorul Mihai Drăgănescu a creat elaborând lucrări ştiinţifice
originale, în domeniul electronic:
 În domeniul tuburilor electronice (1956–1962) a explicat riguros
pentru prima oară de ce capacitatea electrică, electrostatică a tuburilor
electronice diferă de capacitatea în funcţionare în prezenţa fluxului de
electroni.
 A avut contribuţii originale în definirea teoriei oscilaţiilor neliniare
ale circuitelor electronice (1956–1962), în explicarea influenţei nelinearităţii
capacităţii dispozitivelor electronice asupra oscilatorilor electronici, precum
şi a influenţei mult mai mare a neliniarităţii elementelor reactive (spre
deosebire de cele rezistive).
 A generalizat formula lui Barkhausen pentru oscilatoare electronice
ţinând cont de neliniarităţi, folosind metoda liniarizării echivalente,
transpunând în acest nou cadru rezultate analitice obţinute anterior de
profesorii Tudor Tănăsescu şi Gh. Cartianu.
 A avut contribuţii originale în teoria dispozitivelor semiconductoare
şi a tranzistorului la nivele mari de injecţie (1962–1969) şi a elaborat o serie
de lucrări cu caracter fundamental privind dispozitivele semiconductoare: o teorie a tranzistorului la nivele mari de injecţie (numită teoria
Matz-Drăgănescu), studiul efectelor inductive la dispozitive semiconductoare, punând în evidenţă diferenţa dintre capacitatea de difuzie la
joncţiuni semiconductoare groase şi subţiri, simplificând considerabil teoria
diodei dielectrice printr-o metodă utilizată apoi în literatura de specialitate.
 Printr-o activitate didactică de peste 40 ani a creat şcoala românească
de dispozitive electronice şi de microelectronică.
Activitatea creativă nu se poate realiza în general, ea are un caracter
specific. Creativitatea inginerească, de exemplu, care este echivalată în
literatura de specialitate cu talentul inventiv, cu iscusinţa de a produce
noul şi utilul în ştiinţa tehnică şi tehnologie, şi-a găsit concretizarea în
activitatea profesorului în dezvoltarea teoriei dispozitivelor electronice.
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Profesorul Mihai Drăgănescu şi-a dovedit această iscusinţă având contribuţii originale şi în soluţionarea următoarelor probleme teoretice:
 Influenţa sarcinii electrice spaţiale asupra capacităţilor dintre
electrozii tuburilor electronice (1953–1960);
 Circuite electronice neliniare şi influenţa nelinearităţii capacităţii
dispozitivelor electronice asupra oscilatorilor electronici (1956–1958);
 Teoria tranzistorului la nivele mari de injecţie (1960–1962);
 Efecte inductive la dispozitive semiconductoare (1961–1965);
 Teoria diodei dielectrice (1964–1965).
În etapa microelectronicii, profesorul Mihai Drăgănescu a creat o nouă
disciplină originală: electronica funcţională, elaborând noi concepte pe care
le-a predat studenţilor pentru prima oară. În prezent această disciplină a
devenit un curs permanent în U.P.B [6].
În desfăşurarea activităţii, profesorul Mihai Drăgănescu a manifestat
creativitate managerială, sporind eficienţa activităţilor pe care le-a coordonat. Personal am fost martorul unor decizii care, prin clarviziune
strategică, au reuşit să imprime o evoluţie pozitivă dezvoltării tehnico-economice a ţării. Mă refer în acest sens la:
‒ Managementul acţiunii privind trecerea ţării noastre la etapa
siliciului şi fabricarea în România de circuite integrate (19667–1968) [8];
‒ Fabricarea în ţara noastră de calculatoare electronice de generaţia
a III-a şi nu cantonarea în producţia de calculatoare tranzistorizate pe
germaniu (1966–1968). În acest fel profesorul a reuşit să determine
construirea în ţară de calculatoare electronice de generaţia a III-a, la nivelul
de dezvoltare mondială a tehnicii electronice în acea perioadă.
Concepţia de instituţionalizare a sistemului naţional informatic, expusă
de profesorul Mihai Drăgănescu în lucrările publicate după anul 1967, a
fundamentat teoretic şi a trasat liniile diriguitoare cu aspect practic
managerial, pentru dezvoltarea informaticii în România. Toţi cei care au
cunoscut sau cunosc programul „e-Europe”, recomandările către Consiliul
Europei pentru implementarea acestui program, noul concept al societăţii
informatice bazate pe cunoaştere, precum şi opera informatică a profesorului, nu pot să nu constate actualitatea ideilor şi conceptelor lui Mihai
Drăgănescu de edificare în România a unei societăţi moderne. Concepţia
originală a profesorului de informatizare a economiei şi a societăţii
româneşti îşi putea găsi în zilele noastre o aplicare concretă.
Existenţa unei concepţii româneşti de realizare a informatizării,
elaborată de profesor, a constituit un factor favorizant care a facilitat
7 Înaintează Consiliului Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică o propunere privind
trecerea de la tehnologia germaniului la tehnologia siliciului în România.
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integrarea României în procesul european şi mondial de edificare a
societăţii globale bazate pe cunoaştere.
Profesorul Mihai Drăgănescu a publicat în perioada 1962–1988 studii,
comunicări şi programe privind microelectronica, dar şi următoarele
volume fundamentale pentru constituirea şcolii de dispozitive semiconductoare:
 Volumul Circuite cu tranzistoare (coautor, a scris 3 capitole), 1961;
 Monografia ştiinţifică Procese electronice în dispozitive semiconductoare
de circuit (1962), una dintre primele cărţi de autor din lume în domeniul
teoriei dispozitivelor semiconductoare, cu contribuţii şi capitole originale.
Premiul de Stat, 1964;
 Studiul ,,Din problemele microelectronicii”, în Automatica şi
electronica, vol. 7, 1963;
 Volumul Electronica corpului solid (1972), al doilea volum de referinţă
al şcolii româneşti de dispozitive semiconductoare, folosit în special pentru
stagiile de doctorantură;
 Volumul ,Microelectronica (coeditor, alături de Dan Dascălu şi
Gh. Brezeanu), 1987;
 Studiile: ,,Actualitate şi perspectiva în bioelectronică şi electronică
moleculară”, ,,Electronica funcţională” şi ,,Microelectronica şi învăţământul
în domeniul electronicii”, 1988;
 Volumul Electronică funcţională (principalul coautor, a scris prefaţa şi
7 capitole – 2/3 din volum), 1991;
 Studiul „Microelectronica şi electronică funcţională”, publicat în
volumul editat de Dan Dascălu şi Gh. Brezeanu în 1994 [6].
Lucrările ştiinţifice originale ale profesorului, cursurile predate, cărţile
sale au jucat un important rol în evoluţia şcolii româneşti de electronică.
De asemenea, profesorul Mihai Drăgănescu a contribuit la dezvoltarea
domeniului electronicii în ţara noastră prin numărul mare de specialişti pe
care i-a format şi promovat ca profesor şi şef al catedrei de specialitate din
Universitatea Politehnica Bucureşti (U.P.B.), prin cursurile în premieră
predate în România la Facultatea de Electronică din U.P.B. Cursul său de
„Dispozitive şi circuite electronice“ a fost unul dintre cursurile care a avut
cea mai mare influenţă asupra învăţământului în domeniul electronicii şi
asupra formarii specialiştilor şi oamenilor de ştiinţă români în electronică.
Prin lucrările publicate, academicianul Mihai Drăgănescu a creat o
filosofie a ştiinţei, originală în cultura română şi nu numai, prin volumele:
Profunzimile lumii materiale, Ortofizica, Informaţia materiei, Eseuri,
L'Universalité ontologique de l'information ş.a., elaborând o viziune structural-fenomenologică (integrativă), ortofizică asupra existenţei, o teorie
integrativă (structural-fenomenologică) a informaţiei, iar începând din anul
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2000 a extins teoria clasică a categoriilor şi functorilor la domeniile
fenomenologice şi structural-fenomenologice în vederea unei modelări
integrative a realităţii. Constantin Noica a urmărit activitatea profesorului
Drăgănescu şi, după apariţia volumului Profunzimile lumii materiale (1979),
a avut cu acesta mai multe convorbiri în domeniul filosofiei şi, după cum
a declarat profesorul: ,,Au fost momente de mare trăire intelectuală şi de
spiritualitate filosofică. Aceste discuţii m-au influenţat, deşi C. Noica
afirma că ucenicia mea filosofică nu mai este necesară după publicarea
primului volum de filosofie amintit mai înainte, doar să continuu să
gândesc pe drumul pe care l-am început” [25].
Ideile tehnice cu caracter general care l-au călăuzit pe Mihai
Drăgănescu au fost publicate mai întâi în periodice, între anii 1970 şi 1985,
şi apoi au fost sintetizate şi republicate în volumele: Sistem şi civilizaţie
(1976), A doua revoluţie industrială şi Microelectronica, automatica, informatica,
factori determinanţi (1980), Informatica şi societatea (1987) ş.a.
Concepte precum modul de inovare al societăţii, civilizaţia socioumană, definirea unor perioade viitoare ale informaticii determinate de
inteligenţa artificială şi de bioelectronică au marcat o perioadă de
efervescenţă intelectuală, cel puţin în spaţiul specialiştilor din domeniile
tehnicii şi economiei [7].
Începând cu 1999, academicianul Mihai Drăgănescu a publicat lucrări
despre categorii şi functori în modelarea structural-fenomenologică şi
filosofia ştiinţei integrative. Este şi autorul unor lucrări referitoare la istoria
ştiinţei şi tehnologiei, contribuind la punerea în valoare a creaţiei unor
înaintaşi: Augustin Maior, Ştefan Odobleja, Aurel Avramescu, Tudor
Tănăsescu, Onisifor Ghibu şi a altora. În perioada 2001–2003 a publicat
lucrări privind societatea cunoaşterii, prevăzând încă din anul 1986 apariţia
unei asemenea societăţi.
Etapele procesului de creaţie în activitatea şi opera academicianului
Mihai Drăgănescu nu s-au desfăşurat liniar, în acest proces fiind multe
reveniri. Era convins şi susţinea că o idee nouă nu apare de la început într-o
stare pură, şlefuită, ci ea este, în realitate, rezultatul unei munci intense.
Claritatea cu care expunea profesorul lucrările sale nu reflectă calea, pe care
uneori a mers cu eforturi şi reveniri, în care a ajuns la descoperirile sale.
Este semnificativ, în acest sens, faptul că marile realizări ştiinţifice ale
profesorului au perioade de elaborare de câţiva ani:
 Crearea şcolii româneşti de dispozitive electronice şi de microelectronică (1963–1990):
 Conceperea unei noi teorii a informaţiei pe baze structural-fenomenologice şi conceptuale privind Societatea informatică în România
(1970–2001).
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 Elaborarea unui model ontologic structural-fenomenologic, cu
prioritate pe plan naţional şi internaţional (1977–1985).
 Crearea unei noi filosofii a ştiinţei, originală în cultura română şi nu
numai (1972–2007).
 Lucrări despre categorii şi functori în modelarea structural-fenomenologică şi filosofia ştiinţei integrative (1999–2008).
Într-o convorbire particulară, profesorul a sesizat că redactarea
lucrărilor la calculator nu mai reflectă revenirile asupra textului redactat
iniţial, căutările pentru identificarea celei mai bune soluţii. În acest mod,
dispar urmele eforturilor depuse pentru a se identifica soluţia optimă.
Concepte precum modul de inovare a societăţii, civilizaţia socioumană, definirea unor perioade viitoare ale informaticii determinate de
inteligenţa artificială şi de bioelectronică au marcat o perioada de
efervescenţă intelectuală, cel puţin în spaţiul specialiştilor din domeniile
tehnicii şi economiei. Profesorul a avut, încă din anii 1970, viziunea unei
societăţi informaţionale menite să cuprindă nu numai structurile statului, ci
şi cetăţenii ţării, pentru satisfacerea cerinţelor cărora a preconizat ca, în
paralel cu funcţionarea unui sistem informatic economico-social, să
funcţioneze şi un sistem informatic cetăţenesc îndreptat spre individ. Omul
se va găsi nu numai într-un nou mediu ecologic şi social, dar şi într-un
mediu informatic, care îi va schimba modul de viaţă; fiecare unitate
organizatorică, atât în modul ei de funcţionare internă, cât şi în relaţiile cu
organizaţiile exterioare; societatea şi economia în ansamblu, pentru
conducerea acestora în scopul atingerii obiectivelor fixate.
Într-un studiu publicat în 1973, M. Drăgănescu scria că „Acest proces,
care a început în a doua jumătate a secolului al XX-lea, tinde să creeze în
societate o structură informatică unitară, care să deservească în cele din
urmă:
 Pe fiecare cetăţean, cu putere de calcul şi memorii auxiliare, pentru
autoeducaţia sa, pentru relaţii cu structurile societăţii din punct de vedere
economic, cultural, medical, juridic, social etc. … Omul se va găsi nu numai
într-un nou mediu ecologic şi social, dar şi într-un mediu informatic, care îi
va schimba modul de viaţă;
 Fiecare unitate organizatorică, atât în modul ei de funcţionare
internă, cât şi în relaţiile cu organizaţiile exterioare;
 Societatea şi economia în ansamblu, pentru conducerea acestora în
scopul atingerii obiectivelor fixate”.
Profesorul Mihai Drăgănescu a enunţat şi concepte care nu au apărut
numai ca rezultat al nevoilor sociale. Enunţarea conceptului de societate a
cunoaşterii încă din anul 1986 sau de societate a conştiinţei din anul 2001 a
dat naştere la nedumeriri, la semne de întrebare.
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În ,,Raportul Comisiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltarea Ştiinţei şi
Tehnologiei”, publicat în 1998, noţiunea de Societate a cunoaşterii era
prezentată astfel: ,,Recent, termenul de Societate a cunoaşterii a fost utilizat
pentru a pune accentul pe faptul că rolul tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor (TIC) a fost schimbat din instrument de schimbare tehnologică într-un instrument care oferă un nou potenţial din combinarea
informaţiilor înglobate în sistemele TIC cu potenţialul creativ al oamenilor
pentru dezvoltarea cunoaşterii acestora”.
În anul 2001, academicianul Mihai Drăgănescu a demonstrat iarăşi
clarviziune susţinând, din nou, implementarea în strategia românească de
informatizare a conceptului de Societatea cunoaşterii. Întâmpinat iniţial cu
reţineri chiar în interiorul Academiei Române, acest concept s-a bucurat
apoi şi în ţara noastră de o recunoaştere tot mai largă până prin anii
2007–2008, la el făcându-se referiri în cuvântările rostite pe plan naţional.
Academician Drăgănescu Mihai a considerat încă din 1986 că
Societatea cunoaşterii presupune [9]:
 Extindere şi o aprofundare a cunoaşterii ştiinţifice şi a adevărului
despre existenţă;
 Utilizarea şi managementul cunoaşterii existente sub forma cunoaşterii tehnologice şi organizaţionale;
 Producerea de cunoaştere tehnologică nouă prin inovare;
 O diseminare fără precedent a cunoaşterii către toţi membrii societăţii, prin noi mijloace, folosind cu prioritate Internetul, cartea electronică şi
metode de învăţare prin procedee electronice (e-learning);
 Societatea cunoaşterii include o nouă economie în care procesul de
inovare (capacitatea de a asimila şi converti cunoaşterea nouă pentru a crea
noi servicii şi produse) devine determinant şi în care, spre deosebire de
vechea economie în care bunurile tangibile primau, în noua economie
contează, în primul rând, activele intangibile, nemateriale, greu de descris
şi mai ales de cuantificat şi măsurat, dar care au valoare şi generează
valoare;
 Societatea cunoaşterii este fundamental necesară pentru a se asigura
o societate sustenabilă din punct de vedere ecologic, deoarece fără
cunoaştere ştiinţifică, cunoaştere tehnologică şi managementul acestora nu
se vor produce acele bunuri, organizări şi transformări tehnologice (poate
chiar şi biologice) şi economice necesare pentru a salva omenirea de la
dezastru ecologic în secolul al XXI-lea.
Cunoaşterea este informaţie cu înţeles şi informaţie care acţionează. De
aceea, profesorul consideră că societatea cunoaşterii nu ar fi posibilă dacă
nu ar fi grefată pe societatea informaţională şi nu poate fi separată de
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aceasta. În acelaşi timp, prin rolul major care revine informaţiei – cunoaştere în societate, viitoarea societate a cunoaşterii va fi mai mult decât este
societatea informaţională. Cel mai bun înţeles al societăţii cunoaşterii ar fi
probabil acela de Societate informaţională – Societate a cunoaşterii.
În prezent în întreaga lume, denumirea de Societate a cunoaşterii a
devenit cunoscută şi utilizată, ea fiind o prescurtare a termenului de
Societate bazată pe cunoaştere (Knowledge-based Society). Dar, personal,
în ţara noastră, nu am mai auzit vorbindu-se despre societatea cunoaşterii,
iar despre societatea informaţională ultima referire oficială a fost cea din
Strategia dezvoltării cercetării, învăţământului, inovării în perioada
2007–2013.
Dacă în anii 1993–1994, academicianul Mihai Drăgănescu făcea referiri
cu caracter general la o posibilă societate a conştiinţei, la 30 iunie 2001,
într-o expunere susţinută la Ateneul Român, în cadrul unei manifestări
organizate de Fundaţia naţională „Henri Coandă” pentru sprijinirea
copiilor supradotaţi, domnia sa a afirmat foarte clar că „s-a intrat într-o
epocă într-adevăr fascinantă, aceea a societăţii informaţionale, care se
prelungeşte într-o societate a cunoaşterii, iar aceasta din urmă, cred şi sper,
într-o societate a conştiinţei”.
În expunerea făcută la Adunarea Generală a Comitetului Român
pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii din 2007, academicianul
Mihai Drăgănescu susţinea că existenţa conştiinţei este o realitate de care
omul îşi dă seama prin propria sa experienţă şi că, din punct de vedere
ortofizic, conştiinţa este mentală, asigurându-se în acest mod utilizarea
sensurilor ortofizice. Conştiinţa lingvistică există în cazul în care obiectul
care o posedă are un creier (sistem nervos central) dotat cu un procesor
lingvistic. Dar şi în acest caz se ajunge la sensuri ortofizice care nu sunt
de natură lingvistică. Conţinutul lingvistic al unei asemenea minţi şi
conştiinţe se poate scrie, de exemplu, pe hârtie. Nici textul şi nici hârtia
nu ajung singure la sensuri ortofizice corespunzătoare textului, deoarece
nu au procesor lingvistic. Conştiinţa socială prin textele ei scrise prezintă
o asemenea situaţie. Este o conştiinţă înmagazinată, neactivă, atât timp cât
nu intervine preluarea ei de către minţi-conştiinţe prevăzute cu procesoare
lingvistice, indiferent dacă acestea sunt indivizi sau sunt constituite din
reţele de origini diverse.
În aceeaşi expunere, academicianul Mihai Drăgănescu a afirmat că
„De mulţi ani se tinde către constituirea unei ştiinţe a conştiinţei. O
asemenea ştiinţă nu poate fi decât o ştiinţă a minţii şi conştiinţei, acestea
nefiind de separat. Acest lucru s-a stabilit mai de mult în cazul omului şi nu
numai în cazul lui. S-au acumulat multe elemente valoroase pentru această
ştiinţă în ultimii 20 de ani. Au rămas însă multe probleme fundamentale
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neelucidate considerate misterioase. De aceea, ştiinţa minţii şi conştiinţei nu
este până în prezent constituită pe baze solide. Problema cheie este misterul
experienţei subiective care nu a fost explicată şi se consideră că nimeni nu
ştie cum să fie tratată. Negarea acestei probleme, cum se face uneori, nu
duce la o ştiinţă a minţii şi conştiinţei eliberată de mister, deoarece nu se
pot da explicaţii rezonabile ale experienţei care persistă şi sfidează întreaga
ştiinţă. Modelul ortofizic, pe care l-am propus şi rafinat în ultimii 30 de ani,
ar putea oferi modele şi pentru ştiinţa minţii şi conştiinţei după cum s-a
arătat la punctele anterioare de reflecţie. Conştiinţa este starea cea mai de
preţuit, ea fiind chemată să cunoască, să caute adevărul, să urmărească
binele. Ştiinţa minţii şi conştiinţei ar putea să ne înveţe, cu mare putere de
convingere, asemenea lucruri”.
În studiile elaborate de către academicianul Mihai Drăgănescu, între
anii 2003 şi 2007 (de exemplu: Spiritualitatea, 2004; Fundamentele naturale
ale societăţii conştiinţei, 2005; Societatea conştiinţei, 2007), se constată o
anumită evoluţie, firească într-o activitate de cercetare, de la ideile iniţiale
privind realizarea societăţii conştiinţei, la idei impuse de realităţi care
nuanţează posibilităţile de realizare a acestei societăţi. Inteligenţa umană a
descifrat genomul speciei sale, se practică deja clonarea, s-a evaluat că s-ar
fi realizat imaginea momentului Bing Bang, se explorează sistemul solar,
dar nu reuşeşte să-şi cunoască propria planetă, să facă cunoscută geneza şi
destinul omului în Univers. Academicianul Mihai Drăgănescu considera
că, în acest context, a afirma că realizarea societăţii conştiinţei ar fi o
certitudine nu ar fi în concordanţă cu realitatea.
În prefaţa la volumul Societatea conştiinţei, publicat în decembrie 2007,
profesorul Mihai Drăgănescu afirmă distinct că: „din punct de vedere
filosofic, societatea conştiinţei rămâne un concept absolut şi fundamental.
În privinţa realizării unei societăţi a conştiinţei rămâne de văzut dacă ea
poate fi împlinită cu omul biologic actual. Cu omul biologic actual s-ar
putea obţine numai o societate a prefigurării societăţii conştiinţei” (Mihai
Drăgănescu, Societatea conştiinţei, volum editat în 2007 de Institutul de
Cercetări pentru Inteligenţa Artificială al Academiei Române) [10].
Vasile Stănescu, m.o. al Academiei Române, a publicat în 2009 volumul
Globalizarea spre o nouă treaptă de civilizaţie…, în care susţine că ,,destinul
Societăţii umane este unitatea, conştiinţa unei singure lumi. O idee
fundamentală, bazată pe cunoaştere, de natură să producă schimbări
profunde în lumea de mâine, o constituie construirea societăţii conştiinţei.
Sistemul social-uman la scară planetară, prin intermediul conştiinţei
sociale, se impune ca instituţie normativă şi, în acelaşi timp, coercitivă
asupra conştiinţelor individuale” [11]. Personal, consider mai realist
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punctul de vedere exprimat de academicianul Mihai Drăgănescu, în 2007,
deoarece:
 În prezent conştiinţa este extrem de greu de definit ştiinţific, pentru
că părerile exprimate până acum sunt pe de-a-ntregul subiective. Din acest
motiv, studiul conştiinţei a aparţinut multă vreme filosofiei şi religiei.
De curând au intrat în dezbatere şi biologii, îndeosebi neurobiologii. Unii
dintre ei speră ca imaginea cerebrală şi citirea electrică a semnalelor
creierului să dezvăluie „corelaţia neurală a conştiinţei”, şi chiar se fac
progrese în domeniu.
 Conştiinţa de care dispunem azi este rezultatul interacţiunii permanente, timp de milioane de ani, dintre unealtă (deci mână), gândire (deci
creier/minte), comunicare (deci societate), iar dezvoltarea culturală a
individului a devenit din ce în ce mai intensă. În prezent, este cert că
această conştiinţă umană este o parte a lumii naturale şi a făcut ca, în
ultimii ani, evoluţia umană fizică să se reducă în favoarea evoluţiei
cultural-ştiinţifice a omului.
 Militarizarea a constituit o caracteristică a secolului al XX-lea şi s-a
accentuat în secolul al XXI-lea. Nu a scăpat militarizării nicio faţetă a
tipologiei spaţiale: terestră, maritimă, aeriană şi nici mijloacele tehnico-ştiinţifice de comunicare, inclusiv cele generate pe baza ştiinţei şi
tehnologiei informaţiei. Ca şi când nu ar fi fost suficient, au apărut şi
reţele teroriste şi ale crimei organizate – regionale şi globale – care îmbracă
şi un caracter tehnico-ştiinţific militar. Printre alte cauze producătoare de
insecuritate, de riscuri la care este supusă planeta noastră se numără şi
economia subterană care a devenit superorganizată, transfrontalieră şi
asociativă. Omenirea nu a fost capabilă să asigure gestionarea mediului
natural al planetei noastre. În timp ce numeroase specii naturale sunt
distruse, biotehnologii multiplică plantele şi animalele transgenice. Până
unde va merge acest proces? Se va elimina tot ceea ce a fost conceput,
de-a lungul a milioane de ani, în mediul natural şi vom fi înconjuraţi
numai de animale transgenice şi roboţi?
În aceste condiţii, a afirma că realizarea societăţii conştiinţei ar fi o
certitudine, nu ar fi în concordanţă cu realitatea. Iată de ce susţin pe
deplin cele afirmate de academicianul Mihai Drăgănescu că putem spera,
cu nivelul actual de cunoaştere a conştiinţei umane şi ţinând seama de
stadiul de formare a conştiinţei sociale, că va fi posibilă numai o societate
a prefigurării societăţii conştiinţei. Prin cercetare, prin implementarea
în practică a noilor descoperiri ştiinţifice, a noilor tehnologii, nu ar trebui să
se lupte împotriva lumii naturale existente, ci numai împotriva mişcărilor
şi energiilor puterilor nefireşti şi ostile mediului natural.
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4. FUNDAMENTĂRI TEORETICE
ÎN DOMENIUL INOVĂRII
Ştiinţa şi tehnica constituie părţi integrante ale activităţii umane. De-a
lungul istoriei, natura, caracterul şi rolul ştiinţei şi tehnicii au fost
condiţionate de scopurile sociale urmărite, de gradul de organizare a
societăţii şi de considerente politice, iar impactul ştiinţei şi tehnicii asupra
societăţii a crescut de la o perioadă la alta, pe măsura dezvoltării lor.
Climatul politico-social, problematica deosebit de complexă a revoluţiei
actuale din ştiinţă şi tehnologie, cerinţele construirii viitoarei societăţi a
cunoaşterii impun cu necesitate ca în procesul evoluţiei să se pună un
accent deosebit atât pe dezvoltarea activităţilor creative, cât şi pe
valorificarea directă a rezultatelor acestei activităţi prin procese inovatoare.

Fig. 1

Întreprinderile performante din Japonia au avut capacitatea de a dezvolta procese de inovare printr-o activitate colectivă, continuă, progresând
cu „paşi mici”, dar, conform conceptului propriu japonez de inovare
Kaizen8, dezvoltarea tehnico-economică obţinută prin îmbunătăţiri mici,
dar numeroase şi continue, conduce la o creştere a nivelului tehnologic prin
utilizarea unui capital redus. Prin rezultatele spectaculoase obţinute,
japonezii au propus comunităţii mondiale industriale, încă din anul 1990,
reanalizarea întregului sistem productiv, în scopul regândirii şi reelaborării
acestuia (fig. 1) [12].
8 Kaizen – concept conform căruia un singur pas înainte făcut de 100 de oameni
înseamnă mai mult decât 100 de paşi făcuţi de un singur lider.
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La începutul deceniului al nouălea al secolului al XX-lea, au apărut noi
elemente în strategiile ştiinţei, datorită naşterii şi consolidării treptate a
relaţiilor dintre instituţiile de cercetare şi industrie şi creşterii relevanţei
cercetării strategice. După anul 1990 a apărut clar politica de inovare
care presupune coordonarea activităţii tuturor decidenţilor strategici în
cercetare dezvoltare şi în industrie.
Un studiu efectuat în anul 1995 de către un comitet de conducere
corporatist din SUA asupra evoluţiei a 50 de companii în perioada
1955-1995 a evidenţiat că printre cauzele care au blocat dezvoltarea continuă a unor companii, deşi acestea dispuneau de resurse masive, precum
şi de acces la consultanţă de specialitate şi înaltă tehnologie, a fost şi aceea
că nu au înţeles rolul procesului de inovare.
Inovarea este o problemă esenţială a zilelor noastre. Ea este un concept
multidimensional care depăşeşte abordarea numai tehnologică, incluzând,
de exemplu, inovarea în servicii, inovarea organizatorică sau a modelului
de afaceri. Iniţiativa politică poate juca un rol crucial în creşterea capacităţii
competitive a firmelor creând condiţii în care acestea să evolueze prin:
 Stimularea activităţii de C.D.I. astfel ca firmele să poată asimila
noi tehnologii care să genereze viitoare procese de inovare şi creşteri
economice;
 Promovarea celei mai bune practici în realizarea de produse şi
servicii prin reglementarea finanţării capitalului de risc;
 Crearea unui mediu de afaceri care să asigure o competiţie liberă şi
să elimine obstacolele în adoptarea tehnologiilor de vârf.
Prin inovare se înţelege conversia unor noi cunoştinţe în beneficii
economice şi sociale, ca rezultat al unor interacţiuni complexe între
numeroşi actori în cadrul unui sistem constând într-un mediu (local,
naţional, regional) ce include firme, unităţi de cercetare, finanţatori, precum
şi reţelele prin care toţi aceştia intră în contact.
Pentru ca procesul inovării să devină o realitate, guvernul român ar
trebui nu numai să reformeze activitatea de C.D.I., ci să joace şi un rol
important în dezvoltarea şi susţinerea ştiinţei naţionale şi a ingineriei.
Aceste investiţii în dezvoltarea generală tehnico-ştiinţifică ar trebui să fie
însoţite şi de investiţii în procesul de învăţământ şi instruire la toate
nivelurile societăţii [13].
Adesea, numai pe termen lung, se obţine o revenire a efectelor investiţiilor în C.D. De aceea este necesar să existe o activitate publică care să
finanţeze C.D., motiv pentru care ştiinţa trebuie să fie un bun public.
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Istoria evoluţiei economice a arătat că nu se poate garanta o dezvoltare
continuă producând numai ceea ce are succes la un moment dat. Se
recomandă să se investească în inovare, mai ales dacă o economie este în
stagnare sau declin. Pentru a implementa un proces de inovare este necesar
ca orice întreprindere, independent de mărimea ei, să acţioneze astfel încât:
 Să promoveze protecţia şi valorificarea potenţialului creativ;
 Să vadă inovarea ca o necesitate, şi nu ca o opţiune;
 Să manifeste receptivitate şi să acorde o deosebită atenţie ideilor
care vin din interiorul întreprinderii, din mediul academic, din mediul de
cercetare-dezvoltare sau din mediul de afaceri;
 Să identifice căi de a implementa noile tehnologii, pentru a crea
valoare pentru clienţi prin inovare;
 Să se avânte cu curaj, prin asumarea unui risc evaluat în mod realist,
depăşind teama de eşec;
 Să desfăşoare procesul de inovare mai rapid decât competitorii;
 Să conserve spiritul de pionierat pentru ca visele să devină realitate.
Valorificare reală a potenţialului creativ nu se va putea realiza decât
dacă creatorii vor dispune de condiţii de lucru care să le ofere:
 Certitudinea că pot coparticipa la realizarea obiectivelor propuse.
 Activitatea lor creativă va fi evaluată în mod obiectiv [16].
Experienţa ţărilor industriale a demonstrat că pentru dezvoltarea cu
succes a unei economii este necesar ca, la nivel macroeconomic, să se
dezvolte procese de inovare, iar practica a confirmat că pentru promovarea
unui proces de inovare la nivel naţional nu este suficient să dispui numai
de mai multe cunoştinţe, mai multă ştiinţă aplicată, concretizată în noi
tehnologii, în noi produse şi servicii, ci şi de o nouă formă de prezentare a
noilor produse, de o nouă structură funcţională, de o nouă formă
organizatorică, de noi metode de gestiune şi organizare a muncii, pe scurt
să se dezvolte, pe baza eforturilor creative, un proces de inovare care să
conducă la:
 Crearea valorii prin diferenţierea între ritmul dezvoltării şi implementării în economie de noi produse şi tehnologii, pe de o parte, şi
dinamica cerinţelor pieţii în raport cu dinamica schimbărilor tehnice şi
tehnologice, pe de altă parte;
 Furnizarea valorii prin evoluţia structurii organizatorice astfel încât
aceasta să reflecte schimbările în tehnologie, în produse şi în strategia
pieţei şi să-şi conserve capacitatea de a acţiona armonic cu schimbările
continue în această strategie;
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 Selectarea pentru investiţii a tehnologiei optime pentru a putea
anticipa şi răspunde la schimbările comportamentale ale competitorilor,
furnizorilor şi clienţilor [14].
Pentru a dezvolta procesul inovării, industria naţională trebuie să fie
pregătită să stimuleze activitatea creativă, schimburile economice având ca
obiect nu numai noi produse şi servicii, ci şi noi idei, noi rezultate ale
activităţii inovatoare. Toţi agenţii economici trebuie să se situeze în lanţul
inovării care facilitează crearea de noi locuri de muncă, noi produse şi
servicii, creând condiţii pentru creşterea bunăstării.
Un creator autentic, precum a fost profesorul Mihai Drăgănescu,
trebuie să se preocupe nu numai de eficientizarea procesului de inovare, ci
şi de fundamentarea aspectelor teoretice ale acestui proces. Lucrările profesorului în domeniul teoriei procesului de inovare au apărut la începutul
deceniului al optulea al secolului al XX-lea, premergând cu circa 5–6 ani
trecerea, pe plan internaţional, la o nouă viziune în domeniul strategiilor şi
politicilor ştiinţei şi tehnologiei. Sfârşitul deceniului al optulea al secolului
al XX-lea a marcat această trecere la o nouă viziune prin transferul
accentului asupra strategiilor inovării, axate pe granturi pentru inovare,
precum şi pe unele demersuri publice care să stimuleze inovarea în
condiţiile unor legături reduse ca intensitate între cercetare şi industrie.
Într-o comunicare [15] susţinută la 31 ianuarie 1975 la Academia de
Ştiinţe Sociale şi Politice, profesorul Mihai Drăgănescu a susţinut că
„Pornind de la ideea că schimbarea în societate este un fenomen esenţial
care cuprinde înnoirile tehnologice, dar şi schimbările în celelalte aspecte
ale vieţii sociale, inclusiv revoluţia socială, ar rezulta că societatea ar
cuprinde inerent un mod de inovare”. În aceeaşi comunicare se definea
modul de inovare ca „un concept care depăşeşte sensul strict al noţiunii
de inovare, întrucât el este un subsistem social care cuprinde şi activităţile
de cercetare şi dezvoltare tehnologică alături de inovarea propriu-zisă”. În
aceeaşi comunicare, profesorul a evidenţiat şi rolul inovării tehnologice în
dezvoltarea forţelor de producţie ale societăţii, precum şi rolul ştiinţei ca
sursă tehnologică.
Încă de la începutul deceniului al 8-lea al secolului al XX-lea [12],
perioadă de profunde schimbări în structurile româneşti de cercetaredezvoltare şi de introducere a progresului tehnic, academicianul Mihai
Drăgănescu considera că „modul de inovare este la fel de important pentru
societate ca şi modul de producţie”. În accepţiunea profesorului, reglajul
modului de producţie şi al modului de viaţă socio-culturală s-ar fi putut
realiza pe două căi generale. „O cale o oferă modul de conducere al
societăţii, care asigură conducerea operativă şi strategică, fixarea unor
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obiective pe termen lung. O altă cale o oferă modul de inovare, având
calitatea de a produce schimbarea, de a revoluţiona prin „motorul” intern
al societăţii şi de a asigura echilibrul dinamic în evoluţia societăţii în
timp. În acest fel, societatea ar dispune de două moduri principale de
autoreglaj (mod de producţie şi mod de viaţă social-culturală) care pot
fi găsite în înseşi structurile ei” [12]9 (fig. 2).

MOD DE PRODUCŢIE
MOD DE VIAŢĂ SOCIAL-CULTURALĂ

MOD DE CONDUCERE

MOD DE INOVARE
Fig. 2.

De evidenţiat nu numai prioritatea10 unui asemenea concept faţă de
contribuţiile altor şcoli de politică a ştiinţei, dar şi curajul de a contrazice
În Dicţionarul politic, apărut în Editura Politică, la Bucureşti, în acelaşi an 1974 cu
publicarea studiului profesorului, se scria că revoluţia socială „constituie forma superioară a
luptei de clasă” şi că înfăptuirea ei presupune existenţa unor factori obiectivi (maturizarea
condiţiilor economico-sociale pentru trecerea la o nouă orânduire, criza politică, conflicte
sociale ascuţite) şi subiectivi (organizarea forţelor revoluţionare, conducători experimentaţi,
existenţa unui partid revoluţionar etc.). Deci, în poziţia oficială a timpului privind factorii
care determină revoluţia socială, niciun cuvânt despre modul de inovare sau despre ştiinţă.
10 Relativ recent (1988, deci la 14 ani după publicarea de către profesor a studiului
Revoluţia ştiinţifică-tehnică şi modul de inovare al unei societăţi) a intrat în dezbaterea
teoretică internaţională conceptul de ,,sistem naţional de inovare” definit de R. Nelson
(National Innovation Systems: A Comparative Analysis, Oxford University Press, 1993) ca
„un complex instituţional format din firme private, universităţi, fonduri şi programe
guvernamentale, al cărui scop este stimularea inovării la nivelul firmelor aducătoare de
profit”. Conceptul a fost dezvoltat de Cristhofer Freeman (The National System of Innovation
in Hystorical Perspective, Cambridge Journal of Economics, no.19/1995) care implică în
procesul inovării tehnologice instituţiile politice şi sociale şi care defineşte sistemul naţional
de inovare ca o reţea de instituţii din sectorul public şi privat ale căror activitate şi
interacţiuni iniţiază, îmbunătăţesc şi difuzează noi tehnologii.
Cea mai completă definiţie a sistemului naţional de inovare este următoarea: ,,Un
sistem de interacţiuni între firme publice şi private (mari şi mici), universităţi şi agenţii
9

Activitatea creatoare şi procesul inovator în viaţa şi opera acad. M. Drăgănescu 109

gândirea dogmatică, ce a dominat epoca şi zona şi care se limita numai la
absolutizarea „modului de producţie”. De asemenea, contrar altor păreri în
vogă pe atunci şi nu numai, care susţineau prioritatea revoluţiei ştiinţifice
şi tehnice, în raport cu procesul de inovare, în acelaşi studiu citat,
profesorul considera că ,,revoluţia ştiinţifică şi tehnică este o parte a unei
probleme mai generale, şi anume aceea a modului de inovare al unei
societăţi”.
Procesul de inovare pentru a fi eficient trebuie să fie un proces real.
,,Orice aranjament al vechiului – după părerea profesorului – este timp
pierdut, vechiul valoros oricum va supravieţui, dar astăzi o reorganizare a
vechiului nu aduce decât o aparenţă de nou. Noi tehnologii nu se pot
desfăşura într-o cultură osificată, ci într-una dinamică [14]”.
Prioritatea modului de inovare faţă de modul de producţie rezultă,
după părerea profesorului Mihai Drăgănescu, din aceea că acest mod ar
trebui conceput ,,ca având un rol la nivelul schimbării, inclusiv al revoluţiei
sociale11”, constituind „un nou fel de revoluţionare, specific societăţii
moderne12”. Considerând că „inovarea la scara societăţii trebuie înţeleasă
ca un tot, toate aspectele de inovare trebuie să fie corelate între ele“,
profesorul a susţinut că „Inovarea în ansamblu este legată de cuplajul
ştiinţei cu societatea şi de aceea modul de inovare este mecanismul prin
care ştiinţa transformă societatea, prin care ştiinţa transformă producţia,
conducerea societăţii, viaţa social-culturală şi civilizaţia umană13”.
Profesorul punea sub semnul îndoielii chiar şi dacă ştiinţa este o forţă
de producţie, întrebându-se dacă „în cazul în care spunem că ştiinţa este
o forţă de producţie, nu mascăm cumva calitatea ştiinţei de a fi o forţă de
inovare, de schimbare”. De reţinut, aceste afirmaţii se făceau de către
profesor în anul 1974, când se considera că transformarea societăţii se făcea
prin revoluţie socială determinată de lupta de clasă, modului de inovare
sau ştiinţei neatribuindu-li-se niciun rol14.
guvernamentale cu scopul de a stimula producţia ştiinţifică şi tehnologică în cadru naţional.
Interacţiunea dintre aceste unităţi poate fi tehnică, comercială, legislativă, socială şi
financiară, iar scopul interacţiunilor este dezvoltarea, producţia, finanţarea sau reglementarea noilor descoperiri şi dezvoltări din domeniul ştiinţei şi tehnologiei” (J. Niosi,
P. Saviotti, B. Bellon, M. Crow, National systems of innovation in search of a workable concept, In:
Technology in Society, nr. 15/1993).
11 Idem 9.
12 Idem 9.
13 Idem 9.
14 Dicţionarul de Economie politică apărut, de asemenea, în Editura Politică, la Bucureşti,
în acelaşi an 1974 odată cu publicarea studiului profesorului, preciza că „forţa hotărâtoare
a revoluţiei sociale, proces de transformare calitativă radicală a societăţii, o constituie
masele populare, epocile revoluţionare reprezentând epoci de activizare a acestora, de
ridicare a lor la lupta conştientă pentru o orânduire nouă”.
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Tehnologia, determinată în parte de stringenţele economice şi de
ştiinţă, inclusiv logica internă a dezvoltării tehnologiei, precum şi creşterea
gradului de cunoaştere a societăţii care este un proces istoric, sunt, în
concepţia profesorului, problemele modului de inovare. Din punctul de
vedere al creşterii economice, ar trebui să se recunoască însă că „principalul
factor de creştere, de dezvoltare economică îl constituie tehnologia, mai
exact inovarea tehnologică. Investiţiile fără un motor tehnologic propriu,
de încorporare de noi tehnologii, de dezvoltare continuă a noilor tehnologii, fără inventivitate nu duc la creştere economică organică [16]”.
Afirmând că nu se poate susţine o industrie şi o economie numai cu maşini
de producţie din import, profesorul considera că „industria maşinilor de
producţie este sectorul cel mai sensibil la cerinţele de inovare tehnologică
din partea industriilor beneficiare şi este mediul care asigură cea mai largă
difuzare a tehnologiilor noi, înaintate [17]”.
Ideile exprimate mai sus cu privire la rolul creativităţii tehnologice ca
stimulator al procesului inovării în general constituie, de asemenea, o
prioritate a conceptului de mod de inovare al profesorului, deoarece în
literatură se afirmă că numai în deceniul al nouălea al secolului al XX-lea a
avut loc o mutaţie de la paradigma inovării la „strategiile tehnologice”,
mutaţie „transpusă în practică, printre altele, printr-un proces de selecţie
şi susţinere publică a tehnologiilor generice”[16].
Fiind convins că promovarea noului nu este un lucru simplu,
profesorul Mihai Drăgănescu a susţinut că „efortul de inovare în sensul
efortului modului de inovare cuprinde nu numai efortul de cercetare şi
dezvoltare, ci şi întregul efort pentru introducerea pentru prima oară a
noului15”. „Efortul brut de inovare se consumă în efort de cunoaştere, în
pierderi prin risc (de cercetare şi investiţii) şi se recuperează în parte prin
încorporarea noutăţilor tehnice în obiectivele industriale încununate de
succes”16.
În concepţia profesorului, efortul de cercetare (A), efortul de inovare
(B) şi o parte din efortul de asimilare (C) (fig. 3), care servesc cercetării şi
inovării, sunt eforturi în modul de inovare al societăţii17.
În concepţia despre modul de inovare al profesorului: „Creşterea
economică nu depinde numai de acumulare, ci, în epoca contemporană, în
15 Proiectul de lege a cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, aflat în dezbaterea
Parlamentului României, în vara anului 2002, enunţa la art. 2 că inovarea este o parte
componentă a activităţii de cercetare-dezvoltare. În felul acesta nu se evidenţiau funcţiile
modului de inovare, ci se făcea referire numai la valorificarea rezultatelor activităţii de
cercetare dezvoltare, la inovarea propriu zisă de ramură.
16 Idem 14.
17 Idem 9.
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mod esenţial şi de efortul depus în modul de inovare. După cum se poate
observa în fig. 3, prelevarea a x% din venitul naţional pentru modul de
inovare nu este singura cifră semnificativă, deoarece o parte din aceste
resurse se consumă inerent unui grad de risc, mai mare sau mai mic, al
cercetării, dezvoltării şi inovării, în constituirea unei rezerve de cunoştinţe
şi în fapte de cultură, astfel încât la ieşire se recapătă numai y% din bugetul
acordat din venitul naţional. Mărimea y% cuprinde şi o valoare corespunzătoare muncii depuse în modul de inovare, dar şi aceasta poate fi
considerată ca o prelevare din munca disponibilă pentru producţie a
societăţii, evaluată prin z% în fig. 3”18. Din citatul anterior rezultă că Mihai
Drăgănescu a considerat progresul tehnologic ca un factor endogen al
creşterii economice încă din anul 1975. Această idee a fost reluată, pe plan
internaţional, în literatură [18] numai după anul 1988 când s-a dezvoltat o
nouă teorie a creşterii, aşa-numită teorie a creşterii endogene [19].

Fig. 3.

În locul factorului rezidual sau al factorului total de productivitate,
care exprima schimbarea tehnică în vechea teorie şi modelare a creşterii,
s-au introdus ca factori de producţie: cunoştinţele, activitatea de proiectare
şi dezvoltare, diferenţierea calitativă a produselor sau calitatea capitalului
uman. Din figura 3 se observă că aceste elemente erau considerate ca
necesare pentru o creştere continuă şi de către profesor încă din anul 1975.
Evidenţierea de către profesor, încă din anul 1975, a necesităţii unei
munci depuse pentru dezvoltarea modului de inovare, de asemenea, a
18

Idem 9.
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precedat schimbările produse în strategiile inovării, în deceniul al nouălea
al secolului al XX-lea, când caracteristica generală a acestor strategii a
devenit iniţiativa interdepartamentală, determinată de creşterea interesului
pentru evaluarea eficienţei economico-financiare a strategiilor publice
pentru cercetare-dezvoltare. Trebuie evidenţiat că, deşi prioritatea necesităţii unei activităţi guvernamentale pentru stimularea activităţii creative
este o prioritate românească, în perioada de după 1990, în timp ce pe plan
internaţional s-a acţionat printr-o serie de iniţiative guvernamentale pentru
creşterea potenţialului de cercetare-dezvoltare în zonele mai puţin dezvoltate, accelerându-se procesul de înfiinţare la nivel regional de infrastructuri adecvate transferului de tehnologie, ca de pildă parcuri ştiinţifice,
tehnopoluri, centre de inovare etc., în ţara noastră, s-a ajuns practic la
situaţia în care nu numai că nu s-a manifestat, în mod fundamentat,
preocupare pentru stimularea procesului de inovare, ci contextul tranziţiei
a făcut ca activitatea creativă şi, implicit, procesul de inovare să scadă după
anul 1989 în mod substanţial.
Cercetarea fundamentală constituie principala sursă de noi rezultate
creative a căror implementare în economie presupune susţinerea procesului de inovare prin programe de suport a inovării. După anul 1990, în
multe ţări europene, şi nu numai, s-au instituit asemenea programe a căror
menire este de a susţine şi alte surse de inovare ca, de pildă, factorii de
cerere, cercetarea aplicativă sau dezvoltarea unor noi instrumente ştiinţifice
care deschid oportunităţi noi pentru înnoirea tehnologiilor [20].
Studii efectuate pe plan internaţional au arătat că obstacolele care stau
în calea procesului de inovare sunt mai curând de ordin economic şi social
decât de ordin tehnic. Pornind de la condiţiile concrete din ţara noastră,
academicianul Mihai Drăgănescu considera că „factorii care se opun
procesului de inovare sunt, în primul rând, de ordin instituţional şi
birocratic şi apoi de ordin social” [21]. În ciuda opoziţiei omului la inovare,
tehnologia şi umanismul nu pot fi privite ca situându-se pe poziţii contrare,
după părerea profesorului, determinarea „omului ca fiinţă socială este
rezultatul alăturării trăsăturilor sale tehnologice şi spirituale... Omul este
uman numai în calitatea sa de fiinţă socială, tehnologică şi spirituală” [22].
În accepţiunea profesorului, procesul de inovare – prin ştiinţă, tehnologie, civilizaţie – poate oferi noi posibilităţi de soluţionare a problemelor atât de acute ale situaţiei în care se găseşte societatea mondială.
Pentru aceasta ar trebui găsită „o disciplină care să îmbine problemele
ştiinţei şi tehnologiei cu acelea ale dezvoltării, ale păcii şi viitorului
omenirii [23]”.
Profesor la catedră şi dascăl în fiecare zi, Mihai Drăgănescu a făcut
din promovarea spiritului creativ şi stimularea procesului de inovare o
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constantă a întregii sale activităţi profesionale. Mai mult, a reuşit să
transfere acest stil de muncă colaboratorilor apropiaţi, antrenându-i la o
activitate eficientă, fructuoasă.
*
* *
Progresul societăţii omeneşti este posibil doar prin contribuţia
creatoare a unor oameni deosebiţi. Prin aportul acestora, progresul tehnic
evoluează, ştiinţa şi tehnica ating noi culmi, viaţa publică cultivă noi
aspecte ale moralităţii. Patru personalităţi române: Conrad Haas, Petrache
Poenaru, Anghel Saligny şi Mihai Drăgănescu au făcut şi fac parte, cu
siguranţă, dintre aceşti oameni deosebiţi.
În ultimele două-trei decenii am fost martori la o drastică schimbare a
scării valorilor. În prezent, se simte nevoia de o amplă acţiune de educaţie
şi promovare a adevăratelor valori: cultură, profesionalism, competenţă,
dar şi cinste, corectitudine, responsabilitate. Una dintre modalităţile de a
se reface climatul de încredere ar putea fi şi valorificarea experienţei
sociale trăite şi tezaurizate în opera înaintaşilor. Avem nevoia de modele19
pe care să le urmăm, şi cele patru personalităţi române menţionate, în
prezentul capitol, ca şi celelalte personalităţi ştiinţifice şi creatori tehnici ar
putea constitui pentru noi exemple de specialişti care au înţeles, fiecare,
năzuinţele epocii în care au trăit şi, printr-o activitate creativă, competentă
şi responsabilă, au durat lucrări şi au desfăşurat activităţi cu care ne
mândrim şi se vor mândri şi urmaşii noştri. Să ne străduim să urmăm
modul de comportare şi încadrare în societate al acestor pionieri şi
promotori ai dezvoltării ştiinţei şi tehnicii în România.
Pe plan internaţional, parteneriatul dintre industrie şi cercetare şi
acţiunile în reţea aduc laolaltă principalii actori în jurul rezultatelor cheie
din procesul complex al cercetării-dezvoltării-inovării (C.D.I.) şi formează
legături esenţiale pentru convertirea rezultatelor C.D.I. în noi produse şi
servicii, în noi căi de distribuţie şi noi procedee de utilizare a acestora.
O analiză comparativă a situaţiei existente în Uniunea Europeană (UE),
în SUA şi în Japonia evidenţiază că ponderea redusă a entităţilor private
de C.D.I., în efortul general de finanţare a cercetării-inovării în UE, se
19 Tribuna învăţământului a lansat în luna martie 2008 o serie de dezbateri sub titlul
„Conferinţele educaţiei”, iar prima temă a fost „Modele”. În cadrul acestei dezbateri au fost
păreri contradictorii. Majoritatea au considerat că avem nevoie de modele, dar cu certitudine un om îşi alege modelul în adolescenţă, atunci când este, încă, elev. Alţii au susţinut
că ar trebui să nu se mai vorbească de modele, ci de personalităţi, al căror mod de
comportare şi încadrare în societate ar trebuit urmat, această abordare fiind mult mai
apropiată de democraţie.
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răsfrânge negativ asupra potenţialului UE de inovare. Comisia Europeană
a apreciat că efortul UE reprezintă numai 60% faţă de nivelul celui
din SUA.
Prin Decizia nr. 1350/16.12.2008 a Parlamentului şi a Consiliului
European, anul 2009 a fost declarat „An european al creativităţii şi inovării”. Scopul acestei declarări a fost: ridicarea nivelului conştiinţei publice
asupra inovării destinate dezvoltării individuale, sociale şi economice;
popularizarea cazurilor de succes; stimularea educaţiei şi cercetării şi
promovarea dezbaterilor asupra unor politici şi subiecte înrudite.
În politica UE de dezvoltare a C.D.I susţinerea publică a cercetării şi
inovării rămâne în continuare unul dintre pilonii importanţi şi, de aceea, se
pune un deosebit accent pe perfecţionarea legăturilor dintre industrie şi
cercetarea publică, desfăşurată în institute de cercetare şi universităţi.
Comisia Europeană a evidenţiat că multe companii văd încă în
cercetarea publică numai un generator de cunoştinţe fundamentale şi de
pregătire calificată a studenţilor, menţinându-se astfel percepţia conform
căreia există o breşă între rezultatele performante ale cercetării publice şi
problematica inovării tehnologice.
Comisia Europeană a recomandat statelor membre de a iniţia reforme
şi reglementări administrative care să permită instituţiilor publice de cercetare ca, păstrând misiunea publică de cercetare fundamentală, să
dezvolte în mod eficient legături cu industria, în special cu întreprinderile
mici şi mijlocii, prin organizarea de incubatoare, parcuri ştiinţifice, promovarea noilor tipuri de parteneriate public-private şi evaluarea performanţelor cercetărilor. De asemenea, Comisia Europeană a recomandat
creşterea aportului industriei şi al celorlalte domenii şi instituţii interesate
la determinarea priorităţilor pentru cercetarea publică şi, totodată, cere să
se elaboreze ghiduri care să ajute statele membre în promovarea şi organizarea parteneriatelor public-private, precum şi în gestionarea, licenţierea
şi exploatarea brevetelor de invenţii şi drepturilor de proprietate intelectuală rezultate din cercetarea finanţată din fondurile publice.
În condiţiile aderării ţării noastre la Uniunea Europeană se impunea
adoptarea unui nou mod de organizare şi coordonare al inovării, ştiinţei
şi cercetării dezvoltării în România.
În calitate de ţară europeană, în condiţiile existente la noi în domeniul
cercetării ştiinţifice, România va trebui să treacă de la sistemul actual de
sponsorizare sau de contractare, prin care firmele private participă la finanţarea cercetărilor publice cu scopul rezolvării unor probleme tehnico-ştiinţifice proprii, la sistemul de parteneriate sau de alianţe, încheiate pe termen
lung. Parteneriatul constituie un instrument puternic pentru finanţarea
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cercetării în condiţii mult mai bune de care pot beneficia atât industria, cât
şi cercetarea cu finanţare publică.
Competenţele cheie necesare pentru reorganizarea în ţară a cercetării
sunt:
 Dezvoltarea şi diseminarea cunoaşterii şi creativităţii;
 Spiritul de iniţiativă şi de întreprinzător;
 Sensibilitatea şi expresia culturală; competenţele sociale şi civice.
Dacă se vrea în ţară, coordonarea comunitar-europeană va facilita
desfăşurarea optimă a procesului de învăţare din cea mai bună practică a
statelor membre, în acţiunile lor de a creşte investiţia şi eficienţa în
domeniul cercetării. Astfel, se vor sprijini acţiunile efective pentru dezvoltarea cercetării în România, îmbunătăţind coerenţa acţiunilor întreprinse de guvernul nostru în raport cu celelalte state şi consistenţa
măsurilor adoptate de acesta în raport cu acţiunile întreprinse la nivel
comunitar.
Formele de colaborare europeană împreună cu mecanismele iniţierii
şi dezvoltării parteneriatelor public-private, în care să se implice industria,
cercetarea publică, autorităţile, instituţiile financiare şi utilizatorii, constituie platforme tehnologice europene care vor impulsiona efortul de cercetare şi inovare şi vor facilita apariţia şi dezvoltarea pieţelor conducătoare
în Europa.
Într-un comunicat al Grupului de Economie Aplicată (GEA), partenerul pentru ţara noastră al Forumului Economic Mondial, România avea
în 2008 un indice de numai 4,1 puncte, obţinut pe o scală de la 1 (cel mai
slab) la 7 (cel mai bun) şi ocupa – la indicele global al competitivităţii –
locul 68 din 131 de ţări. Şi, de atunci, în ţară nivelul de cercetare a scăzut
continuu. Principalele bariere importante în calea creşterii competitivităţii
în România, menţionate în comunicatul GEA din 2008, erau:
 Instabilitatea politicilor publice (13,2% din răspunsurile managerilor);
 Nivelul fiscalităţii (12,8%);
 Gradul de complexitate a reglementărilor fiscale (11,2%);
 Birocraţia administraţiei publice (10,8%) şi infrastructura inadecvată
(9,7%).
Din acelaşi comunicat GEA rezulta că ţara noastră, la capitolul stabilitate
macroeconomică, ocupă locul 76 din cele 131 ţări. Din 2008, România a
coborât în clasamentul stabilităţii macroeconomice şi la toţi indicatorii a
obţinut rezultate mai slabe. Astfel, în anul 2015: la rata economisirii ţara
noastră a ocupat locul 104, în scădere cu trei locuri; la deficitul bugetar –
locul 98, în scădere cu 16 locuri; la rata inflaţiei – locul 89, în scădere cu
26 locuri etc. Potrivit comunicatului publicat de GEA, la infrastructură,
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România ocupă locul 115 din cele 131 ţări, situându-se pe ultimul loc în
rândul ţărilor din UE.
Un proces de inovare trebuie să implice societatea în ansamblu din
punct de vedere social, economic, tehnico-ştiinţific, organizatoric. Nerealizarea unei politici naţionale de inovare, în perioada imediat următoare, ar putea conduce la scoaterea ţării noastre din circuitul schimburilor
internaţionale şi la transformarea României numai într-o piaţă de desfacere.
Avem nevoie de formarea unei noi mentalităţi şi de o cultură a inovării,
care să conducă la un sistem naţional de inovare care să funcţioneze la
parametri maximi în folosul societăţii româneşti.
Prin dezvoltarea creativităţii, prin inovare monitorizată în mod înţelept
se pot obţine cele mai mari avantaje economice şi, în condiţiile specifice ale
unei ţări ca România, potenţialul creativ românesc putând deveni o resursă
reală pentru dezvoltarea durabilă şi pentru integrare europeană. Pentru a
se constitui sistemul naţional de inovare, ar trebui însă ca inovarea, ştiinţa
şi cercetarea-dezvoltarea să fie în atenţia celor mai înalte foruri de stat [24].
Pentru soluţionarea problematicii mai sus menţionate este necesar ca
instituţiile de stat româneşti să contribuie, în primul rând, la:
 Crearea cadrului de stimulare a activităţii creative de către autorităţile de stat prin: creşterea mobilităţii mecanismelor privind cererea şi
oferta de noi produse şi procese tehnologice şi stimularea transferului de
cunoştinţe, informaţii, tehnologii, know-how, servicii şi produse; formarea
pieţei informaţiilor, serviciilor şi tehnologiilor; organizarea de concursuri
cu premii, la nivel naţional, privind invenţiile implementate cu cel mai
mare impact tehnic, economic, social, pe plan naţional şi internaţional etc.;
organizarea periodică de expoziţii de invenţii şi antrenarea întreprinderilor
mici şi mijlocii la cunoaşterea şi valorificarea creaţiei tehnice româneşti prin
acordarea de credite preferenţiale pentru valorificatorii acestei creaţii;
atragerea unor surse financiare din fonduri private sau din fonduri internaţionale pentru valorificarea creaţiei tehnice româneşti şi asigurarea în
acest scop a unui cadru flexibil de finanţare.
 Crearea cadrului necesar pentru valorificarea superioară a creaţiilor
româneşti, organizaţiile neguvernamentale de specialitate urmând să dispună de susţinere materială din partea oficialităţilor de stat numai dacă se
obţin rezultate în: sensibilizarea maselor asupra importanţei procesului
inovator şi a dezvoltării activităţii creatoare; conştientizarea creatorilor
tehnici cu privire la drepturile lor şi popularizarea în rândul acestora a
căilor şi mijloacelor eficiente de realizare practică a acestor drepturi;
diseminarea în rândul creatorilor a modalităţilor eficiente de soluţionare
a unor potenţiale litigii dintre inventatori şi valorificatorii invenţiilor;

Activitatea creatoare şi procesul inovator în viaţa şi opera acad. M. Drăgănescu 117

formarea unui curent de opinie pentru stabilirea între inventatori şi
potenţialii utilizatori ai noilor creaţii tehnice a unor relaţii interumane
potrivit uzanţelor etice.
 Formarea unui mediu de respectare a drepturilor omului, prin care
inventatorii şi valorificatorii creaţiei tehnice să devină conştienţi că numai
relaţiile desfăşurate cu bună credinţă pot să impulsioneze dezvoltarea
economico-socială a ţării.
Politica actuală a României în domeniile cercetării-dezvoltării şi inovării ar trebui să urmeze obiectivele stabilite de Consiliul European de la
Lisabona şi, în acest scop, se impune ca o strictă necesitate constituirea unei
noi mentalităţi privind procesul inovării şi dezvoltarea acestui proces prin
implementarea în economie a rezultatelor activităţii intelectuale creative.
Până în prezent nu s-a elaborat o teorie a inovării sau chiar o ştiinţă a
inovării şi în literatura de specialitate, nu s-au abordat problemele estimării
riscului şi ale evaluării costului efortului de inovare.
România se găseşte într-o stare de continuă tranziţie, iar sistemul de
cercetare-dezvoltare-inovare într-o stare de criză. Trebuie constituit sistemul naţional de inovare şi cercetare dezvoltare.
Obiectiv actual al politicii noastre naţionale, integrarea europeană nu
se va putea finaliza dacă România nu se va transforma într-un partener
credibil cu o economie în dezvoltare, bazată pe inovare, prin valorificarea
potenţialului creativ.
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RECEPTAREA ORTOFIZICII
ÎN FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ 1

Dr. Ionuţ Isac2

Evaluarea şi valorificarea fondului ideatic al predecesorilor constituie o
prioritate importantă a oricărei culturi moderne instituţionalizate. În
România, acest proces suferă încă de o mare întârziere, aspecte importante
ale editării şi exegezei operei unor personalităţi ilustre din trecutul mai
apropiat ori mai îndepărtat fiind insuficient susţinute, public sau privat.
Din raţiuni diverse, pe care nu le vom analiza aici, există acum un decalaj
important între momentul apariţiei lucrărilor unor autori autohtoni care
au contribuţii pe planul gândirii filosofice, metafilosofice şi metafizice
originale, respectiv interpretarea şi exegeza lor, ceea ce impune eforturile
de rigoare atât pentru circumscrierea acestora într-o tradiţie de gândire,
cât şi în ce priveşte localizarea lor în peisajul gândirii contemporane.
Considerăm că acesta este şi cazul filosofiei structural-fenomenologice
ortofizice, elaborată de Academicianul Mihai Drăgănescu (1929–2010).
Pentru a intra în subiect, să începem prin a cita o caracterizare realistă
şi inspirată a concepţiei sale: „Filosofia românească a cunoscut, în plan
ontologic, de la Vasile Conta şi până în contemporaneitate, o împlinire
şi afirmare continue în cadrul spiritualităţii naţionale şi universale. Avem
în vedere şi Teoria ondulaţiunii universale, propusă de Vasile Conta, şi
Personalismul energetic, promovat de C. Rădulescu-Motru, şi modelul lui
Textul a fost publicat iniţial în volumul omagial (coord. D. Tufiş, Gh. Tecuci, A. Rusu,
Ionuţ Isac) Mihai Drăgănescu in medias res, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2004,
pp. 195–209. Versiunea prezentată supra este revizuită şi adăugită.
2 Cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române,
Filiala Cluj.
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Lucian Blaga întemeiat pe categoria de stil, susţinut admirabil prin Trilogia
culturii, Trilogia valorilor, Trilogia cunoaşterii, şi modelul lui Constantin
Noica prin care urmăreşte «gândul devenirii întru fiinţă» ce se desprinde,
în egală măsură, «din istoria filosofiei» ca şi din încercarea de a reface
«ştiinţa fiinţei, ontologia». Ei au urmărit fie unitatea «dintre natură,
societate şi gândire» (Vasile Conta), fie unitatea «persoanei cu lumea
materială» (C. Rădulescu-Motru), fie să dezvăluie prin cunoaştere «unitatea
lumii» (Lucian Blaga), fie să semnifice «direct sau indirect» tot ce este
«personalitate reală ori ideală» (Constantin Noica). Într-un asemenea spaţiu
ştiinţific şi cultural de construcţii ontologice, întemeiat şi pe ceea ce a
cucerit, experimental sau doar mental, cunoaşterea modernă şi contemporană în domeniul ştiinţelor exacte şi ale naturii, «vine» şi modelul ontologic propus de Mihai Drăgănescu”3 . El este unul dintre oamenii „chemaţi
să facă filosofie” pe care Noica i-a descoperit în urma îndelungatelor sale
căutări. Aşa cum însuşi omul de ştiinţă şi gânditorul Mihai Drăgănescu
avea să mărturisească după trecerea în nefiinţă a lui Noica, acesta din
urmă a avut un rol foarte important, acela de catalizator al activităţii sale
filosofice.
Detaliate pe parcursul unui interval temporal de circa 30–35 ani
(considerând începutul emiterii lor în anii 1972–1975), ideile ortofizicii sau
filosofiei structural-fenomenologice4 s-au concentrat asupra desfăşurării
unui amplu proiect filosofic, după cum urmează:
– schiţarea şi, ulterior, consolidarea unei ontologii originale (pe care o
denumim „ontologia ortoexistenţei”), prin lucrările Profunzimile lumii
materiale şi Ortofizica;
– edificarea unei filosofii originale a informaţiei şi identificarea principiilor
ştiinţei structural-fenomenologice – obiectul volumelor Informaţia materiei,
L’universalité ontologique de l’information şi Eseuri;
– crearea unei teorii structural-fenomenologice a spiritului, inaugurată de
volumul Eseuri şi prevăzută de Mihai Drăgănescu a „rămâne un obiectiv de
atins în restul vieţii autorului”.
Iată o caracterizare concisă a acestei concepţii, făcută de autorul său:
„Modelul filosofic ortofizic a adus, credem – scria Mihai Drăgănescu –,
câteva idei noi care pot fi astfel rezumate: existenţa unei materii sursă,
primordială, profundă; prezenţa informaţiei începând din această materie
profundă, dar nu sub forma unei informaţii structurale, ci sub una specifică
3

Vezi M. Mâciu, Ontologia profunzimilor lumii, în „Revista de filosofie”, nr. 3–4/1990,

p. 331.
4

În textul de faţă considerăm cei doi termeni ca fiind sinonimi.
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de tipul sensului mental, fenomenologică; devenirea tendenţială a materiei
din materie profundă în materie substanţă, o parte din această substanţă
fiind introdeschisă – şi prin aceasta devenind vie – în componenta
informaţional-sensică (sensibilă fenomenologic) a materiei profunde;
constituirea, prin procese de generare din materia profundă şi de întoarcere
în această materie, după ce s-a parcurs întregul ciclu al unui univers,
eventual cu conştiinţă, a unui inel al lumii materiale (ILM) cuprinzând
diverse straturi ale realităţii”5.
În opinia noastră, schiţa unui posibil istoric al receptării autohtone a
operei filosofice structural-fenomenologice drăgănesciene prezintă trei
perioade sau etape distincte, disociabile astfel:
I. Prima etapă, desfăşurată pe un interval temporal de circa 10 ani,
reprezentând ecourile în mass-media la apariţia lucrărilor fundamentale –
pe care le considerăm „nucleul tare” al modelului ontologic ortofizic –, şi
anume Profunzimile lumii materiale (1979), Ortofizica (1985) şi reeditarea lor
în volumul Inelul lumii materiale (1989), apoi a celor care constituie „centuraînveliş”, cum sunt Sistem şi civilizaţie (1976), Ştiinţă şi civilizaţie (1984) şi
Spiritualitate, informaţie, materie (1988). Perioada 1979–1989 a fost deceniul
de primă receptare şi acomodare a comunităţii ştiinţifice şi filosofice de la
noi cu ideile filosofiei structural-fenomenologice a ortoexistenţei, în
contextul vag al unui climat cultural manipulat ideologic, ostil creaţiei, care
avea să-şi pună ulterior amprenta asupra modalităţilor de înţelegere a
operei drăgănesciene. Diverşi savanţi şi filosofi, profesori, cercetători,
oameni de cultură, jurnalişti, au emis, prin intermediul unor studii, articole,
recenzii6, diferite puncte de vedere, în fapt tot atâtea perspective de
investigare a modelului ontologic ortofizic. În spiritul „politic corect” al
vremii, autorul atribuie concepţiei sale epitete ca „materialism dialectic” şi
„materialism informaţional”, preluate rapid de comentatori.
Vezi Mihai Drăgănescu, Informaţia materiei, Editura Academiei Române, Bucureşti,
1990, p. 5.
6 Vezi, de exemplu, I. A. Stoica, Profunzimile lumii materiale, în „Tribuna”, 28 februarie
1980, pp. 5, 7; Idem, Dialoguri (VII), în „Tribuna”, 3 aprilie 1986, p. 6; A. Marga, O schiţă de
ontologie, în „Tribuna”, 11 decembrie 1980, p. 8; I. Rebedeu, O invitaţie la reflecţie în spiritul
ştiinţific al epocii, în „Era socialistă”, nr. 9/1980, pp. 44–46; A. Mihu, Mihai Drăgănescu:
Profunzimile lumii materiale, în „Scânteia”, 17 iulie 1980, p. 4; O. Udrişte, Viaţa – fenomen
cosmic, în „Contemporanul”, nr. 15/5 aprilie 1985, p. 7; E. Solunca, Ortofizica sau pătrunderea
în „inelul lumii materiale”, în „Contemporanul”, 27 decembrie 1985, pp. 6–7; Idem, Repere
pentru o nouă spiritualitate, în „Contemporanul”, nr. 34/19 august 1988, p. 10; M. Roznoveanu,
Un model al lumii materiale, în „Magazin”, nr. 14/5 aprilie 1986, p. 8; V. Săhleanu, Un incitant
„experiment mental”: o nouă fizică sau o nouă filosofie?, în „Revista de filosofie”, nr. 4/1986,
pp. 357–362; Al. Tănase, Ortofizica – un nou model ontologic al universului (I – II), în „România
literară”, nr. 6/6 februarie 1986, p. 8 şi nr. 7/13 februarie 1986, p. 8; I. Horotan, Mihai
Drăgănescu: spiritualitate, informaţie materie, în „Steaua”, octombrie 1988, pp. 58–59.
5
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În anii regimului comunist din România, ignorarea multor domenii
filosofice (de exemplu filosofia artei, a religiilor, filosofia şi logica juridică,
filosofia istoriei, filosofia socială ş.a.), chiar punerea lor la index, s-a soldat
cu consecinţe grave pentru filosofia şi cultura naţională, încă neremediate
pe deplin. După cum scrie Acad. Alexandru Surdu, „Şi în aceste domenii
au lucrat, de multe ori neştiuţi, savanţi din ştiinţele de bază. Ei chiar au
reuşit, sub emblema scientificităţii, să publice lucrări cu caracter filosofic
care ar fi fost interzise sub titulatură filosofică. Aşa a procedat, de exemplu,
Acad. Mihai Drăgănescu, reuşind să publice două lucrări de filosofie
sistematică, Profunzimile lumii materiale (1979) şi Ortofizica (1985). Despre
ultima, Constantin Noica zicea că «nu cunoaşte o sinteză filosofică atât de
cuprinzătoare şi de impresionantă în cultura europeană. Este o excepţională reuşită a culturii noastre…». Or, şi aceste lucrări au fost sistematic
ignorate în istoria comunistă a filosofiei româneşti”7. Cu regret, trebuie să
adăugăm că şi în cea post-comunistă (cel puţin pe un interval temporal al
acesteia).
Nota comună a perioadei amintite o constituie tentativele relativ
numeroase de analiză a ideilor principale ale filosofiei structural-fenomenologice (uneori, pe linie comparativă, s-au încercat paralele cu domenii
ale creaţiei lui Blaga, Lupaşcu ş.a.), de captare a principalelor sensuri şi
semnificaţii ce se degajă din ele. S-a subliniat importanţa ipotezelor
filosofice avansate de autor pentru noua înţelegere a existenţei, universului,
lumii şi vieţii, relevanţa inovaţiilor semantice, conceptuale, a modului de
integrare a datelor ştiinţei contemporane în construcţia ontologică şi
general-filosofică. În general însă, punctele de vedere exprimate au fost
parţiale, bazate pe absolutizarea unei trăsături sau a unui element considerat definitoriu pentru ortofizică, de exemplu:
– opinia că filosofia structural-fenomenologică ortofizică este o dezvoltare creatoare a marxism-leninismului (interpretare „pe linie”, conformă
perioadei respective, dar necorespunzătoare adevărului); în realitate, nu
acesta este cazul fiindcă, în pofida unor termeni precum „materie”,
„materialism” ş.a., ortofizica merge mult mai departe, deschide cu totul
alte orizonturi decât cele ale filosofiei marxiste, indiferent în care din
variantele ei; sau
– opinia că ortofizica n-ar fi altceva decât o reluare a aristotelismului şi
hegelianismului, o nouă tentativă de „filosofie a naturii”, înţeleasă, însă, la
modul tradiţional – lucru absurd, întrucât o atare „reluare” este lipsită de
sens, ea ar fi o imposibilitate şi o inutilitate în acelaşi timp; ortofizica
7 Vezi Al. Surdu, Vocaţii filosofice româneşti, Editura Academiei Române, Bucureşti,
1995, cap. Perspective filosofice în enciclopedia României, pp. 194–195.
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valorifică tradiţiile gândirii filosofice universale, dar edifică o construcţie
nouă, independentă, care introduce pe planul ontologico-metafizic
speculativ două principii primordiale (lumatia şi informateria), categoria de
ortosens şi cea de informaţie fenomenologică profundă – inexistente în sistemele
de gândire ale lui Aristotel sau Hegel, cu toate că unele concepte şi
categorii ale acestora l-au inspirat pe Acad. Drăgănescu în construirea
viziunii proprii8.
Pe parcursul unui interviu care poate fi considerat reprezentativ în
acest sens, interlocutorii au formulat perspective diferite, pe alocuri chiar
opuse, asupra ortofizicii: „[…] un punct de vedere oarecum metapozitivist”
(Achim Mihu); „o filosofie materialistă bazată strict pe datele oferite de
ştiinţele particulare” (Gloria Mustăţea); „[…] o ontologie de tip spinozist,
caracterizată de un fel de monism al formei” (Aurel Codoban). Simpla
lectură a acestor afirmaţii denotă dezacordul profund al participanţilor, în
pofida consensului aparent asupra subiectului discuţiei. Pentru un plus de
claritate şi înţelegere, merită redat contextul fiecărei afirmaţii în parte. Mai
întâi, prima intervenţie: „După cum se poate constata, în personalitatea
profesorului Mihai Drăgănescu sălăşluieşte un viu spirit metafizic. Am în
vedere nemulţumirea pe care o manifestă faţă de lumea existentă, accesibilă
nouă. Caută permanent profunzimi dincolo de ea. În spatele acestei
nemulţumiri de natură metafizică se află, se pare, anumite greutăţi ale
stadiului de dezvoltare al ştiinţelor naturii pe care dânsul, în parte, ni l-a
prezentat esenţializat. În secolul nostru am putea vorbi despre o ontologie
dominantă de tip pozitivist, în cadrul căreia se generalizează şi
abstractizează, pas de pas, descoperirile ştiinţei şi tehnicii despre realitatea
accesibilă, însă permanent în urma dezvoltării lor. În ontologia pe care o
propune Mihai Drăgănescu avem de-a face cu un punct de vedere oarecum
metapozitivist [subl.ns. I.I.]. Dânsul nu numai că ţine seama de descoperirile
actuale ale ştiinţei şi tehnicii, dar propune dincolo de ele, dinspre filosofie,
o ipoteză despre o existenţă profundă. Această ipoteză metafizică are,
printre altele, calitatea că nu este imposibilă, stimulând deschiderile
cunoaşterii către ştiinţă şi filosofie. Această construcţie teoretică este în
acord cu maniera de a privi lucrurile propusă de Karl Popper. El solicita
slujitorilor cunoaşterii să propună ipoteze stimulatoare şi să le falsifice
permanent”9.
Fiind, în principiu, de acord cu caracterizarea făcută de A. Mihu, ne
vom delimita totuşi de ea, atât terminologic cât şi conceptual-metodologic.
8 Autorul modelului ontologic ortofizic a indicat în lucrările sale filosofice asemenea
surse de inspiraţie, precum şi resemnificările aduse acestora.
9 Interviu publicat în Revista „Tribuna”, Cluj-Napoca, 14 noiembrie 1985, reprodus în
volumul Informaţia materiei, pp. 213–220; vezi, în acest sens, intervenţia lui A. Mihu la p. 216.
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Pe de o parte, atunci când se vorbeşte despre ontologia de tip pozitivist,
care doar „prelucrează” datele ştiinţei, rămânând însă în ariergarda ei, nu
trebuie uitate alte ontologii (anti-pozitiviste), cu importante valenţe
proiectiv-anticipatoare. În secolul nostru n-a existat numai pozitivismul
logic (care, dacă apreciem lucrurile corect, n-a fost nici el un „blocmonolit”), ci şi filosofia analitică, holismul, relativismul, „noua filosofie a
ştiinţei”, raţionalismul critic, neoraţionalismul dialectic, epistemologia
genetică, structuralismul, hermeneutica filosofică ş.a., care au dat replici
severe ideilor pozitivismului, cu toate că, în anumite situaţii, au pornit
chiar de la acestea. Termenul de „metapozitivist” nu beneficiază de o
întemeiere suficientă în literatura de specialitate. Mai curând antipozitivismul caracterizează spiritul lucrărilor filosofice ale lui Mihai
Drăgănescu. În plus, accentuarea „oarecum” este riscantă, fiindcă expresia
„oarecum metapozitivist” îşi are nuanţa-revers „oarecum pozitivist”.
Pe de altă parte, în contextul interviului amintit, termenul de
„metafizică” a rămas neexplicitat. M. Drăgănescu a încercat înlăturarea
echivocului, spunând că, dacă prin „metafizic” se înţelege „filosofic”,
atunci totul este în ordine. Niciunul dintre participanţi nu a mai stăruit,
pro sau contra. Nu credem că este necesar să insistăm asupra importanţei capitale a acestui concept pentru orice sistem sau creaţie filosofică.
Modelul ontologic ortofizic s-a prezentat de la bun început ca o ipoteză
filosofică, dar, prin articulaţiile conceptelor fundamentale, raţionamentele
ample şi detaliate, referirile permanente la realitatea obiectivă şi datele
ştiinţei ş.a., se prezenta ca o ipoteză ce tinde să devină o certitudine, un bun
câştigat al comunităţii filosofice româneşti. Asumpţiile autorului, pline
de firească modestie („o ipoteză”, „o schiţă de ontologie”) ar fi trebuit
dezvoltate de participanţii la interviu, cu atât mai mult cu cât ele erau
susţinute de lucrări filosofice substanţiale.
Cităm, în continuare, din a doua intervenţie: „Un deziderat deosebit de
important al filosofiei materialiste, al ontologiei, este acela de a ţine pasul în
permanenţă cu datele ştiinţelor particulare şi în acelaşi timp să fie capabilă
să ofere permanent acestora o metodologie generală. Părerea mea este că
modelul ontologic denumit inelul lumii materiale elaborat de profesorul
Mihai Drăgănescu corespunde acestor deziderate într-o concepţie unitară
şi că acele nedumeriri ale ştiinţei legate de explicarea proceselor din
domeniul cuanticului referitoare la originea viului, a trecerii de la neviu la
viu, de la viu la viul cu conştiinţă, explicarea ontologică a fundamentelor
matematice ale paradoxurilor teoriei mulţimilor – toate aceste nedumeriri
ale ştiinţei îşi găsesc o rezolvare prin acest model ontologic şi în acelaşi
timp ştiinţele particulare pot să pornească de la nişte date, de la nişte
deschideri pe care acest model ontologic le oferă […]. Vă mărturisesc că
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atunci când am început lectura cărţii Profunzimile lumii materiale m-am
întrebat în ce tip de filosofie pot s-o încadrez. Dar, studiind Ortofizica am
ajuns la concluzia că este o filosofie materialistă bazată strict pe datele oferite de
ştiinţele particulare [subl. ns. I.I.]. Modul în care a fost tratată informaţia şi
tipurile ei: sintetică, structurală şi fenomenologică este elocvent în acest
sens”10.
Insistând asupra materialismului concepţiei filosofice drăgănesciene,
Gloria Mustăţea scapă din vedere exact punctul anterior semnalat (i.e. antipozitivismul). O concepţie bazată „strict” pe datele ştiinţelor particulare nu
are valoare filosofică autentică, iar ortofizica nu este o atare viziune
(caracteristică, dimpotrivă, „ontologiei de tip pozitivist”, cum arăta anterior
A. Mihu). Sunt aici în discuţie două tipuri diferite (şi opuse) de viziune
epistemologică şi filosofică/metafizică. Nu este subliniată, din păcate, nici
determinaţia proiectivă a ipotezelor filosofice îndrăzneţe (prezentă abundent
în ortofizică), fiindcă acestea nu se mulţumesc să ţină pasul cu descoperirile
ştiinţelor şi să ofere metodologii pe baza acestora. Chiar raţiunea de a fi a
ortofizicii se cere înţeleasă ca o depăşire a frontului sau cadrului ştiinţei
structurale („standard”).
În altă ordine de idei, considerăm că între cele două lucrări fundamentale ale modelului ontologic ortofizic din prima perioadă (Profunzimile
lumii materiale şi Ortofizica) nu există o diferenţă de concepţie atât de mare
încât prima să nedumerească, iar cea de-a doua să clarifice. Ambele sunt
scrise într-un spirit unitar, Ortofizica dezvoltă logic şi firesc Profunzimile.
Punctul de vedere al exegetului se poate forma de la început, cu efortul
desluşirii nuanţelor şi dezvoltărilor care apar pe parcurs. Avem
convingerea că cercetarea semnificaţiei ortofizicii faţă de marile idei ale
ştiinţei, filosofiei, culturii naţionale şi universale este mai importantă decât
încadrarea ei cu orice preţ într-o filosofie cunoscută.
„Ortofizica ne pune în faţa unei Naturphilosophie, a unei filosofii a
naturii […] Ce loc poate deţine filosofia naturii în contextul unei noi ontologii?
[…] mi se pare că modelul ontologiei pe care Dvs. îl propuneţi s-ar putea
încadra într-o ontologie de tip spinozist, caracterizată de un fel de monism al
formei [subl. ns. I.I.]”11. Ce se poate spune despre această apreciere?
Nu vom comenta punerea sub semnul întrebării a locului filosofiei
naturii într-o ontologie, întrucât acest aspect a fost reluat şi clarificat în
filosofia contemporană; remarcăm însă, surpriza adusă de opţiunea
interpretativă a prof. A. Codoban. Ar fi fost, eventual, util de subliniat
analogia (posibilă), nu identitatea (inexistentă) a celor două filosofii;
10
11

Ibidem, pp. 216–217, 219.
Ibidem, pp. 217–218.
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substanţialismul spinozist este departe – nu doar în timp – de modelul
ontologic drăgănescian, după cum situarea ortofizicii în perimetrul
filosofiei moderne reprezintă o ante-datare riscantă. Niciun creator de
filosofie nu şi-ar pune astăzi problema reluării unui sistem de acum două
sau trei secole – o imposibilitate şi o inutilitate, în acelaşi timp. Putem
aprecia că aici ne aflăm mai curând în faţa unei provocări de ordin
jurnalistic decât a unei contribuţii reale la înţelegerea ortofizicii.
Desigur, exemplul interviului invocat mai sus nu are decât o
valabilitate relativă. Limitele şi divergenţele interpretative pe care le-am
prezentat şi analizat succint îşi au rădăcinile atât în trăsăturile de
personalitate ale participanţilor la dialog, cât mai ales în contextul politicoideologic al perioadei respective, de care în niciun caz nu se poate face
abstracţie. De altfel, terminologia filosofică în sine nu constituie un temei
suficient pentru aprecierea unei concepţii, mai ales atunci când, în epoci
istorice dificile, gânditorii sunt obligaţi să aleagă denumiri agreate sau, în
orice caz, cât mai puţin suspectate de regimul politic dominant. În acest
sens, Mihai Drăgănescu a insistat după decembrie 1989, arătând că
noţiunea „Inelul lumii materiale” ar trebui înlocuită cu „Modelul inelului
existenţei”: „[…] dacă înlocuiţi cuvintele lumea materială cu noţiunea de
existenţă şi eliminaţi sintagma «materialism dialectic şi istoric» sau numai
cuvintele «dialectic şi istoric» de lângă materialism, precum şi câteva citate
obligatorii într-o anumită perioadă, totul, cu uşurinţă, se limpezeşte […]”12.
Privind lucrurile retrospectiv, dezavantajul demersurilor respective
este acela că, în pofida bunelor lor intenţii, dimensiunile reduse – impuse
mai ales de spaţiul tipografic – nu le-au permis să ia în considerare la
modul substanţial caracteristicile întregului acestui model ontologic şi
filosofic, el fiind prezentat aproape invariabil la modul schematic,
„telegrafic” şi parţial. Astfel încât, la finele anului 1989, unul dintre
recenzenţii lucrărilor filosofice ale lui Mihai Drăgănescu remarca lipsa unor
„intervenţii clarificatoare”, dezbateri, atitudini critice etc.13, pe măsura
subiectului. Ele aveau să sosească nu peste multă vreme, dar într-o manieră
la care puţini s-ar fi aşteptat.
Orice regulă îşi are însă excepţia sa. Şi aici excepţia s-a numit
Constantin Noica. Într-un articol publicat în 1986 (O operă ce s-ar putea
înscrie în veac)14, reprezentând varianta uşor modificată a referatului din
12
13

Vezi M. Drăgănescu, Eseuri, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993, p. 105.
Vezi M. Aiftincă, Tensiunea filosofică, în „România literară”, nr. 41/12 octombrie 1989,

p. 19.
14 Vezi C. Noica, O operă ce s-ar putea înscrie în veac, în „Contemporanul”, 20 iunie 1986,
pp. 6–7.
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1984 care pleda în favoarea publicării Ortofizicii15, el surprinde inegalabil şi
inimitabil tocmai calitatea determinaţiilor fundamentale ale filosofiei
structural-fenomenologice de a se constitui ca ansamblu sau totalitate. „S-ar
putea crede – scrie el – că, stăpânind evantaiul ştiinţelor contemporane,
autorul face operă de enciclopedism filosofic, nu o sinteză filosofică
propriu-zisă. Dar tocmai în aceasta constă adevărata noutate a lucrării de
faţă, în faptul că acoperă ştiinţele fundamentale sub puterea unificatoare
a unei autentice idei filosofice. Încercarea ar putea fi privită, chiar, ca un
model pentru viziunile filosofice viitoare […]. Dar ideea filosofică a lucrării
nu se reduce la afirmarea universalităţii proceselor informaţionale, o
afirmare la care putea ajunge, cu un minimum de cutezanţă, orice
informatician filosof. Excepţional de adânc, poate şi de fecund pentru
gândirea şi cercetarea altor oameni de ştiinţă, ni se pare dublul aspect al
ideii filosofice puse în joc; pe de o parte, că trebuie să existe ceva mai adânc
decât particulele fizicale şi celulele biologice, ele nefiind deci constituenţii
ultimi ai materiei şi vieţii, pe de alta că termenul ultim al evoluţiei,
conştiinţa, nu mai apare ca un capăt de drum, necum ca un epifenomen
sau alteori ca un simplu accident […], ci este expresia superioară a unei
deschideri, sau introdeschideri, spune autorul, care se manifestă încă de la
începutul vieţii şi e solidară cu modelul deschis şi el, chiar dacă fără
rudimente de conştiinţă, al materiei neînsufleţite”16.
Vizibil entuziasmat de amplitudinea lucrării lui M. Drăgănescu17,
Noica păstrează, totuşi, un ton realist şi obiectiv, încercând (cu succes) să
surprindă prin apropieri treptate şi succesive esenţa demersului filosofic
ortofizic, aşa cum nu s-a mai reuşit, din păcate, de atunci încoace: „Dacă
totuşi trebuie să strângem şi mai bine ideea filosofică pusă în joc, atunci
vom spune că ea constă în transformarea întregului corp al ştiinţelor
prin valorificarea unei bune şi obiective subiectităţi universale […] atunci
subiectitatea încetează să fie condamnabilă din punct de vedere ştiinţific, ba
devine chiar un extraordinar mijloc de investigaţie. Lumea poate fi
cercetată nu drept ansamblu de obiecte de realitate, ci drept unul de subiecte
de realitate. Întregul universului el însuşi apare, în viziunea lucrării acesteia,
15 Referatul lui Noica a mai fost publicat de către Mircea Mâciu în „Academica”,
nr. 3/1990, p. 24 şi de Alexandru Surdu, în Vocaţii filosofice româneşti, pp. 187–192, sub titlul
Un text al lui Constantin Noica despre ortofizica lui Mihai Drăgănescu. În continuare, vom cita
din această ediţie.
16 Un text al lui Constantin Noica despre ortofizica lui Mihai Drăgănescu, p. 188.
17 Noica face o comparaţie între Ortofizica şi lucrările lui Teilhard de Chardin, scriind că
„[…] lucrarea omului de ştiinţă român […] trădează o splendidă sobrietate a gândului a
toate înnoitor ce o susţine, unită cu o greu comparabilă stăpânire a întreg registrului
ştiinţelor” (Ibidem, p. 187).
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drept un subiect de realitate, ce-şi desfăşoară subiectivitatea proprie
până la conştiinţa umană”18. „Subiectitatea universală” reprezintă atunci
expresia unei noi ierarhii axiologice în cuprinsul ştiinţei, subliniată prompt:
„Noutatea cea mare, în definitiv, o dă faptul că, în timp ce toţi oamenii de
ştiinţă, şi chiar cei de formaţie umanistă, fac să primeze ştiinţele naturii
asupra celor ale omului, Mihai Drăgănescu are curajul, pe temeiul
informaticii, să aducă un fel de primat al ştiinţelor omului asupra celor ale
naturii. El face complexul să primeze asupra simplului şi fenomenologicul
[…] asupra sistemicului şi a structurii”19.
Ultimul paragraf al interpretării lui Noica are rezonanţe profetice. Cu
perspicacitatea singulară a geniului său filosofic, autorul Devenirii întru
fiinţă e străbătut de o viziune premonitorie, o intuiţie rezultată nu numai
din puritatea gândului speculativ, dar şi dintr-o amară experienţă de viaţă:
„Îşi vor face loc în lume noutăţile acestea şi multe altele, ce apar atât de
firesc în viziunea originală propusă aici? Ar trebui să spunem că nu ne
îndoim, dacă n-am cunoaşte inerţia ce domneşte în lumea culturii. Vom
spune însă că nu ştim despre o lucrare contemporană care să zgâlţâie
mai bine această inerţie decât lucrarea profesorului Drăgănescu. Iar dacă
prin imposibil ea nu s-ar impune de pe acum în cultura veacului XX, să
ne fie îngăduit a crede că va uimi şi impresiona adânc pe gânditorii
nepreveniţi din veacul XXI”20.
Incontestabil, intervenţia lui Noica marchează culmea acestei prime
etape de receptare a ortofizicii în România, constituind chintesenţa tuturor
celorlalte interpretări. Semnificativ – şi totodată foarte puţin cunoscut – este
faptul că gânditorul de la Păltiniş vedea în ortofizică o realizare exemplară
nu din vreun entuziasm spontan şi naiv-necritic, ci dintr-o convingere
profundă despre realitatea şi realizarea existenţei, o viziune personală
despre spirit şi subiectivitate, exprimată eseistic admirabil în lucrarea sa
din tinereţe Schiţă pentru istoria lui cum e cu putinţă ceva nou21. Totodată, prin
invocarea inerţiei lumii culturii, el a anticipat polemica ce urma să se
declanşeze doar peste câţiva ani în jurul proiectului ortofizicii, aruncând
asupra acestuia nemeritate umbre.
Ibidem, p. 189.
Ibidem, p. 191.
20 Ibidem, p. 192.
21 Pentru detalii despre presupoziţiile interpretării lui Noica asupra ortofizicii, vezi I.
Isac, Lumea subiectelor de realitate: despre interpretarea lui Constantin Noica la Ortofizica lui
Mihai Drăgănescu, în vol. col. (coord. V. Cernica), „Studii de istorie a filosofiei româneşti”,
vol. IX, Timp şi spaţiu în gândirea românească, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013,
pp. 57–74; idem, Constantin Noica despre cum e cu putinţă ceva nou. Filosofia lui „ingenium
perenne”, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 26, Editura LIMES
& ARGONAUT, Cluj-Napoca, 2014, pp. 96–108.
18
19
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II. A doua etapă a receptării ortofizicii lui Mihai Drăgănescu se derulează din 1990 până în anul 2010, când savantul român a încetat din viaţă.
A fost acesta intervalul temporal de două decenii al apariţiei unor lucrări
de explicitare şi completare a corpusului ideatic structural-fenomenologic:
Informaţia materiei (1990), Eseuri (1993), L’universalité ontologique de
l’information (1996), Cariatidele gândului (1996) şi Societatea conştiinţei (2007),
care se înscriu pe linia întregirii şi, uneori, regândirii coordonatelor
sistemului.
Particularitatea începutului acestei perioade o constituie declanşarea
unei polemici violente pe tema ortofizicii, a modelului filosofic şi ontologic
structural-fenomenologic, pornind de la lucrările Profunzimile lumii
materiale şi Ortofizica, atitudine contracarată de intervenţii hotărâte în
sensul reinstaurării normalităţii dialogului pe această temă. Dacă anterior
anului 1990 materialele publicate despre ortofizică respectaseră principiile
eticii dialogului ştiinţific în nota echilibrului academic, situaţia se schimbă
radical odată cu atacul din Revista „22”, la începutul anului 199022. Tonul
comentariului degenerează în ironie ieftină şi gratuită, glume de prost gust
şi calomnie, ieşind complet nu numai de pe făgaşul raţionalităţii filosofice,
ci şi de pe acela al bunei-cuviinţe. Epitetele şi adjectivele se aglutinează
halucinant în tot atâtea pretinse acuzaţii: „diletantism”, „ocultism”,
„ignoranţă” (savantul Mihai Dăgănescu este numit „diletant în ştiinţă şi
epistemologie”!); lucrarea Ortofizica este pusă la index într-o năucitoare
sarabandă de expresii alese parcă la întâmplare, dar cu intenţia clară a unui
efect precis – „greu suportabil colaj”, „abulia cauzalităţii”, „îngheţare a
vagului prin noţiuni în stil scientist”, „redenumiri preţioase”, „furia
combinatorică”, „idei-truisme”, „limbaj impropriu” şi „adevărate gafe”. În
fine, cititorii curioşi mai pot afla din aceste diatribe că noţiunile noi
introduse de glosarul ortofizicii sunt bune doar pentru amatorii de rebus,
ea fiind bucuria naţiunii române (sic!). Totul s-ar reduce la „introducerea
unor concepte noi”, respectiv „folosirea unor principii infailibile” prin
„sprijinul unui ev norocos”.
În pofida aparenţelor, aceste texte „critice” nu sunt atât de nevinovate
şi sincere cum ar dori să pară. Mergând dincolo de aceste insulte josnice, se
22 Vezi A. Miroiu, Dincolo de diletantism, în „22”, 16 februarie 1990, pp. 4–5;
G. Andreescu, Academia României nu Academia RSR, în „22”, 16 februarie 1990, p. 4;
V. Bârsan, Magnum mophtologycum, în „22”, 2 martie 1990, p. 2; de asemenea, Gh. Stratan,
Ţara bazaconiilor, Editura Logos, Bucureşti, 1996, cap. VI, De la fizică la ortofizică şi de aici
înapoi la bazaconie (pp. 78–91), text care iese din cadrul normal al unei analize critice, prin
denigrarea întregii activităţi a lui Mihai Drăgănescu. Aceste texte au apărut în contextul
unor atacuri mai largi desfăşurate împotriva Academiei Române ca for ştiinţific şi cultural
suprem al României, precum şi împotriva unor alte instituţii ale statului român de la
începutul perioadei post-totalitare.
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observă o ţintă mai îndepărtată şi mai importantă, de ordin politic şi
administrativ, a celor trei autori (Adrian Miroiu, Gabriel Andreescu şi
Victor Bârsan). Intenţiile lor nu pot fi chiar atât de imaculate, din moment
ce A. Miroiu se referă explicit la un pretins „trafic de influenţă” practicat de
Mihai Drăgănescu (Profunzimile lumii materiale s-ar fi publicat doar datorită
prieteniei acestuia cu directorul Editurii Politice), G. Andreescu afirmă că
acum este vorba de preşedintele Academiei, nu de omul Mihai Drăgănescu (de
parcă cineva ar avea mai mult drept să insulte o persoană oarecare decât
pe una cu funcţie de conducere), iar Academia nu mai este a RSR, ci a
României. Distinsul academician a fost asociat (în mod grotesc) de V.
Bârsan cu membrii cuplului Ceauşescu (?!), fiind sugerată demisia gânditorului român din Academie23.
Astfel, de la culmea Noica s-a ajuns la abisul „22”, de la elogii – unele,
poate, prea apăsat formulate, dar, oricum, însoţite de argumente – la
denigrare (neargumentată) în care a fost antrenat (postum) şi Noica. Acesta
a fost acuzat de „orbire subiectivă”, nefiind capabil să-şi dea seama de
faptul că ar sprijini pentru publicare un text care n-ar fi meritat să vadă
lumina tiparului. În treacăt fie spus, deja e vorba, practic, de o insultă şi
faţă de Noica. A-l acuza de lipsa discernământului intelectual pe unul
dintre marii cavaleri ai spiritului filosofic din ţara noastră (şi nu numai)
este un act care expune pe oricine ridicolului. Probabil că istoriografia
culturii româneşti se va opri cândva şi asupra acestui moment pentru a
putea explica motivele unui asemenea atac concertat, atât la adresa
concepţiei filosofice, cât şi a persoanei Academicianului Mihai Drăgănescu.
După cum se ştie, semnatarii articolelor respective fac parte cu toţii din
categoria „intelectualilor de elită” ai României, sunt membri ai unor
organizaţii culturale şi filosofice care se doresc a fi modele de gândire,
scriere şi acţiune. Unii dintre ei au dobândit între timp – ulterior atacului –
funcţii de conducere şi responsabilitate publică universitară, ministerială
sau diplomatică, astfel încât ar fi absolut firesc ca ei să ofere explicaţii, chiar
dacă tardive, pentru un asemenea gest. Cu atât mai mult cu cât, dacă
Academia Română nu mai este Academia RSR, ea nu este nici… Academia
Revistei „22”!
Pentru a sesiza mai bine grotescul pretenţiilor „acuzatorilor publici” ai
ortofizicii, este util de amintit că Mihai Drăgănescu a fost laureatul a nu
mai puţin de 3 premii filosofice în ţară: Premiul „Flacăra” (1984), pentru
contribuţii la dezvoltarea gândirii originale, cu lucrarea Profunzimile lumii
materiale; Premiul „Amfiteatru – Viaţa Studenţească” (1986), pentru
lucrarea Ortofizica; Premiul „Constantin Noica” al Asociaţiei Oamenilor de
23

Atacul merită analizat şi pe alte planuri decât acela de ordin strict intelectual-cultural.
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Ştiinţă din România (1996), pentru contribuţii la dezvoltarea filosofiei şi
ştiinţei româneşti, cu lucrările Informaţia materiei şi Eseuri, şi a unui premiu
în străinătate, acordat de International Biographical Center din Oxford
(1999) pentru întreaga activitate din electronică şi filosofia ştiinţei. Din 1983
a devenit membru al Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei
şi Tehnicii, ocupând timp de ani buni şi funcţia de preşedinte al acestuia
(1991–1994; 1998–2010). Cam prea norocos ar fi „evul” – şi cel dinainte şi
cel de după 1989 – şi cam mulţi… ignoranţi, dacă n-ar fi existat o bază reală,
solidă pentru asemenea recunoaşteri.
Replica la aceste critici „esopice” nu a întârziat, fiind impulsionată de
dorinţa restabilirii coordonatelor unui dialog civilizat asupra filosofiei
structural-fenomenologice24. Este denunţată fără echivoc motivaţia extrafilosofică şi extra-culturală a atacului (care eludează substanţa teoreticofilosofică propriu-zisă a lucrărilor lui Mihai Drăgănescu), respectiv faptul
că aceasta este o campanie de denigrare instrumentată politic. (În numele
cui aceste intervenţii şi cu ce finalitate?, se întreabă Elena Solunca,
„inculpat” fiind şi Constantin Noica în „procesul” intentat de Revista „22”).
Impresia de „atac bine organizat”, dar fără obiect, o mărturiseşte A.
Mihalache; Mihai Drăgănescu nu fusese favorit al regimului comunist,
lucrările sale filosofice atrăgând prejudicii din partea autorităţilor vremii.
În contextul unei regretabile închideri culturale în anul 1990, scria Mihalache,
polemicile şi luptele intestine ale intelectualilor nu fac decât să le
îngreuneze situaţia: „[…] unii oameni de cultură au tendinţa de îngrădire a
domeniului lor, crezând că în felul acesta împiedică diluarea culturii şi
accentuează forţa ei de convingere […] Se ignoră faptul că preocupările
actuale ale ştiinţei şi tehnologiei […] au o firească reverberaţie în noosferă,
iar diseminarea ideilor lor dincolo de laboratoare şi cercuri restrânse de
specialişti poate avea consecinţe benefice pe plan spiritual general.
Închiderea culturii în numele unui profesionalism bine delimitat riscă să
aibă efecte sterilizante, să blocheze căile prin care se asigură autodezvoltarea ansamblurilor de modele şi reprezentări care formează
cultura”25. Necunoaşterea suficient de bună a teoriei sistemelor – inclusiv a
limitelor sale – face dificilă receptarea discursului filosofic drăgănescian,
24 Vezi Elena Solunca, Invitaţie la dialog, în „Contemporanul”, 23 februarie 1990, p. 1;
A. Mihalache, Despre închiderea culturală, în „Contemporanul”, 2 martie 1990, p. 5;
Gh. Ştefan, Triste sincronizări, în „Contemporanul”, 9 martie 1990, p. 6; M. Mâciu, O sinteză
filosofică, în „Academica”, nr. 3/1990, p. 24 (unde este publicat şi referatul lui Noica asupra
lucrării Ortofizica, pp. 24–25); idem, Ontologia profunzimilor lumii, în „Revista de filosofie”,
nr. 3–4 (mai–iulie)/1990, pp. 331–338; de asemenea, interesanta intervenţie a lui L. Gruia,
Estetica din perspectiva ortofizicii, în „Academica”, nr. 11/ 1992, pp. 15, 18.
25 A. Mihalache, op.cit., p. 5.
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mai ales că profesioniştii „oficiali”, prin tentativa de marginalizare a
lucrărilor respective, au restrâns numărul celor capabili de comentarii
pertinente pe marginea lor. Privitor la inovaţiile lexicale introduse de
ortofizică, acestea nu sunt gratuite, ci satisfac nevoile expunerii, ale
discursului, fiind explicabile parţial prin necesitatea evitării limbajului
comun, pe de altă parte prin necesitatea „încifrării” gândirii astfel încât să
poată fi evitate „furcile caudine” ale cenzurii epocii. Explicaţia respectivă
îşi păstrează şi astăzi pertinenţa şi importanţa, fiind recomandabilă pentru
meditaţie oricărei minţi pripite spre judecarea prematură a unei concepţii
în funcţie doar de termenii prin care este exprimată.
După o perioadă atât de îndelungată de intruziune a politicului în
cultură (circa cinci decenii), noua tentativă cu efecte similare apărea drept
una foarte periculoasă. Simplul fapt al intervalului de timp care separă
apariţia lucrărilor fundamentale ale ortofizicii de acest atac (5–11 ani) poate
oferi un subiect de meditaţie: „Dinamica politicului este incompatibilă cu
perenitatea culturii şi orice imixtiune a politicului în domeniul valorilor
[…] nu face decât să pericliteze o bine-rostuită decantare a acestora”, scria
Gh. Ştefan26. Acomodarea politicii la cultură implică riscuri foarte mari
(cum sunt reluarea „vânătorii de vrăjitoare”, a găsirii „ţapului ispăşitor”
etc.). Nu este cu putinţă să se recurgă la asemenea „artificii” exegetice,
indiferent care ar fi scopurile invocate, pentru că atunci s-ar putea pune
întrebarea: cine i-a mandatat pe respectivii să apere cultura, filosofia,
inteligenţa ş.a.m.d.? De unde atâta „puritate” intelectuală şi morală,
„neprihănire” şi drept universal de a judeca orice? Şi, nu în ultimul rând,
care sunt meritele ştiinţifice, filosofice, culturale, academice etc. ale acestor
persoane? Întrunesc ele calibrul necesar pentru a dezbate asemenea
probleme cu deplină competenţă? Se subînţelege că, dacă ar fi procedat
astfel, ar fi dat dovadă cel puţin de bună-credinţă.
De asemenea, lipsa argumentelor – care constituie un lucru îngrijorător
în cazul unor intelectuali cu pretenţii – şi perpetuarea unor confuzii au dus
la situaţia respectivă. Spre exemplu, afirmă A. Mihalache, autorii textelor
hipercritice la adresa ortofizicii – care nu au putut produce măcar un singur
argument logic valid împotriva acestei concepţii – confundă exigenţele
definiţiei de tip ştiinţific (identificabilă cu matematica) cu cele ale definiţiei
de tip filosofic (identificată cu paradigma structurală). Spus mai clar: se
produce o confuzie prin absolutizarea elementelor definiţiei explicite,
caracteristice ştiinţei (prin gen proxim şi diferenţă specifică), respectiv
extrapolarea elementelor acesteia asupra definiţiei implicite (indirectă,
contextuală) şi definiţiei nominale, utilizate uneori, însă nu exclusiv, de către
26

Gh. Ştefan, op. cit., p. 6.
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filosofie, metafizică (şi ortofizică). Totuşi, ce argument logic valid s-ar putea
aduce împotriva unor ipoteze metafizice care, în ultimă analiză, ţin de
opţiunea autorului? Se poate, oare, critica filosofia/metafizica cu argumente
care ţin de ştiinţă (exactă)? S-a insinuat uneori că Mihai Drăgănescu ar fi
un „filosof printre ingineri” sau un „inginer printre filosofi”; s-a vorbit
în cazul său chiar despre o „filosofie inginerească” – o stupiditate ridicolă,
amintind de aşa-zisa „filosofie ţărănească” a lui Blaga. În realitate, nimic
din toate acestea, fiindcă orice specialist afirmat într-un domeniu
specializat are dreptul să-şi exprime liber ideile filosofice (dacă le are),
ţintind probleme ale existenţei naturale şi sociale, ştiinţei, culturii,
limbajului etc.
Mult-trâmbiţatele „incompletitudini” şi „paradoxuri” ale ortofizicii
demonstrează nu numai ignoranţa „exegeţilor” improvizaţi, ci şi incompatibilitatea efectivă a personalităţilor acestora cu spiritul lucrărilor
analizate, arată Gh. Ştefan. Nu ar fi primul caz în istorie, dar ar fi trebuit
atunci ca aceştia să se abţină. În plus, există şi contradicţii logice evidente
între pretenţiile acestora şi fondul textelor ortofizicii. Cum se împacă,
de pildă, „materialismul dialectic” din lucrările filosofice ale lui Mihai
Drăgănescu cu… „ocultismul” (ambele invocate în materialele atacului)?
Lectura structural-fenomenologicului dintr-o altă perspectivă paradigmatică (cea „pur” structurală), cu obstinaţia refuzului înţelegerii (invocarea
„ininteligibilităţii”) nu poate avea alt rezultat decât cel al contradicţiilor
insolubile. Lucrurile stau însă altfel: „Sfârşitul acestui mileniu este
caracterizat printr-o acută sesizare a limitelor. Una dintre acestea e cea a
formal-sistemicului […]. Orice filosof de bună credinţă ar trebui să caute
căile de eludare a tiraniei formelor măcar pentru a se delimita faţă de ştiinţă
[…]. Atunci când demersul filosofic atinge rigoarea formei se produce un
transfer firesc şi generos către ştiinţă care se îmbogăţeşte cu o nouă sferă
conceptuală şi un nou domeniu de investigaţie. Filosofia porneşte de la
limite ştiinţific evidenţiate, iar în final reuşeşte să se împlinească cedând
ştiinţei rodul structurat şi formalizat al travaliului ei (iată o interesantă
viziune asupra dialecticii filosofie-ştiinţă! – n.ns. I.I.)”27. Critica trebuie
urmată de construcţie, nu de distrugere (ultima fiind inevitabilă atunci când
lipsesc criteriile de evaluare).
Având în vedere complexitatea provocatoare a acestei situaţii,
subsemnatul am considerat firesc să întreprind o cercetare cât mai
amănunţită a lucrărilor care teoretizează ortofizica. Din motive obiective
(lipsa de timp, indiferenţa sau opoziţia anumitor cadre didactice), la finele
studiilor mele academice din Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
27

Vezi Gh. Ştefan, loc.cit.
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Facultatea de Istorie-Filosofie, nu am putut insera în lucrarea de absolvire
referitoare la ideea de realitate fizică în dialogul filosofic contemporan
decât un scurt paragraf despre tema ortofizicii, conţinând – după cum
aveam să constat ulterior – anumite imprecizii şi inadvertenţe interpretative. Am continuat preocupările dedicate filosofiei structural-fenomenologice printr-o teză de doctorat (Modelul ontologic ortofizic), posibilitate
concretizată începând cu toamna anului 1990, când am fost angajat
cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei
Române, Filiala Cluj. Conducătorul meu de doctorat, prof. univ. dr. Balazs
Alexandru, m-a sprijinit cu multă competenţă şi răbdare pe parcursul
dificil al elaborării tezei, oferindu-mi, cu ocazia fiecărui examen şi referat,
noi teme de meditaţie şi subiecte de dezvoltat, motive care m-au făcut să-i
fiu profund recunoscător. Desigur, au existat voci răzleţe (inclusiv din
interiorul Catedrei de Filosofie de la universitatea clujeană) care încercau să
ironizeze şi să bagatelizeze tentativa mea; le-am lăsat la o parte şi am mers
înainte, aşa cum mi-a impus conştiinţa. Lucrarea s-a structurat iniţial în
trei capitole (Filiaţii istorico-filosofice ale modelului ontologic ortofizic, Ortofizica
şi ontologia generală, Limbajul modelului ontologic ortofizic; statutul epistemologic şi semantic al conceptelor ortofizicii), cărora, la sugestia Consiliului
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare,
le-am adăugat un al patrulea (Ortofizica în orizontul ontologiei contemporane)
şi a fost susţinută public la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
Facultatea de Istorie-Filosofie, la data de 11 octombrie 1996.
În urma atestării titlului de doctor, am publicat două cărţi rezultate din
28
teză . Prin aceste lucrări am urmărit conturarea cadrului metodologic
necesar analizei şi înţelegerii filosofiei structural-fenomenologice ortofizice,
ceea ce presupune, printre altele:
• situarea ortofizicii în contextul istoriei filosofiei româneşti şi
universale (cu un accent aparte pe relaţionarea ei la filosofia contemporană);
• analiza lingvistică, logico-semantică a demersurilor ontologice,
epistemologice şi lingvistice specifice filosofiei în discuţie (în mod deosebit
studierea vocabularului nou creat şi introdus de autor);
• analiza ontologică comparativă şi degajarea concluziilor privind
„punctele forte”, respectiv aspectele încă insuficient clarificate ori
problematice, asupra cărora am considerat că se impune o revenire din
partea autorului.
28 Prima carte are titlul Problematica ontologică în filosofia structural-fenomenologică,
Editura Fundaţiei „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 1998. Ea a fost urmată de lucrarea în
format electronic Introducere în filosofia structural-fenomenologică. Paradigma ortofizicii, Editura
„Ardealul”, Târgu-Mureş, 2001. Pentru anul în curs (2015) este planificată o a doua ediţie.
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Ideile pe care le-am elaborat asupra ortofizicii au fost publicate parţial
în revistele „Caiete critice”, „Academica”, în volumele de studii şi cercetări
ale Institutului de Istorie „G. Bariţ” din Cluj-Napoca29 şi în alte locuri.
Unele au fost supuse dialogului în cadrul Conferinţei „Modelarea
structural-fenomenologică” (ediţiile 1997-2001), organizată de Secţia de
Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei a Academiei Române, precum şi la
sesiunile anuale ale Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi
Tehnicii. Dezbaterile din acest cadru deosebit de elevat au generat o
motivaţie suplimentară pentru exprimarea unor judecăţi de valoare despre
ortofizică în deplină cunoştinţă de cauză faţă de ea, constituindu-se într-o
nouă modalitate de receptare a construcţiei filosofice drăgănesciene în
comunitatea universitar-academică şi de cercetare din România.
III. Cu aceasta am ajuns, în opinia noastră, la a treia etapă a receptării
ortofizicii în comunitatea ştiinţifică şi filosofică din ţară, când survine
propagarea ei în spaţiul ştiinţific şi cultural internaţional. Anii 2000 au adus
deschideri îmbucurătoare, interesante şi fecunde referitoare la interpretarea
ideilor ortofizicii în spaţiul naţional, din perspectiva filosofiei mentalului.
Ne referim, în principal, la analizele comprehensive şi comparative cu
teoriile similare din spaţiul anglo-saxon, desfăşurate de doamna prof.
Angela Botez. Apreciind că omul de ştiinţă şi cultură român se situează
printre creatorii domeniului filosofiei şi ştiinţei cogniţiei, promovând o
concepţie coerentă privitoare la conştiinţă, Angela Botez afirmă cu deplin
temei că: „Mihai Drăgănescu se dovedeşte familiarizat cu înfruntările
între teorii funcţionaliste, structuraliste, dualiste, biologiste, mentaliste,
fizicaliste cu privire la conştiinţă. Se pare că teoria pe care o fundamentează
urmează noile dualisme pe linia unui Penrose, Searle, Chalmers, teorii
structuraliste, fenomenologice, funcţionaliste pe linia lui Crick şi Koch,
C. Edelman, D. C. Dennett, dar depăşind critic ideile respective […]. Ideile
structural-fenomenologice ale lui Mihai Drăgănescu urmează direcţia lui
Penrose, Mulhauser, Hameroff, care caută şi ei un nivel mai profund al
materiei decât cel cuantic. Mihai Drăgănescu vorbeşte de o informaterie care
va deveni obiectul fizicii informaţionale şi care reprezintă o realitate
Vezi, de pildă, I. Isac, Modelul ontologic ortofizic (rezumatul tezei de doctorat), în
„Academica”, nr. 2 (74), 1996, pp. 13–15; idem, Relaţia dintre fizica structurală şi fizica
structural-fenomenologică, în „Caiete critice”, nr. 1–2/1997, pp. 191–194; idem, A Parallel
between the Structural-Phenomenological Perspective and the Paradigm of Transdisciplinarity, în
NOESIS, nr. XXVII, 2002, pp. 85–91; idem, Perspective asupra realităţii fizice, în „Studii şi
cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 11, Editura „Argonaut”, Cluj-Napoca,
2003, pp. 241–249; idem, „Magistrul întâlnirilor admirabile”: o conferinţă despre OMUL Mihai
Drăgănescu şi o prezentare a ortofizicii, în NOEMA, VIII, 2009, pp. 55–78; idem, Ein stets
aktuelles Thema: „Die Bewussteseinsgesellschaft” und die Ethik der Wissenschaft, în NOESIS, 2009,
pp. 31–40.
29
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subcuantică capabilă să fundamenteze o teorie viabilă asupra creierului cu
proprietăţi fenomenologice”30. Din acest unghi de vedere, ortofizica este
situată firesc pe planul dialogului contemporan de idei în filosofia ştiinţei şi
filosofia mentalului, fiind relaţionată la elaborări comparabile pe plan
internaţional, unde a stârnit un ecou considerabil (în mai multe ţări
europene, asiatice şi SUA).
De asemenea, delimităm o sub-etapă particulară (postumă) a receptării
operei filosofice drăgănesciene în comunitatea autohtonă a specialiştilor,
începută din momentul încetării din viaţă a regretatului savant român
(2010). Prin implicarea directă a doamnei Nora Rebreanu şi a conducerii
Academiei Române – în mod deosebit, a preşedintelui acesteia, dl. acad.
Ionel Valentin Vlad –, au loc anual simpozioane ştiinţifice dedicate
personalităţii şi operei acad. Mihai Drăgănescu, comunicările fiind
publicate în reviste de prestigiu31. În acelaşi sens, Revista „NOEMA”,
înfiinţată de acad. Mihai Drăgănescu sub egida Academiei Române şi a
Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, îi dedică
operei ctitorului său, începând cu volumul X (anul 2011), o rubrică
distinctă, intitulată Drăgănesciana. Este posibil să existe şi alte iniţiative
similare în Bucureşti sau în regiunile istorice ale ţării, despre care încă nu
am aflat.
Prin spiritul propriu, care depăşeşte cadrele formal-rigide ale gândirii
sistemice clasice, graţie unui ferment intelectual viu, al noului, al căutării
unor răspunsuri originale fără a recurge la soluţii prefabricate, ortofizica şi
modelul său ontologic recurg la dezbaterea de tip metafilosofic, prin analiza
critică a premiselor, condiţiilor şi rezultatelor filosofării asupra ştiinţei,
societăţii şi culturii, în era informaţiei. La această concluzie duce observarea
atentă atât a filiaţiilor istorico-filosofice ale ortofizicii, precum şi a
aspectelor de strictă actualitate (critica paradigmei sistemice, abordarea
filosofică a problematicii inteligenţei artificiale, a informaţiei şi arhitecturii
gândirii). Remarcăm, ca o noutate în literatura filosofică românească,
prioritatea demersului ortofizicii în domeniul ontologiei sistemelor de
inteligenţă artificială şi integrare a acesteia în ontologia socială, pe temeiul
coexistenţei, pentru prima oară în istoria umanităţii, a două tipuri de
inteligenţă (creierul şi ordinatorul).
30 Vezi (coord. Angela Botez şi B. M. Popescu), Filosofia conştiinţei şi ştiinţele cognitive,
Editura „Cartea Românească”, Bucureşti, 2002, pp. 69–70.
31 Vezi, de pildă, textele lucrărilor cu caracter filosofic prezentate în cadrul seminarului
ştiinţific „Societatea informaţională – Societatea cunoaşterii” din anul 2012, apărute în
„Academica”, nr. 6–7, iunie–iulie 2012, anul XXII, 260–261: Gh. M. Ştefan, Ştiinţa integrativă
a conştiinţei, pp. 19–26; I. Vulpescu, Noul umanism sau întâlnirea dintre ştiinţă şi religie,
pp. 27–30; I. Isac, Cunoaştere, interes şi responsabilitate în «Societatea conştiinţei», pp. 38–44.
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Care este locul şi rolul acestei concepţii filosofice în peisajul actual al
culturii româneşti?
Modelul ontologic ortofizic reprezintă o direcţie de gândire care
demonstrează că oamenii de ştiinţă cu o vastă şi profundă cultură filosofică pot ajunge la elaborări ideatice pe care filosofii de profesie nu au
dreptul să le subestimeze. Inserarea sa firească în nucleul ideatic filosofic
românesc este dovedită şi de numeroasele raportări la gânditori ca L. Blaga,
C. Petrescu, C. Noica, D. D. Roşca, fără a omite personalitatea lui V. Conta
şi, mai ales, pe astrul-nepereche al culturii naţionale, M. Eminescu.
Contribuţiile ortofizicii dezvoltă elementele realismului şi raţionalismului
filosofiei româneşti, într-o abordare originală a faptului ştiinţific şi cultural.
Ea dezvoltă o dialectică proprie, în contextul analizei progresive de
complexitate crescândă, pe măsura parcurgerii succesive a nivelurilor
existenţei, de la cel anorganic la acela al conştiinţei şi civilizaţiei. Ideea
unităţii unei materii profunde (sesizabilă prin experimente mentale, modele
ştiinţifice şi filosofice) şi ideea inelului existenţei permit schematizarea
raţională a interacţiunii tuturor nivelurilor sau palierelor onticului.

,,Mihai Drăgănescu – omul de ştiinţă şi filosoful
care trădează o splendidă sobrietate a gândului a toate înnoitor
ce o susţine cu o greu comparabilă stăpânire
a întreg registrului ştiinţelor”.
Constantin Noica

CONSIDERAŢII ASUPRA LUCRĂRII
,,ORTOFIZICA” DE MIHAI DRĂGĂNESCU

Constantin Noica1

Autorul acestui referat nu cunoaşte nicio sinteză filosofică atât de
cuprinzătoare şi de impresionantă ca lucrarea de faţă, în cultura contemporană. Este vorba de o exponenţială reuşită a culturii noastre şi –
sperăm să nu ne înşelăm – a culturii veacului XX. Prin anii ’50, un Teilhard
de Chardin, faţă de care autorul român este mult mai bine aşezat, a putut
impresiona cu sinteza sa în spiritul culturii noastre ştiinţifice. În fapt,
autorul francez nu era decât un paleontolog şi antropolog, vorbind destul
de stingherit despre celelalte ştiinţe ale naturii, ca şi cu oarecare candoare
despre ştiinţele omului; pe deasupra, punea în joc o retorică şi o exaltare ce
au sfârşit prin a indispune, în timp ce lucrarea omului de ştiinţă român (la
capătul unei serii de opere originale şi deschizător probabil către o nouă
activitate creatoare, pentru autor şi pentru continuatorii săi de pe acum
asiguraţi) trădează o splendidă sobrietate a gândului a toate înnoitor ce o
susţine, unită cu o greu comparabilă stăpânire a întreg registrului ştiinţelor.
Este probabil că, în zilele noastre, singură informatica, specialitatea
autorului, poate asigura unui spirit de excepţie controlul spectrului
cunoaşterii contemporane. La un moment dat s-ar fi spus că în miezul
cunoaşterii ar putea sta cibernetica, dar „ea s-a oprit la conştiinţă”, în faţa
1

Constantin Noica a susţinut la data (2004) publicării referatului şi următorul subtitlu:
„Încercare asupra lumii şi omului din perspectiva ştiinţei contemporane”.
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conştiinţei, cum spune autorul de faţă. Informaticianul, cel puţin unul de
nivelul prof. Drăgănescu, este în măsură să cuprindă în viziunea sa şi
faptul de conştiinţă, ba chiar să-l rabată asupra lumii şi să-l solidarizeze cu
ea, ca în acel grandios I.L.M. – inel al lumii materiale – conceput de autor.
Dar e posibil ca omul de ştiinţă român să fie printre primii – nu ştim de
niciun alt informatician autor al unei viziuni filosofice de amploarea
acesteia – care să valorifice putinţa informaticii de a da ceea ce lipseşte
culturii noastre şi de a face pentru mulţi insuportabilă acumularea de
cunoştinţe în atâtea domenii disparate, de a da anume un tip de om de
cultură care să acopere tot. Citind lucrarea de faţă îţi dai seama că omul de
cultură viitor va trebui să fie un „homo informaticus”, altminteri rămânând
mutilat.
S-ar crede că stăpânind evantaiul ştiinţelor contemporane, autorul face
operă de enciclopedism filosofic, nu o sinteză filosofică propriu-zisă. Dar
tocmai în aceasta constă adevărata noutate a lucrării de faţă, în faptul că
acoperă fundamentele sub puterea unificatoare a unei autentice idei
filosofice. Lucrarea ar putea fi privită chiar ca un model pentru viziunile
filosofice viitoare. Dintre cele trei feluri în care se poate practica filosofia,
primul cu istoria filosofiei, al doilea pe temeiul unei experienţe spirituale
(amândouă fiind felurile tradiţionale de a filosofa) sau, în al treilea rând,
întemeiat pe corpusul ştiinţelor, felul ultim e probabil că va precumpăni în
viitor. Dar până acum oamenii de ştiinţă n-au filosofat decât în prelungirea
câte unei ştiinţe, cu oricâte libertăţi: un Schrödinger sau Heisenberg cu
fizica matematică, un Monod sau Jacob ca biologi, un Prigogine, cu oricâte
deschideri, din perspectiva chimiei şi fizicii. Când au ieşit din specialitatea
lor, ca Einstein însuşi în Cum văd lumea, au recăzut peste locurile comune
ale reflexiunii filosofice. Cu Ortofizica, în schimb, ni se oferă, cum spune
Prefaţa, o explicare unitară a fizicului, biologicului şi spiritualului, ţinând
seama că în toate planurile este vorba de procese cu caracter informaţional.
Dacă reţinem că întreaga tehnologie (p. 490, în final) are şi ea un substrat
comun informaţional, atunci lumea toată, că este a naturii, a omului ori a
artefactului uman, apare schimbată la faţă, putând fi atacată unitar de
gândire dintr-un unghi absolut nou.
Dar ideea filosofică a lucrării nu se reduce la afirmarea universalităţii
proceselor informaţionale, o afirmare la care putea ajunge, cu un minimum
de cutezanţă, orice informatician filosof. Excepţional de adânc, poate şi de
fecund pentru gândirea şi cercetarea altor oameni de ştiinţă, ni se pare
dublul aspect al ideii filosofice puse în joc; pe de o parte, că trebuie să existe
ceva mai adânc decât particulele fizicale şi celulele biologice, ele nefiind deci
constituenţii ultimi ai materiei şi vieţii, pe de alta, că termenul ultim al
evoluţiei, conştiinţa, nu mai apare ca un capăt de drum, necum ca un
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epifenomen sau alteori ca un simplu accident („maimuţa golaşă, care a dus
la om”), ci este expresia superioară a unei deschideri, sau introdeschideri,
spune autorul, care se manifestă încă de la începutul vieţii şi e solidară
cu modelul, deschis şi el, chiar dacă fără rudimente de conştiinţă, al
materiei neînsufleţite. Prin urmare, autorul nu caută numai ceva mai adânc
decât unităţile pretins originare, ci arată în plus că ultima verigă, omul,
regăseşte şi face direct racordul cu începuturile. În orice viziune filosofică sau
ştiinţifică de până acum, omul şi conştiinţa lăsau departe în urma lor
procesele originare, obârşia lor. Poate pentru prima dată, cu Inelul Lumii
Materiale (modelul propus de autor), îndepărtatul devine, prin conştiinţă
şi prin cultură ni se spune, imediatul însuşi. Iar, în timp ce modelele
concepute pe baza particulelor materiale, deşi trimiţând evolutiv la forme
superioare, rămân modele închise, tocmai modelul acesta în care bucla se
închide este cu adevărat deschis.
Dacă totuşi trebuie să strângem şi mai bine ideea filosofică pusă în joc,
atunci vom spune că ea constă în transformarea întregului corp al ştiinţelor
prin valorificarea unei bune şi obiective subiectităţi universale. Termenul poate
îngrijora (de aceea şi spunem subiectivitate în loc de subiectivism) dacă ar
fi restrâns la subiectivismul uman, psihologic, ori chiar epistemologic. Dar
s-a observat de mult că există subiectivitate sau subiectitate şi în afara
omului: o plantă, ca şi un organism în genere sunt în ele însele expresia unei
subiectităţi, iar cibernetica a venit, la rândul ei, să arate că un sistem,
natural, ori chiar artificial, posedă, cu conexiunea inversă, caracterul unui
subiect în act – în termeni româneşti, am spune că lucrările, fără să fie, până
la om, un „sine” personal, îşi au totuşi „sinea” lor – şi atunci subiectivitatea
încetează să fie condamnabilă din punct de vedere ştiinţific, ba devine chiar
un extraordinar mijloc de investigaţie. Lumea poate fi cercetată, nu drept
un ansamblu de obiecte de realitate, ci drept unul de subiecte de realitate.
Întregul universului, el însuşi apare, în viziunea lucrării acesteia, drept
un subiect de realitate, ce-şi desfăşoară subiectivitatea proprie până la
conştiinţa umană.
În felul acesta filosofia obţine un câştig uriaş. Toată acea problematică
sub care a stat veacul trecut, anume tema, aparent evidentă, a unui subiect
cunoscător în faţa unei lumi şi a unui obiect de cunoscut, acel subiectivism
vinovat, acel idealism autentic, care a dominat dezbaterile filosofice, toate
rămân în urmă, ca şi vorba naivă a lui Schopenhauer, gândul prin care îşi
deschide opera, socotindu-se kantian fără îndreptăţire (căci la Kant subiectivismul transcendental este totuşi obiectiv), gândul anume că „lumea este
reprezentarea mea”. Toate au fost o simplă etapă a conştiinţei umane, care
încă se opunea lumii pentru că nu ştia să se identifice cu ea.
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Numai că, o asemenea intimitate a conştiinţei cu adâncurile lumii –
autorul de faţă ar vorbi de cufundarea „în profunzimile lumii materiale” –
nu se putea întemeia în orice fel. Animismul, de pildă, a exprimat şi el
întotdeauna o asemenea intimitate, dar una de tip naiv, elementar;
panteismul, în toate versiunile lui, a căutat de asemenea să solidarizeze
ordinea conştiinţei şi a omului de restul, dar nu putea nici el fi mai mult
decât o proclamaţie. Când s-au impus ştiinţele moderne, ele s-au oprit
tocmai la bariera dintre viu şi neviu; dar dacă un Teilhard de Chardin
a forţat această barieră, vorbind despre o substanţă cerebrală infuză în tot
ce este materie şi care se concentrează treptat cu sistemele nervoase, ajunge
la creierul uman şi trimite chiar dincolo de el, la o agregare de conştiinţe şi
de creiere, până în acoperirea Terrei cu un fel de „noosferă”, el n-a făcut
decât să dea, cu o viziune biologică mult exaltată, sugestia unităţii fundamentale, dintre conştiinţa şi străfundurile lumii.
Opera lui Mihai Drăgănescu vine să arate că numai din perspectiva
informaticii un asemenea gând are sens. De aceea, autorul poate rosti, ca
filosof întemeiat pe ştiinţe, această admirabilă vorbă, pe care numai un
Hegel cuteza s-o spună despre sistemul său, din perspectiva speculaţiei:
„Toate filosofiile au o raţiune, în lumina modelului I.L.M.” (p. 26). Cu ideea
– am spune cu constatarea pozitivă – că procese cu caracter informaţional
au loc peste tot; cu implicaţia acestei idei, că totul stă sub semnul unei bune
subiectităţi; cu consecinţa ei, că singură închiderea într-o subiectitate (nu
compactarea în agregate stinse, ca „găurile negre” ale astronomilor de
astăzi) îngăduie o deschidere, sau, în termenii autorului, o introdeschidere,
lumea şi omul arată altfel, păstrându-se perfect toate cunoştinţele ştiinţifice
care s-au câştigat, atât despre lume, cât şi despre viu. Este vorba doar de
o adâncire a cunoaşterii până la străfundurile lumii materiale, adică până
în sensul, forma, informateria care face cu putinţă lumea.
Desfăşurarea operei pe linia acestei idei filosofice devine atunci
firească. Autorul trebuie să străbată tot, pentru că transfigurează totul. Va
trece deci de cele patru părţi ale lucrării de la „Cosmos şi univers” la
„Materia nevie”, apoi la „Materia vie”, spre a sfârşi la „Informaţie”. În
fiecare dintre cele patru părţi noutăţile sunt de aşa natură şi atât de
întemeiate, încât privesc nu numai filosofia, ci fiecare ştiinţă fundamentală
în parte. Autorul speră să aibă confirmări ştiinţifice, de laborator, pentru
unele din ipotezele sale. În orice caz dezvăluie tot felul de aspecte inedite,
aşa încât este silit (ca şi în lucrările anterioare, adesea) să dea nume noi
lucrărilor, de cele mai multe ori nume fericit alcătuite, unele probabil rostite
să se impună, aşa cum de la început trebuie acceptat termenul de
„ortofizică”, nu drept altă fizică, ci drept una „la nivel mai adânc decât cel
cuantic”, ca şi termenul de „informaterie” pentru un ingredient originar al
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lucrărilor care, în profunzime, structurează o materie amorfă, numită de
autor „lumaţie” şi duce în acelaşi timp la „ortosens” în existenţa originară.
În fapt, informateria va fi cea care să aducă o cascadă de noutăţi, atât
în ce priveşte cosmologia, cât şi în ce priveşte materia anorganică şi
organică, până la viu. Noutatea cea mare, în definitiv, o dă faptul că, în
timp ce toţi oamenii de ştiinţă, şi chiar cei de formaţie umanistă, fac să
primeze ştiinţele naturii asupra celor ale omului, Mihai Drăgănescu are
curajul, pe temeiul informaticii, să aducă un fel de primat al ştiinţelor
omului asupra celor ale naturii. El face complexul să primeze asupra
simplului şi fenomenologicul (cum numeşte singur sensurile şi ortosensurile) asupra sistemicului şi structurii. Nu reflectăm doar structuri
spaţio-temporale, spune el (p. 25), ci şi informaţii. De acea, cosmologia,
care nu mai putea reveni filosofiei, căci descria numai o lume obiectuală
şi în care omul apare şi el ca un obiect între obiecte, redevine filosofică
prin deschiderea ei către sens, viaţă şi conştiinţă; de aceea, matematica
apare – poate pentru prima dată în cultura contemporană – ca având baze
ontologice; de aceea, formalul se dovedeşte a nu putea exista fără suport
(p. 62), fiind necesară aşadar o legătură între formal şi neformal; de aceea,
se poate susţine că, deşi nu este forţă, informaţia trebuie pusă alături de
celelalte forţe (p. 122) în primul rând alături de cele electromagnetice şi
gravitaţionale; de aceea, omul de ştiinţă, care e autorul, poate cuteza să
arunce fizicii provocarea de a-i cere să vadă „sens” în universul material
sau în concret, că „spinul” este un efect al cuplajului dintre lumaţie
şi informaterie, că mişcarea fotonului este reflectarea unei mişcări de
ortosens tot în informaterie, sau – cu o admirabilă viziune – că trebuie să
existe un timp de dinaintea timpului, un ritm cosmic fără durată, care
devine timp prin cuante de timp în univers.
Cu atât mai lesne, poate, vor accepta oamenii de ştiinţă perspectivele
pe care le deschide viziunea autorului în ce priveşte materia vie. Căci viaţa,
spune autorul, implică proprietăţi informaţionale, iar un program (un cod)
este pur şi simplu informaţie. Fireşte ni se spune sugestiv, informaţia
genetică este doar sintactică, ea devenind semantică abia în mintea omului.
Dar şi aici, ca în cazul particulelor şi al celulei, autorul vede ceva mai adânc
decât codul, anume (p. 236) o plasticitate informaţională a celulei, care
nu mai este fixată rigid de acizii nucleici. Iar în timp ce procesul
informaţional al materiei nevii s-a manifestat o singură dată, la naşterea
universului, în cea vie procesul este permanent. Numai informateria poate
explica fenomenele vii, iar aci autorul pune în joc o realitate elementară
nouă, un fel de anti-cuanta, spune el, pe care o numeşte „ortobiont”,
văzând chiar posibil în cadrul biologiei (ce are acces direct la profunzimi)

Consideraţii asupra lucrării „Ortofizica“ de M. Drăgănescu

143

un experiment hotărâtor pentru ipoteza ortoexistenţei, experiment ce ar
consta tocmai în detectarea ortobiontului.
Totul e susţinut de un gând adânc: acela că informaţia nu este un
simplu proces fizic (cum devine evident chiar la inteligenţa artificială), ci
reprezintă o structură căreia i se asociază un înţeles. De aceea, autorul poate
combate lingvistica şi semantica de astăzi, arătând că ele evită tocmai
esenţialul: subiectul. Dar ce este subiect în această cuceritoare viziune pe
bază de subiectivitate? „Vom numi subiect (pag. 427) un dispozitiv care
conţine un procesor informaţional ce acţionează cu mediul, interpretându-l
şi, eventual, acţionând asupra lui”.
Am ajuns aproape la o redefinire posibilă a omului (ce sărace rămân
definiţiile lui obişnuite, chiar şi cea de „animal raţional” pe lângă definiţia
aceasta bine cumpănită), o redefinire posibilă care, iată, poate şi solidariza
omul cu alte subiecte, naturale şi chiar artificiale. Când autorul sfârşeşte
(pp. 463–464) prin a spune că natura neconştientă creează şi ea, dar imitând
creaţia veritabilă, care este a omului, atunci nu mai poate nimeni vedea
umbra de antropomorfism aci. Este o splendidă întemeiere obiectivă a
unităţii lumii. De aceea, nimeni nu se va mira să afle, la capătul lucrării, că
Binele şi Răul sunt ortosensuri, pe care omul şi societatea le induc în
materia profundă.
Îşi vor face loc în lume noutăţile acestea şi multe altele, ce apar atât de
firesc în viziunea originală propusă aici? Ar trebui să spunem că nu ne
îndoim, dacă n-am cunoaşte inerţia ce domneşte în lumea culturii. Vom
spune însă că nu ştim despre o lucrare contemporană care să zgâlţâie mai
bine această inerţie decât lucrarea profesorului Drăgănescu. Iar dacă
prin imposibil ea nu s-ar impune de pe acum în cultura veacului XX, să
ne fie îngăduit a crede că va uimi şi impresiona adânc pe gânditorii
nepreveniţi din veacul XXI.

MIHAI DRĂGĂNESCU, O PRIORITATE
ROMÂNEASCĂ: COSMOLOGIA
INFORMAŢIONALĂ VERSUS UNIVERSUL
HOLOGRAFIC

Dr. ing. Gorun Manolescu*

PREAMBUL
Obiectivul acestui text este de a prezenta şi a analiza comparativ două
abordări cosmologice similare, deoarece au la bază o entitate princeps –
informaţia. Şi anume: (a) „Modelul cosmologic”, pe care-l vom numi şi
„informaţional” (Mihai Drăgănescu), şi (b) „Universul holografic”
(Wheeler, Susskind, ’t Hoft, Bekenstein şi Maldacena cu extensia propusă
de Greene).
Expunerea va fi structurată în trei părţi. În primele două se vor
prezenta pe rând cele două abordări, rămânând ca în ultima să ne
concentrăm pe o analiză comparativă.
Ceea ce ne interesează în mod deosebit este faptul că, aşa cum va
rezulta în final, Modelul cosmologic informaţional prezintă o prioritate, din
punctul de vedere al constituirii şi apariţiei sale, în raport cu Universul
holografic.
Există o diferenţă, dar şi cel puţin două asemănări în expunerile, de
către autori, a celor două modele (teorii).
În privinţa diferenţei se poate spune că Mihai Drăgănescu propune un
discurs filosofico-ştiinţific (nu de natura unei „filosofii a ştiinţei”, ci, mai
* Cercetător principal I, afiliat la Institutul de Inteligenţă Artificială „Mihai
Drăgănescu” al Academiei Române; e-mail: gmnoema@yahoo.com.
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degrabă, vizând ontologia şi epistemologia), în timp ce autorii Universului
holografic sunt aplecaţi mai mult spre unul ştiinţific. Prin urmare, şi
prezentarea noastră va diferi, ca natură a argumentărilor, când vom
prezenta cele două abordări.
În ceea ce priceşte asemănările, ele sunt de două feluri.
În primul rând, ambele propuneri având un domeniu comun, cel al
fizicii cuantice şi subcuantice şi al astrofizicii, au beneficiat de autori cu o
deosebită intuiţie în domeniul respectiv, în afară de a poseda şi cunoştinţe
aprofundate de specialitate. Iar această intuiţie i-a ajutat să pună accentul
pe unele principii noi la nivel micro, complet diferite de cele cu care eram
obişnuiţi la nivel macro.
În Anexă se prezintă o listă selectivă şi explicativă a unor principii
care guvernează cuanticul, subcuanticul şi astrofizicul şi care, direct sau
indirect, au fost implicate şi în elaborarea celor două abordări de care ne
ocupăm.
În al doilea rând, deşi pentru a exprima cât mai precis rezultatele la
care au ajuns, autorii respectivi au făcut apel le un aparat matematic extrem
de complex şi greu accesibil unui nespecialist (Mihai Drăgănescu a utilizat
teoria matematică a categoriilor şi a toposurilor şi spaţiile Hausdorff, iar
cei care s-au ocupat de Universul holografic – spaţiile Hilbert, matricele
şi unii operatori de proiecţie), ei au avut îndemânarea şi talentul de a
evita un limbaj puternic tehnicizat în prezentările destinate unui public
larg, fără însă a pierde esenţa abordărilor propuse.
Dovada o constituie şi faptul că unele dintre lucrările lor, semnalate şi
în bibliografie, au devenit best sellers.
În această situaţie şi noi am încercat să facem la fel. Dacă am reuşit sau
nu este cu totul altă problemă.
În încheiere este necesar să mai spunem şi că există, în astrofizica
actuală bazată pe fizica cuantică şi subcuantică, trei tipuri de teorii de
apariţie a universurilor din Cosmos1 („multiversuri”, denumire sugestivă
propusă de Martin Rees2). Şi anume: (i) naşterea universurilor în serie, (ii)
naştere de universuri în paralel şi (iii) varianta mixtă.
1 John Barrow, Originea universului, Humanitas, Bucureşti, 2008; Martin Bojowald, Ce a
fost înainte de Big Bang? Humanitas, Bucureşti, 2016; Peter Byrne, Yhe Many Worlds of Hugh
Evert III, Oxford University Press, New York, 2010; David Deutsch, The Fabric of Reality,
Allen Line, New York, 1997; Bryce DeWitt & Neil Graham (eds.), The Many-Worlds
Interpretation of Quantum Mechanics, Princeton University Press, Princeton, 1973; Michio
Kaku, Lumi paralele, Editura Trei, Bucureşti, 2015; Leonard Susskind, Peisajul cosmic,
Humanitas, Bucureşti, 2012.
2 Martin Rees, Just Six Numbers. The Deep Proces That Shape The Universe, Orion
Publishing Group Ltd., © 1999 Marin Rees.
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Vom vedea pe parcurs câte dintre cele trei tipuri sunt acoperite de
fiecare dintre abordările de care ne ocupăm.

PARTEA I: MIHAI DRĂGĂNESCU – MODELUL
COSMOLOGIC INFORMAŢIONAL
I.1. INTRODUCERE
Cel care se va apleca cu atenţie asupra abordării drăgănesciene, va fi,
fără doar şi poate, uimit de vastitatea şi profunzimea culturii ştiinţifice a
autorului, dar şi de a celei filosofice. Şi va fi uimit pentru că cea ştiinţifică,
cu informaţii up-to-date din ştiinţele de vârf3 la ora actuală, depăşeşte net o
specializare îngustă, la modă în prezent, care, şi ea la rândul său, a fost
totuşi ilustrată de autor în „electronica funcţională”4, o prioritate pe plan
internaţional. Cât despre cea filosofică, lucrurile sunt şi mai şocante,
deoarece ea pune greu la încercare o gândire circumscrisă, de regulă, doar
la contextul cultural occidental, fără să ţină seama de poziţia noastră
geo-culturală specifică şi, se poate spune, privilegiată. Căci, afirmă Mihai
Drăgănescu5:
De ce să nu ne spunem, cum au spus de altfel mari cărturari din trecut,
că la această întretăiere între răsărit şi apus putem aduce ceva în cultura
omenirii, care să pornească din firea şi gândurile poporului român supravieţuind la răspântie de lume, popor care să se ridice la înălţimea unor noi şi
mari creaţii culturale, ştiinţifice şi filosofice,
afirmaţie practic ilustrată de abordarea de care ne ocupăm şi pe care am
putea s-o caracterizăm mai concis: nici occidentală şi nici orientală, ci
simultan ambele într-o sinteză specifică nouă.
3 Astrofizica şi fizica cuantică şi subcuantică, neurofiziologia, nano-tehnologiile, electronica şi microelectronica, ingineria genetică, dar îndeosebi IT, în general, şi Inteligenţa
Artificială, în special; a se vedea Mihai Drăgănescu, A doua revoluţie industrială, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1980, dar şi Mihai Drăgănescu, Societatea conştiinţei, Institutul pentru
Inteligenţă Artificială al Academiei Române, Bucureşti, 2007.
4 Drăgănescu Mihai, Gheorghe Ştefan, Corneliu Burileanu, Electronica funcţională,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1991.
5 Mihai Drăgănescu, Informaţia materiei, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1990,
p. 168.
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Concepţia drăgănesciană cunoaşte două variante: (a) cea prezentată în
Profunzimile lumii materiale6 şi Ortofizica7, ambele apărute înainte de 1989, şi
(b) cea realizată după 1989, care a coincis cu lucrările realizate în cadrul
unui grup internaţional.
Acest grup a luat naştere în 1995 când Mihai Drăgănescu, în urma unei
vizite academice, a luat contact direct cu universităţi din SUA. El a cuprins
personalităţi din mediul universitar american, formate atât în contextul
cultural occidental (Menas Kafatos, Richard Amoroso, Daniele Struppa),
cât şi în cel extrem-oriental (Goro Kato). Ulterior, s-a ataşat grupului şi
Sisir Roy, profesor universitar din India (Calcutta). Încadrat în acest grup,
una dintre întrunirile sale fiind găzduite de Academia Română, Mihai
Drăgănescu a contribuit cu lucrări, ca unic autor sau în colaborare, până
aproape de plecarea sa dintre noi.
În prima perioadă, datorită restricţiilor aferente acesteia, Mihai
Drăgănescu a trebuit să fie „materialist”, deşi nu a fost vorba de un
materialism ortodox, pe care a încercat să-l depăşească. Prin urmare,
modelul propus, pe care îl vom nota cu „Modelul/Varianta 1”, pe scurt
„Modelul/Varianta V1”, va fi unul în care se va vorbi de o realitate materială
împărţită pe două niveluri: fizic şi ortofizic.
În a doua perioadă, datorită deschiderii apărute, autorul a putut să-şi
exprime explicit o serie de întrebări, imposibil de formulat public şi clar în
prima perioadă. Rezultatul va fi admiterea existenţei unei aşa-numite
Conştiinţe Fundamentale. Prin urmare, modelul său va migra spre o a doua
variantă, „Model/Variantă V2”, în care se va vorbi despre Existenţă şi
ierarhia nivelurilor sale.
Nu putem încheia fără să facem două precizări importante.
Prima se referă la analiza comparativă pe care ne-o propunem în acest
text. Din acest punct de vedere, „Universul holografic”, precum şi
„Varianta V1” a abordării drăgănesciene pot fi considerate „teorii
ştiinţifice”. În schimb, „Varianta V2” ar ieşi din discuţie, ea prezentând un
caracter „metafizic”.
Această afirmaţie trebuie să fie argumentată.
Astfel, dacă vom privi cu atenţie modul în care este considerată şi
caracterizată azi o teorie ştiinţifică, pentru a fi delimitată de una metafizică,
lucrurile se vor clarifica. Şi aceasta deoarece observăm că în prezent celebra
„falsificabilitate” popperiană a ipotezelor, mult în vogă cu puţin timp în
urmă, prin care se delimita drastic o teorie ştiinţifică de una metafizică,
aproape că nu mai contează. În sensul că, în cadrul unor ştiinţe de vârf
6
7

Mihai Drăgănescu, Profunzimile lumii materiale, Editura Politică, Bucureşti, 1979.
Mihai Drăgănescu, Ortofizica, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.
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(astrofizica şi fizica cuantică şi subcuantică, nano-tehnologiile, robotica,
neurofiziologia sistemului nervos central, conştiinţa şi inteligenţa artificială
etc.), nu se mai pune condiţia restrictivă ca o teorie să fie considerată
„ştiinţifică” numai în măsura în care este validată experimental, ci ea
trebuie să îndeplinească numai două criterii de bază (a se vedea şi
P. Duhem8), şi anume9: (1) natura însăşi, ca existenţă, trebuie luată drept axiomă
şi (2) cum tot axiomatic trebuie considerat un evoluţionism generalizat (selecţie
naturală) plecând de la cel al lui Darwin. Prin urmare, trebuie exclusă orice
intervenţie din afară a unei eventuale Divinităţi sau Transcendent Absolut
(inclusiv ceva de genul Conştiinţei Fundamentale a lui Mihai Drăgănescu),
revenindu-se astfel la celebra sintagmă laplaciană, şi anume că, în cadrul
unei asemenea teorii, nu avem nevoie de o astfel de ipoteză. Iar în acest
context, orice teorie care satisface aceste criterii trebuie păstrată până în
momentul în care avansul tehnologic va permite testarea şi validarea ei
(sau nu). Mai trebuie adăugat că, de multe ori, chiar dacă nu se pot obţine
la un moment dat testări din care să rezulte informaţii directe, există
posibilitatea obţinerii unor date indirecte, circumstanţiale, care să fie atât
de pertinente încât teoria să poată fi validată. Ca, de exemplu, în cazul
Big Bang-ului şi a inflaţiei universului nostru, în care detectarea şi investigarea „radiaţiei de fond” a condus la acceptarea acestor teorii de către
comunitatea ştiinţifică.
Prin urmare, putem spune în cadrul acestei prime precizări că atât
„Varianta V1” a modelului drăgănescian, cât şi cea a modelului
„Universului holografic” pot fi considerate drept „teorii ştiinţifice”. Şi,
având în vedere presupusa lor similaritate, pot fi supuse unei comparaţii.
În schimb, „Varianta V2” (drăgănesciană) va căpăta şi trăsături metafizice10.
De aici rezultă că accentul, în cele ce vor urma, va trebui pus pe
„Varianta V1”. Şi dacă vom vorbi şi despre „Varianta V2”, fără însă a ne
apleca prea mult asupra ei, acest lucru ne va servi ca în „Epilog” să schiţăm
unele perspective pe care ea le deschide.
A doua precizare se referă la faptul că „Varianta V1” este extrem de
complexă, prezentând o multitudine de aspecte. Astfel ea poate fi privită şi
descrisă fie drept o fenomenologie informaţională care înglobează, depăşindu-le, pe cea kantiană şi pe cea husserliană, fie ca o prezentare având la
bază informaţia, ca principiu, la egalitate cu cel al materiei, cum spune
Ana Petrache, „Relaţia între metafizică şi teoria fizică la Pierre Duhem”, NOEMA,
VIII/2009, pp. 191–214.
9 Leonard Susskind, Peisajul cosmic şi Lee Smolin, Three Roads To Quantum Gravity,
© The Orion Publishing Group Ltd., 2000.
10 Chiar autorul face o asemenea precizare în M. Drăgănescu, Societatea conştiinţei,
Institutul pentru Inteligenţă Artificială al Academiei Române, Bucureşti, 2007.
8
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Mihai Drăgănescu, a genezei celor trei tipuri de organizare a materiei
(nevie, vie şi neurofizică11), fie ca o teorie generală a informaţiei12, fie ca o
descriere neconvenţional-informaţională a nivelelor macro, micro (cuantic)
şi subcuantic ale realităţii etc. Pe noi ne va interesa însă altceva: osatura,
arhitectura, acestei abordări care se bazează pe entitatea pe care am
numit-o „princeps” – i.e. informaţia, arhitectură care constituie un adevărat
model cosmologic informaţional, model posibil a fi comparat cu altul, şi
anume cel holografic, ambele vizând evident apariţia universurilor
(„multiversurilor”). Prin urmare, cu riscul de a pierde o mare mulţime din
bogăţia nuanţelor abordării drăgănesciene, în continuare vom prezenta o
succintă ierarhie arhitectural-funcţională a „cosmologiei informaţionale”
cu speranţa că ea va cuprinde, într-o măsură acceptabilă, esenţa acestei
cosmologii.

I.2. MODELUL V1 – ARHITECTURA SA
ŞI JOCUL FUNCŢIONAL
O prezentare succintă a primei variante (Model V1), din punctul de
vedere exprimat în titlul acestui paragraf, ar putea fi cea care urmează13.
(i) Realitatea este structurată pe două mari niveluri: (a) „ortofizicul”, care
se află în umbra fizicului în sensul curent al acestui termen, şi (b) „fizicul”,
condiţionat de ortofizic.
(ii) În ortofizic se află două tipuri de materie: „informateria” şi „lumatia”;
informateria este fluă, precum curgerea unui râu cu vârtejuri, adică cu structuri
extrem de rapid schimbătoare; lumatia este materie amorfă cu entropie maximă,
similară cu cea aristotelică „privativă” de forme.
(iii) La limita dintre ortofizic şi fizic, structurile informateriale, în anumite
circumstanţe, se cuplează cu lumatia; o in-formează, realizând structuri relativ
stabile în fizic, cu rădăcini în ortofizic. Structurile flue din informaterie, care au
rămas pe dinafara cuplajului, dispar. Tot la limita ortofizic/fizic se produc şi
decuplări ale informateriei cu lumatia, ceea ce conduce la dispariţia structurilor
din fizic şi, odată cu ele, şi a „rădăcinilor” acestora din ortofizic.
(iv) Toposul care cuprinde ortofizicul este un spaţiu adimensional (fără
întindere). Şi tot aici există un timp fără durată sau, mai degrabă, un rudiment
Mihai Drăgănescu, Ortofizica, pp. 198–357.
Mihai Drăgănescu , Op. cit., pp. 372–429.
13 Mihai Drăgănescu, Profunzimile lumii materiale, Editura Politică, Bucureşti, 1979;
Mihai Drăgănescu, Ortofizica; a se vedea şi Gorun Manolescu, „Fenomenologicul la
Mihai Drăgănescu: Conştiinţa Fundamentală a Existenţei”, NOEMA, XII/2013.
11
12
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de timp: cel al instantaneităţii. Fără trecut şi viitor, doar un „prezent” continuu
în care lucrurile se fac şi se desfac instantaneu. O instantaneitate a unei
infinităţi de prezenturi echivalente, dar nu identice. Această „facere şi desfacere a
lucrurilor” constă în formarea şi dispariţia de structuri din informaterie şi din
cuplări/decuplări ale acestora cu lumatia.
(v) Toposul fizicului este un spaţiu cu întindere în trei dimensiuni şi cu
timp cu durată.
(vi) Transformările, prin cuplarea structurilor informateriale cu lumatia,
fac ca o structură instantanee şi fără întindere din ortofizic să se proiecteze în
fizic sub forma unei structuri cu durată şi întindere, ambele finite; dacă
considerăm termenul „fizic” într-o accepţie extrem de generală, atunci
cuplările/decuplările se proiectează în fizic sub forma unor schimbări într-un
univers dat sau pot conduce chiar la apariţia/dispariţia de noi universuri, cu sau
fără entităţi sensibile; „multiversuri” în termenii lui Rees, citat şi de
Drăgănescu14. Cuplările şi decuplările structurilor informateriale cu lumatia
sunt aleatoare. Structurile informateriale care nu s-au cuplat cu lumatia dispar.
(vii) Structurile flue din informaterie sunt induse în două moduri: pe de o
parte, datorită unor tendinţe existente în profunzimile ortofizice, numite
ortosensuri, iar pe de alta, datorită unor capacităţi de ordin informaţional ale
unui creier de tip uman sau similar acestuia, dintr-un univers, presupunând că
acolo ar fi apărut entităţi adecvate.
Această prezentare, poate prea sintetică, necesită cel puţin unele
detalieri şi comentarii pe care ni le putem permite în spaţiul limitat afectat
acestui text şi care vor fi expuse în paragrafele ce urmează.

I.3. CHEIA DE BOLTĂ A MODELULUI V1
Cheia de boltă a Modelului V1 este alcătuită, pe de o parte, din cele
două ipostaze ale materiei şi, pe de alta, din informaţie.
Cele două ipostaze ale materiei (informaterie şi lumatie)
Ideea existenţei materiei sub forma a două ipostaze nu este chiar atât
de nouă şi surprinzătoare, iar Mihai Drăgănescu face apel în acest sens la
cultura autohtonă.
Astfel, referindu-se la Mihai Eminescu, el spune15:
14 Rees Martin, Just Six Numbers. The Deep Proces That Shape The Universe, Orion
Publishing Group Ltd., © 1999 Martin Rees.
15 Mihai Drăgănescu, Informaţia materiei, p. 176.
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Gândind materialist, Eminescu constată că nu poate să nu existe o
altă substanţă decât atomii. O numeşte imaterială mai curând cu înţelesul
că nu este ’atomică’, dar nu este total imaterială din moment ce este
substanţă.
Alexandru Surdu16 relevă o mulţime de alte surse care se referă fie
direct la cele două ipostaze, fie numai la cea de a doua prin comparaţie
implicită cu prima cu care suntem obişnuiţi (de sorginte aristotelică), cum
ar fi:
– concepţia lui Ioan Petrovici despre substanţa transcendentă, din care
ar proveni ceea ce se numeşte de regulă „corp”, dar şi ceea ce se numeşte
„spirit”;
– ceva asemănător se petrece, în viziunea lui Constantin RădulescuMotru, cu realitatea originară, care ar precede orice diferenţiere între fizic şi
psihic, ambele fiind cuprinse la început în aceasta;
– aproape de zilele noastre, Florian Nicolau, la care se referă în mod
special Mihai Drăgănescu, vorbeşte despre o „realitate fizică non-individuală”, pe care o considera ca substrat al lumii cuantice, un substrat mai
profund decât al particulelor elementare;
– Nicolae Paulescu se referă la un substrat al materiei vii, numit uneori
„bioplasmă”, şi chiar la un substrat material al gândirii, pe care Eugen
Macovschi îl numeşte „materie noesică” sau „noesiplasmă” etc.
Şi tot Alexandru Surdu ne mai spune17:
Faptul că materia profundă nu este un gând izolat sau chiar o invenţie
ciudată a lui Mihai Drăgănescu poate fi ilustrat şi cu idei asemănătoare ale
unor savanţi occidentali, care, fireşte, n-au suferit influenţa gânditorilor
români enumeraţi. David Bohm (amintit de Mihai Drăgănescu ca
având o concepţie similară cu a sa18, G.M.), de exemplu, vorbeşte
despre posibilitatea unei mecanici subcuantice, pe baza căreia să poată
explica principiile mecanicii cuantice ca manifestări ale unei realităţi
profunde, în care ar domni o ordine subiacentă realităţii noastre, în afara
cadrului spaţio-temporal.
În acest context, extrem de important ni se pare faptul că existenţa a
două ipostaze ale materiei o găsim în antichitatea greacă de unde ea s-a
perpetuat, peste timp, în contemporaneitate.
Alexandru Surdu, „Aspecte ştiinţifico-filosofice ale conceptului de existenţă profundă”, în Noema, X, 2011, p. 17.
17 Alexandru Surdu, Op. cit., p. 18.
18 Mihai Drăgănescu, Informaţia materiei, cap. II.2. Ordinea implicată a lui David Bohm
şi principiile ortofizicii.
16
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Astfel, pentru Heraclit există o materie specială care susţine Logosul
Divin, diferită de cea care ulterior va fi luată în considerare de Aristotel. Iar
într-o astfel de materie „pe cel care coboară în acelaşi râu îl scaldă mereu
alte şi alte unde” (şi nici omul nu mai este acelaşi, G.M.)19. Şi aceasta
deoarece „toate lucrurile se nasc din contrarii şi toate se scurg, aşa cum
curge un râu”20.
Aceste idei sunt subliniate şi de Blaga21: „Se ştie că Heraclit, şi ca el
Stoicii de mai târziu (a se vedea, mai jos, şi ce spune Plotin, G.M.) admit în
metafizica lor existenţa unei substanţe primare, ’divine’, concepută ca spirit
şi materie în acelaşi timp”.
La Plotin lucrurile devin mai clare22:
Alţi filosofi susţin că [...] nu există o singură Materie, ci că, pe de o
parte, există aceasta – substanţa corpurilor (de aici, din lumea noastră de
toate zilele, empirică, G.M.) – şi apoi ei se referă la materia avută în
vedere de filosofii de dinainte (stoicii, G.M.) care spun că cealaltă materie
este anterioară, aflându-se în domeniul inteligibil al lumii ideilor şi
constituie substratul formelor şi al fiinţelor inteligibile…
În fine, la Aristotel găsim23 „materie primă” şi „materia secundă” care
este materie limitată de determinări specifice în individ. Gând preluat de
Thomas de Aquino care face şi el deosebirea dintre materia primă şi cea
secundă (materia signata quantitate) sau „materie quantificată” care, spre
deosebire de prima , explică astfel „individualizarea” drept o cuantificare a
materiei.
Şi exemplele pot continua.
Informaţia
Despre informaţie Mihai Drăgănescu afirmă24: „Noţiunea de informaţie
este o noţiune extrem de generală la egalitate cu noţiunea de materie. […]
Materia fără informaţie nu dă naştere la niciun univers”.
Adelina Piatkowsky şi Ion Banu (1979), Filosofia greacă până la Platon, I, Partea a 2-a,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 352.
20 Diogene Laertios, Despre vieţile şi doctrinele filozofilor, Editura Academiei, Bucureşti,
1963, p. 425.
21 Blaga Lucian, Trilogia Cunoaşterii, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă,
Bucureşti, 1943, p. 16.
22 Plotin, Opere I, Humanitas, Bucureşti, 2002, pp. 345–346.
23 Anton Dumitriu, Istoria logicii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969,
p. 349.
24 Mihai Drăgănescu, Profunzimile lumii materiale, pp. 49–50.
19
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Mai precis şi în acord cu Mihai Drăgănescu, putem spune că şi
informaţia cunoaşte două ipostaze, pe care le vom numi: potenţială şi în act.
„Potenţială” sau „pură” în sensul că, deşi există ca formă, ea nu este
perceptibilă direct prin simţuri sau indirect prin intermediul unui mijloc
tehnic actual sau viitor, nefiind unită cu materia. Căci:
În concepţia lui Aristotel, putem avea şi substanţă fără materie. Ca
formă pură, neunită cu materia, el concepe Primul motor, substanţă fără
materie, fără mişcare proprie, dar care pune în mişcare tot restul25.
Acest mod de a vedea lucrurile aruncă din start o umbră de îndoială
asupra viziunii strict materialiste a autorului chiar în cadrul Modelului V1,
toate acestea nefiind observate la timpul lor de cei care ar fi trebuit să le
„observe”.
„În act”, ca informaţie manifestată prin intermediul unui suport
(substrat) material, ea fiind perceptibilă direct sau indirect, mai întâi sub
formă de structuri „flue” în informateria din ortofizică (ortoexistenţă) şi
ulterior, prin cuplările acestora cu lumatia, care au ca rezultat apariţia unor
structuri fizice, cu o stabilitate relativ îndelungată, în fizic.
Luând în considerare cele de mai sus, rezultă că:
(a) până să nu se manifeste pe un suport material, informaţia potenţială/pură, deşi există, nu poate fi pusă în evidenţă şi deci nu este nici
formalizabilă matematic, şi
(b) în cazul cuplării unei structuri informateriale cu lumatia, structura
fizică rezultată păstrează tot timpul existenţei cuplajului o rădăcină
informaterială.

I.4. TOPOSUL ORTOFIZIC
În legătură cu toposul ortofizic este necesar să facem o serie de
precizări.
În primul rând, trebuie spus că un astfel de topos pare a fi similar cu
„vidul plin” (full void) al lui Dirac (a se vedea şi Anexa), din care apar şi
dispar unele particule elementare26.
Mihai Drăgănescu, Op. cit., p. 47.
O exprimare sugestiv-poetică a „vidului plin” (Dirac) regăsim în Fitjorf Capra,
Taofizica, Editura Tehnică, Bucureşti, 1999, p. 7, pe care o reproduc, puţin modificată: „Cu
cinci ani în urmă am trăit o experienţă care m-a determinat să o apuc pe un anumit drum…
Mă aflam pe malul oceanului într-o după-amiază de vară târzie, priveam valurile
rostogolindu-se şi-mi ascultam propria respiraţie când, deodată, am avut revelaţia
întregului meu univers angajat într-un dans cosmic gigantic. Fiind fizician, ştiam că nisipul,
25
26
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În al doilea rând, nu se poate neglija analogia dintre apariţia şi
dispariţia particulelor elementare în şi din „vidul plin” cu apariţia/dispariţia „de nici unde” şi în „nici unde” a punctelor instantanee, conform
teoriei budiste The Theory of Instantaneous being27. Aici trebuie să amintim că,
deşi Mihai Drăgănescu nu a fost de acord cu doctrina budistă care afirmă
irealitatea (iluzia) existenţei lumii noastre fizice, de toate zilele28, nu a
devenit niciodată atât de închistat-dogmatic încât să nu preia anumite
elemente din ea, ca de altfel şi din alte doctrine idealiste din ambele
contexte culturale: occidental şi extrem-oriental29, elemente pe care le-a
considerat integrabile în propriul sistem de gândire prin deschiderea
acestuia către o nouă realitate, cea ortofizică, aflată în umbra realităţii fizice,
pe care o condiţionează.
În al treilea rând, în legătură cu adimensionalitatea toposului ortofizic,
se poate vedea teoria big bang-lui în cadrul căreia dintr-un punct (adimensional) a „explodat” universul nostru. Şi cum, conform matematicii, o sferă
se poate restrânge topologic într-un punct, evident adimensional dar de
„puterea” continuului infinit „nenumărabil” (Cantor), tot aşa şi un univers
poate să colapseze în final tot într-un punct, în ipoteza unui univers
neinflaţionist.
În al patrulea rând, în legătură cu instantaneitatea proceselor din
ortofizic, o informaţie indirectă pare a o furniza şi principiul non-localizării
sau inseparabilităţii30 (a se vedea şi Anexa) care, plecând de la experimentul
(mental) EPR (Einstein-Podolsky-Rosen), după trei decenii de la publicarea
sa, îl face pe John Bell să enunţe o teoremă contrazicându-l. Afirmând că, în
pietrele, apa şi aerul din jurul meu sunt formate din molecule şi atomi în vibraţie, iar
acestea, la rândul lor, din particule care interacţionează, făcând să apară sau dispară alte
particule (din şi în alt spaţiu)”.
27 Theodor Stcherbatsky, Buddhist Logic, Dover Publications, Inc., New York, 1962,
pp. 78–118.
28 Mihai Drăgănescu, Profunzimile lumii materiale, p. 100.
29 A se vedea „Monoidul Existenţei” din Mihai Drăgănescu, „Automorphisms in The
Phenomenological Domains”, Proceedings of the Romanian Academy, Series A, vol. 2, no. 1,
2001, în care se specifică: „<1> is a set with three elements. This set is a phenomenological set
of a larger category of existence… If the phenomenological sense a) [to exist in itself] is a
fixed star… b) [to exist from itself] and c) [to exist for itself] can be commutated. It seems
that b) has normally a pole position because it is a generator of new orthosenses (the deep
phenomenological senses are also called orthosenses) for the generation of new universes; as
such it may be named Indra orthosense after the similar role played by Indra in Rig-Veda.
The orthosense c) that may be named Agni orthosense, because of the role of Agni is to bring
back informations from an universe to the deep existence. It may change its position with b)
and to occupy the pole position”.
30 Amit Goswami, Universul conştient de sine, Editura Orfeu 2000, Bucureşti, 2008,
pp. 129–150.
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cazul a două particule elementare care au interacţionat vreodată, orice nouă
acţiune ulterioară asupra uneia dintre ele se resimte (transmite) instantaneu
şi asupra celeilalte, chiar dacă, de exemplu, una este pe pământ şi alta pe
lună. Această teoremă a fost validată ulterior experimental (prin experiment exterior, obiectiv) de către cercetătorul Alain Aspect. Iar acest
experiment ar putea sugera indirect că în subcuantic (ortofizic) timpul nu
ar mai avea durată, adică ar fi instantaneu. Şi, în acelaşi timp, că acolo, în
subcuatic (ortofizic), principiul inseparabilităţii/non-localizării ar fi unul
de bază.
În al cincilea rând, Mihai Drăgănescu semnalează intuirea de către
Eminescu a existenţei unei aspaţialităţi, undeva în afara universului
nostru31, precum şi sugerarea, de către Vasile Conta32, a unui „cronos”, i.e. a
unui timp instantaneu, similar cu un „tact” de calculator fără durată, care
ar avea numai menirea de a provoca schimbarea şi nu scurgerea timpului,
aşa cum se exprimă Mihai Drăgănescu în altă parte33.
În fine, în al şaselea rând, trebuie semnalat şi apelul lui Mihai
Drăgănescu la Mircea Vulcănescu34 care sugerează condiţionarea lumii
noastre de toate zilele de o realitate profundă care „cuprinde” şi „umple”
această lume conform următorului citat35:
Existenţa românească nu cuprinde însă numai lumea de aici, ci şi
lumea de dincolo […]. Lumea de dincolo are pentru român o situaţie
stranie faţă de cea de aici. Te-ai aştepta s-o găseşti despărţită printr-un
hotar spaţial: aici, dincolo. O afli despărţită printr-o schimbare de fire a
fiinţei. Lumea de dincolo nu e pentru noi „afară” din lumea de aici. […]
Lumea de dincolo o cuprinde pe cea de aici. Ea e un receptacul deschis,
care pătrunde lumea de aici din toate părţile, o pătrunde, o umple şi o
împlineşte. Lucrurile nevăzute sunt ca şi cele văzute, chiar dacă nu sunt
date în spaţiu […].
Mihai Drăgănescu, Informaţia materiei, p. 178.
Mihai Drăgănescu, Op. cit., p. 209.
33 Mihai Drăgănescu, „Automorphisms in The Phenomenological Domains”, Proceedings
of the Romanian Academy, Series A, vol. 2, no. 1, 2001.
34 Mihai Drăgănescu, Tensiunea filosofică şi sentimentul cosmic. Discurs de recepţie cu
acordarea titlului de Academician al Academiei Române, rostit la 6 septembrie 1990 în şedinţă
publică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991, p. 11.
35 Vulcănescu, Izvoare de filozofie. Culegere de studii şi texte, vol. II, Editura Bucovina I.
E. Toromţiu, Bucureşti, 1942, p. 68. Acest citat i-a prilejuit şi subsemnatului scrierea unui
articol plecând de la „Gândirea arhitecturală” promovată de Mihai Drăgănescu, şi anume:
Gorun Manolescu, „An Architectural Modelling Approach by Means of Categories and
Functors”, Noesis, vol. XXVI, 2001, pp. 79–96, în cadrul căruia spaţio-temporalitatea noastră
de toate zilele este scufundată, în sens matematic, în alta mult mai generală care „o
cuprinde, o pătrunde, o umple şi o împlineşte”.
31
32
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I.5. ACOPERIREA MODELULUI V1
Aşa cum am mai menţionat, în astrofizica actuală bazată pe fizica
cuantică şi subcuantică, există trei tipuri de teorii de apariţie a universurilor
(„multiversuri”) din Cosmos. Şi anume: (i) naşterea universurilor în serie
(unul din altul), (ii) naştere de universuri în paralel şi (iii) varianta mixtă.
Modelul V1 drăgănescian acoperă toate cele trei tipuri.

I.6. ORTOFIZICUL ŞI ALEATORIUL
În cadrul celei de a şasea caracteristici a Modelului V1 se specifică:
„Cuplările şi decuplările structurilor informateriale cu lumatia sunt aleatoare.
Structurile informateriale care nu s-au cuplat cu lumatia dispar”.
În acest fel, pare a se putea spune că în Ortofizic acest caracter
aleatoriu (contingent) al cuplărilor şi decuplărilor informaterie-lumatie le
conferă acestora o puternică tentă probabilistică, tentă care se prelungeşte cel
puţin şi la primul subnivel fizic, i.e. cuantic (subatomic)36. Acest lucru pare
însă a fi anulat de caracteristica VII a Modelului V1: „Structurile flue din
informaterie sunt induse în două moduri: pe de o parte, datorită unor tendinţe
existente în profunzimile ortofizice, numite ortosensuri, iar pe de alta, datorită
unor capacităţi de ordin informaţional ale unui creier de tip uman sau similar
acestuia, dintr-un univers, presupunând că acolo ar fi apărut entităţi adecvate.
Despre acestea vom discuta imediat în paragraful următor.

I.7. ORTOSENSURILE ŞI SENSURILE
Să revenim la caracteristicile (VI) şi (VII) ale Modelului V1. Aici se
vorbeşte despre cuplările/decuplările de structuri informateriale cu
lumatie care conduc la apariţia/dispariţia de universuri (caracteristica VI)
şi de ortosensuri (caracteristica VII).
În primul rând, ce ar însemna un „ortosens”? Ca să răspundem la
această întrebare va trebui, mai întâi, să menţionăm că în ortoexistenţă nu
mai este vorba de forţe, masă şi alte mărimi mecanice sau alte noţiuni din
fizica macro sau micro (cuantică); aici vom vorbi numai de manifestări
material-informaţionale37. Iar astfel de manifestări sunt desemnate de
Mihai Drăgănescu, Ortofizica.
Mihai Drăgănescu, Ortofizica, pp. 121–122: „În ortoexistenţă singurul element
dinamic este informaţia, ca singură „forţă”, dar de fapt noţiunea de forţă nu are niciun rost.
36
37
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Mihai Drăgănescu prin denumirea de „tendinţe naturale” sau fluctuaţii ale
informateriei38. Pe scurt, „ortosensuri”. Iar ortosensurile ar fi cele care
premerg constituirii unor legi într-un univers fizic (ortosensuri de mişcare,
de interacţiune, de diviziune, de sarcină, de cuplare-decuplare, de integrare
etc.) sau, dacă se referă la ortofizic, asemenea ortosensuri pot fi chiar legi de
constituire a unui univers.
Dintre ortosensurile/legile de constituire a unui univers, primordial
este, după Mihai Drăgănescu, ortosensul „A Exista”39 cu componentele
sale: „în sine”, „din sine” şi „pentru sine”, al căror înţeles este:
– „din sine” – furnizarea de informaţii pentru formarea şi dezvoltarea
de structuri fizice ale unui nou univers;
– „pentru/întru sine” – retragerea informaţiilor despre structurile
fizice dintr-un univers, ceea ce duce la dispariţia acestuia;
– „în sine” – autoreferenţialitatea, i.e., autogenerarea cu înţelesul că
ortosensul „A Exista” se autoreproduce la infinit în informaterie, fiind
astfel o tendinţă continuă de formare/distrugere de universuri.
Acest ortosens-tendinţă l-am putea asimila cu o selecţie naturală
extinsă. În acelaşi timp şi în acest context nu ne poate scăpa când vorbim
de „A Exista” numit de Mihai Drăgănescu şi „Monoid al Existenţei”,
trimiterea la cunoscutul Tao cu ale sale Yin şi Yang. O altă interpretare cu
referire la Extremul Orient o dă chiar autorul40: componenta din sine „it
may be named Indra after the similar role played by Indra in Rig-Veda”.
Iar componenta pentru sine „may be named Agni, because of the role of
Agni is to bring back informations from an universe to the deep existence”.
Şi încă o observaţie, de această dată extrem de importantă şi care trebuie
reţinută. Şi anume că acest Monoid al Existenţei reprezintă o lege de conservare a
informaţiei care se manifestă, de această dată, nu numai la nivel fizic, ci, în mod
corelat, la un nivel ortofizic-fizic.
În afară de ortosensuri, ca tendinţe naturale, Mihai Drăgănescu
vorbeşte şi despre „sensuri”. Acestea se referă la capacităţi de ordin
informaţional ale unui creier de tip uman – sau similar acestuia – dintr-un
univers, de a putea introduce structuri în informaterie (caracteristica VII).
Astfel de capacităţi semnifică faptul că într-un asemenea creier există
Informaţia din informaterie se structurează datorită interacţiunii dintre diferitele ei părţi”
care au apărut la nivel informaţional.
38 Similar cu cele care astrofizica presupune că ar fi apărut imediat după Bing Bang,
fluctuaţii care au condus ulterior la apariţia unor neomogenităţi ale materiei unde a început
să acţioneze gravitaţia „pozitivă” de atracţie, împotriva celei „negative”, de respingere,
inflaţionistă.
39 Mihai Drăgănescu, Ortofizica, pp. 73–74.
40 Mihai Drăgănescu, „Automorphisms in The Phenomenological Domains”, Proceedings
of the Romanian Academy, Series A, vol. 2, no. 1, 2001.
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informaţii potenţiale (pure), neformalizabile, deci care nu pot fi puse în
evidenţă. Iar în momentul în care astfel de informaţii se vor referi la
introducerea de legi de constituire a unui nou univers, ele ar putea deveni
ortosensuri. Cum, dacă şi în ce fel se va materializa această posibilitate,
eventual prin intermediul apariţiei unor „ortotehnologii” cum le numeşte
Mihai Drăgănescu, toate acestea depăşesc scopurile prezentului text.
În fine, mai trebuie să menţionăm şi faptul că posibilitatea entităţilor
de tip uman sau similare de a introduce informaţii care să formeze structuri
în ortofizic face ca un univers în care apar astfel de entităţi să devină
„anentropic”41 sau „antientropic”42. În sensul că astfel de entităţi împiedică
creşterea entropiei (dezordinii) – legea a doua a termodinamicii – într-un
univers.
Ar mai fi de discutat şi dacă utilizarea capacităţilor mentale de care am
vorbit, în măsura în care ele vor fi fructificate pe deplin, mai devreme sau
mai târziu, prin ortotehnologii, nu va aboli cumva caracterul probabilistic
al celor ce se întâmplă la nivelul ortofizicului şi, de aici, inclusiv, la cel al
fizicului. Realizându-se, în primul rând, visul mult visat al omenirii, şi
anume „imortalitatea” şi inclusiv controlul total asupra naturii. Despre
toate acestea vom vorbi câte ceva în Epilog când ne vom referi la Modelul
V2 drăgănescian.

I.8. ESTE TEORIA „MODEL V1” ASIMILABILĂ
UNEI TEORII ŞTIINŢIFICE?
În măsura în care considerăm conceptul de „natură” în sensul cel mai
larg posibil al sferei sale care cuprinde pe lângă fizic şi ortofizicul, şi având
în vedere că în apariţia şi evoluţia acestei naturi (evoluţie care se desfăşoară
conform unei selecţii naturale extinse) nu intervine cineva din afară, de
genul unei Divinităţi sau Transcendent Absolut, putem spune că Modelul
V1 care se referă la această natură este unul ştiinţific. Şi acest lucru rămâne
valabil în ciuda faptului că într-o asemenea natură pot apărea şi dispărea
universuri, cu sau fără aportul unor entităţi de tip uman sau similare, căci
şi ele, la rândul lor, fac parte din această natură şi, prin urmare, nu intervin
din afara ei.
Conform denumirii introduse de Rees.
Mihai Drăgănescu, Ortofizica, Cap. 3. Ortosensuri, secţiunea „Univers entropic şi
univers antientropic”.
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PARTEA A II-A: UNIVERSUL HOLOGRAFIC
(WHEELER, SUSSKIND, ’T HOFT,
BEKENSTEIN ŞI MALDACENA
CU EXTENSIA LUI GREENE)
II.1. INTRODUCERE
Ca şi Mihai Drăgănescu, Wheeler, Bekenstein, Susskind, ‘t Hoft,
Maldacena şi Greene, toţi fizicieni de marcă, ante-penultimul laureat
Nobel, dar nu numai ei, susţin că există o realitate ascunsă care se află în
backgroundul universului nostru şi care îl condiţionează. Este vorba de o
teorie pusă recent la punct de cei şase, cea a „Universului holografic”, în
cadrul căreia informaţia are locul princeps ca şi în „Modelul cosmologic
informaţional” drăgănescian.
Această teorie este acum acceptată de un grup de fizicieni în continuă
creştere care se ocupă cu „string-urile”.
Mai întâi, cunoscutul Stephen Hawking a prezis că „găurile negre”,
care păreau a înghiţi tot, îşi manifestă totuşi prezenţa printr-o radiaţie cu o
temperatură extrem de mică. Previziunea sa a fost confirmată experimental
şi radiaţia respectivă a căpătat denumirea de „radiaţia hawking”.
A venit rândul lui Leonard Susskind, unul dintre fondatorii teoriei
stringurilor, şi al lui ‘t Hoft, ambii lucrând sub îndrumarea lui Wheeler, să
afirme că emiterea radiaţiei hawking de către o gaură neagră este suportul,
substratul material, care poartă informaţii asupra celor care se întâmplă
într-o asemenea gaură. Iar aceste informaţii rămân pe suprafaţa unui
univers generat printr-un Big Bang de gaura respectivă (Bekenstein,
Susskind, ’t Hoft, Greene). Şi aşa cum o rază laser care trece prin nişte
simboluri bidimensionale, aflate pe o suprafaţă transparentă, va genera o
hologramă tridimensională, tot aşa şi informaţiile existente pe suprafaţa
unui univers ca al nostru, de exemplu, vor genera, printr-un mod adecvat,
în interiorul acestuia, toate entităţile tridimensionale pe care universul le
conţine. Iar o asemenea generare se realizează printr-un algoritm
formalizat ulterior de către Juan Maldacena. Iată, pe scurt, povestea
„Universului Holografic”.
Ceea ce este însă extrem de important pentru noi se referă la faptul că
Modelul cosmologic avansat de Mihai Drăgănescu a apărut înaintea
Universului holografic, aşa cum se va vedea în partea a III-a a acestui text,
având deci prioritate în afirmarea rolului primordial al informaţiei. Dar
până atunci să urmărim modul în care a început şi s-a finalizat teoria
holografică.
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Şi pentru că ea începe cu găurile negre, tot cu ele vom începe şi noi.

II.2. GĂURILE NEGRE
În 1917, la un an după publicarea relativităţii generale de către
Einstein, Schwarzschild găseşte o formă mult mai exactă a ecuaţiilor
propuse de Einstein43. Aceste noi ecuaţii dădeau o soluţie ciudată: dacă
într-o regiune suficient de mică este înmagazinată o masă suficient de
mare, se formează un abis gravitaţional care înghite totul. Ulterior,
predicţia a fost confirmată, iar în 1966 Wheeler44 a botezat un astfel de abis
„gaură neagră” şi aşa a rămas.
Ce ştim în mod curent despre o gaură neagră? Ştim că:
(a) o asemenea gaură, apărută în universul nostru, ia naştere în urma
imploziei unei stele; ea cu timpul dispare,
(b) dacă se depăşesc, în interior, graniţele unei anumite arii sferice/
orizont care reprezintă tocmai gaura neagră, o asemenea gaură înghite tot:
spaţiu, timp, materie; inclusiv orice semnal, deoarece dintr-o asemenea
gaură nu mai scapă nimic, nici măcar o radiaţie; prin urmare şi lumina care
ar putea fi suport/substrat al unei informaţii despre ce se întâmplă acolo;
pentru a afla câte ceva ar fi nevoie de „ceva” care să depăşească viteza
luminii,
(c) în măsura în care se depăşeşte, spre interior, orizontul unei găuri
negre, legile relativităţii generale nu se mai aplică,
(d) şi, mai nou, am aflat despre ipoteza Big Bang(ului) – acceptată
astăzi pe baza unor date indirecte, dar suficient de pertinente – cum că
aceasta ar fi condus la apariţia universului nostru ca rezultat al formării
unei găuri negre (în alt univers?!).

II.3. ENTROPIA ŞI RADIAŢIA HAWKING
În 1970, John Wheeler constată că legea a doua a termodinamicii este
abolită atunci când apare o gaură neagră45. În sensul că entropia care
într-un univers tinde să crească continuu, fără ca acesta să fie absolut
închis46, atunci când apare o asemenea gaură, ea local se va diminua.
Brian Greene, Realitatea ascunsă. Universuri paralele şi legile profunde ale cosmosului,
Paralela 45, Piteşti, 2012, p. 286.
44 Brian Greene, Op. cit., p. 287.
45 Ibid., p. 288.
46 Boris Draganov, „Entropy – Historical Analysis”, Noesis, 2013–2014, pp. 1–59.
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Pe scurt, să ne reamintim ce înseamnă entropia. Ea este o măsură a
ordinii (sau dezordinii). Cu înţelesul că o configuraţie cu entropie mai mare
prezintă şi o dezordine mai mare în comparaţie cu una cu entropie mai
mică. Se poate spune că măsura entropiei unui sistem şi, implicit, a
ordinii/dezordinii acestuia, o reprezintă numărul de aranjamente ale
componentelor sale, la nivel microscopic, care nu schimbă sensibil forma
configuraţiei sistemului la nivel macroscopic.
Pentru a fixa mai bine lucrurile, să ne închipuim47 că într-un apartament de două camere stau doi chiriaşi, fiecare într-una dintre camere.
Unul extrem de ordonat, celălalt extrem de dezordonat. Într-o zi, venind
amândoi acasă în acelaşi timp, cel dezordonat, când intră în camera sa, nu
observă nimic suspect; în schimb, ordonatul vede ca în cele două sertare
din noptiera de lângă pat în care îşi ţinea ciorapii, în cel de sus – ciorapii
noi, în cel de jos – ciorapii vechi, lucrurile se schimbaseră: ciorapii noi erau,
acum, amestecaţi cu cei vechi. Concluzia: cineva intrase în casă în lipsa lor.
Dacă ar fi fost după chiriaşul dezordonat, în camera căruia era o dezordine
completă: cărţi peste tot, ambalaje de toate felurile – idem, perna pe un
scaun, un costum pe pat, altele în şifonier împreună cu cratiţe etc., etc., etc.,
orice lucru care şi-ar fi schimbat locul pe ansamblul camerei nu ar fi
schimbat imaginea acesteia. Cam aşa ar arăta un sistem cu entropie mare în
raport cu unul cu entropie scăzută.
Mai departe, să ne închipuim acum că într-o gaură neagră se aruncă
de-a valma: sticlă sfărâmată, cerneală, tot soiul de deşeuri, nisip, bucăţi mai
mari sau mai mici de ciment şi alte materiale solide, copaci, fiinţe vii etc.
Toate aceste eterogenităţi sunt compactate în gaura neagră.
Brian Greene ne relatează următoarele48: în Acceleratorul de Ioni Grei
din Brookhaven (AIGB), New York, nuclei de aur au fost făcuţi să se
ciocnească între ei la viteze apropriate de cea a luminii. Deoarece nucleii
respectivi conţineau, fiecare, mai mulţi electroni şi protoni, coliziunile au
creat un amestec de particule la temperaturi de mai bine de 200.000 de ori
mai mari decât cea din miezul Soarelui. Adică suficient de fierbinţi pentru a
topi protonii într-un fluid de quarcuri şi gluoni. Fizicienii au dedus că
această fază asemănătoare unui fluid, numită plasmă quarc gluon, este o
formă pe care materia a luat-o un timp extrem de scurt, imediat după
Big Bang.
Prin urmare, se poate deduce că eterogenitatea, deci entropia mare, a
entităţilor aruncate de noi în gaura neagră, prin compactarea lor, va
conduce la apariţia unui asemenea fluid – „plasmă quarc gluon” – cu doar
47
48

Brian Greene, Op. cit., p. 290.
Ibid., p. 322.
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câteva componente, adică cu o entropie extrem de scăzută dacă luăm în
considerare numărul de aranjamente ale componentelor care să nu schimbe
aspectul exterior al fluidului respectiv. Acesta a fost motivul pentru care
Wheeler a constatat că o gaură neagră reduce local entropia unui univers.
În 1971, Stephen Hawking49 emite ipoteza că totuşi existenţa unei găuri
negre este semnalată printr-o radiaţie emisă de aceasta, deci „ceva” pare a
scăpa dintr-o asemenea gaură.
Ipoteza a fost ulterior confirmată şi radiaţia respectivă a căpătat denumirea de „radiaţie hawking”50.
Ceea ce trebuie reţinut este că, în abordarea lui Hawking, pe de o
parte, scăderea locală a entropiei prin apariţia unei găuri negre este
compensată de creşterea entropiei prin radiaţia emisă şi, prin urmare,
efectul local este anulat şi entropia la nivelul universului tinde în continuare să crească, iar pe de altă parte, că radiaţia sa semnalează local
existenţa unei găuri negre fără a conţine însă şi informaţii despre ce se
întâmplă în interiorul acesteia.

II.4. REACŢIA LUI SUSSKIND ŞI ’T HOFT
În 1980, în cadrul unui simpozion la care au luat parte51 pe lângă
Hawking şi alţi doi fizicieni, Suskind şi ’t Hoft, aceştia l-au contrazis,
afirmând că în radiaţia sa trebuie să se regăsească informaţii despre ce se
întâmplă într-o gaură neagră. Argumentul lui Susskind şi ’t Hoft a fost că
Hawking nu a luat în considerare un nou principiu de la nivel cuantic, şi
anume cel al conservării informaţiei.
Aşa a început ceea ce Susskind a numit „Războiul găurilor negre”52
care a luat sfârşit abia în 1997 când Maldacena53 a venit cu demonstraţia sa
matematică care l-a făcut pe Hawking să se recunoască învins. Dar să nu
anticipăm.
Ibid., p. 295.
Despre modul în care a raţionat Hawking când a prezis existenţa radiaţiei hawking,
a se vedea Brian Greene, Op. cit., pp. 295–299 şi Leonard Susskind, The Black Hole War: My
battle with Stephen Hawking to make the world safe for quantum mechanics, Little Brown, 2008,
pp. 171–178.
51 Leonard Susskind, Peisajul Cosmic, Humanitas, Bucureşti, 2012, p. 376.
52 A se vedea: Leonard Susskind, The Black Hole War: My battle with Stephen Hawking to
make the world safe for quantum mechanics, Little Brown, 2008; Brian Greene, Op. cit., pp. 284–
326 şi Leonard Susskind, Peisajul cosmic, Humanitas, Bucureşti, 2012, pp. 374–393.
53 Leonard Susskind, Peisajul cosmic, Humanitas, Bucureşti, 2012, p. 390 şi Leonard
Susskind, The Black Hole War: My battle with Stephen Hawking to make the world safe for
quantum mechanics, Little Brown, 2008, pp. 395–421.
49
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II.5. ENTROPIE ŞI INFORMAŢIE
Pentru ce va urma, este necesar să ne oprim din nou asupra entropiei.
Însă, privind-o în legătură cu ceea ce am putea numi „informaţie ascunsă”.
Începem cu rugămintea ca cititorul să facă abstracţie, să uite pur şi
simplu, de teoria lui Shannon în legătură cu informaţia şi de posibilele
corelări între ea şi entropie. Şi aceasta deoarece ne propunem să privim
acum entropia drept ceva care ia în considerare diferenţa între informaţiile
pe care nu le avem – ne sunt ascunse – în ceea ce priveşte aranjamentele
microscopice interne ale componentelor unui sistem şi informaţiile de care
dispunem la nivel macroscopic – trăsăturile macroscopice exterioare, de
ansamblu, ale sistemului. Din acest punct de vedere, am putea spune că
entropia măsoară (nu numai „ordinea”/„dezordinea” sistemului, ci şi) acele
informaţii ascunse în detaliile microscopice ale unui sistem, adică numărul de
variante de aranjamente (în sens matematic) ale componentelor „micro”, pentru
care configuraţiile la nivel macro sunt sensibil egale.

II.6. PRINCIPIUL HOLOGRAFIC
AL LUI BEKENSTEIN
Imediat după începutul Războiului găurilor negre, Bekenstein54 – şi el
ca şi Suskind şi ’t Hoft fiind, la un moment dat, elev al lui Wheeler – a emis
principiul „Universului holografic”55.
Conform acestui principiu, în cadrul unui univers existent informaţia
referitoare la el capătă două forme complementare: una, s-o numim
„înfăşurată”, compactă, aflată pe un substrat material de pe partea exterioară a suprafeţei universului, şi alta, să-i zicem „desfăşurată”, aflată în
materia din interiorul universului. Şi există o modalitate ca, placând de la
informaţia înfăşurată, să se obţină forma desfăşurată, întocmai cum prin
trecerea unei raze laser printr-o suprafaţă transparentă (bidimensională) pe
care se află o anumită structură de semne, se obţin „holograme”, adică
imagini tridimensionale. Această modalitate a fost matematic pusă în
evidenţă ulterior, în 1997, de către Maldacena pe baza unor simulări care
utilizau teoria stringurilor56.
În legătură cu cele de mai sus trebuie făcute următoarele precizări.
Brian Greene, Op. cit., p. 288.
Leonard Susskind, The Black Hole War: My battle with Stephen Hawking to make the
world safe for quantum mechanics, Little Brown, 2008, pp. 290–308.
56 Leonard Sisskind, Op. cit., pp. 395–421.
54
55
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În primul rând, denumirile de informaţie „înfăşurată” şi „desfăşurată”
ne-am permis să le introducem noi, plecând de la teoria „parametrilor
ascunşi” a lui Bohm57.
În al doilea rând, Bekenstein nu restricţionează faptul că informaţia
„înfăşurată” trebuie să existe bidimensional, iar cea „desfăşurată”,
tridimensional; el spune doar că aşa se întâmplă în cazul universului
nostru. Prin urmare, am putea generaliza spunând că în cazul unui univers
„n” dimensional, conform principiului holografic, informaţia „înfăşurată”
se va afla imediat deasupra suprafeţei n–1 dimensionale, iar cea
„desfăşurată”, în interiorul celor „n” dimensiuni ale universului. Această
generalizare ţine seama de faptul că în astrofizica actuală se admite şi
existenţa unor universuri cu un număr de dimensiuni diferite de cele ale
universului nostru.
În al treilea rând, se observă că, de fapt, principiul universului
holografic este o consecinţă a principiului „complementarităţii”, dar şi a
principiului „incertitudinii”. Astfel, aceeaşi realitate, i.e., informaţia, poate fi
văzută în două moduri complet diferite în funcţie de punctul de vedere al
observatorului (complementaritate) şi niciodată nu poate fi determinată
simultan informaţia înfăşurată cu cea desfăşurată (incertitudine). Iar, în final,
„incertitudinea” conduce la alt principiu, şi anume cel al „interzicerii
clonării”, pentru că dacă clonarea ar fi permisă, atunci la un moment dat
s-ar realiza o clonă, iar ulterior pe original, de exemplu, s-ar pune în
evidenţă informaţia „înfăşurată” şi, simultan pe clonă, cea „desfăşurată”58.

II.7. UNIVERSUL HOLOGRAFIC
WHEELER-BEKENSTEIN-SUSSKIND-’T HOFTMALDACENA-GREENE
Vom concentra la maxim expunerea sperând să obţinem esenţialul,
luând însă în considerare şi extensiile propuse de Brian Green care
analizează detaliat cele ce se întâmplă atunci când un univers devine
independent de universul generator59, precum şi completarea pe care
ne-am permis s-o propunem pentru umplerea unei lacune referitoare la
„informaţia nediferenţiată” şi apariţiile acesteia.
Când este vorba de un univers generat de o gaură neagră, lucrurile se
întâmplă în felul următor.
David Bohm, Plenitudinea lumii şi ordinea ei, Humanitas, Bucureşti, 1995.
Leonard Susskind, Peisajul cosmic, Humanitas, Bucureşti, 2012, p. 383.
59 Brian Greene, Op. cit., Cap. 10 „Universurile, computerele şi realitatea matematică”.
57
58

Mihai Drăgănescu, o prioritate românească

165

Evoluţia unei găuri negre se termină prin dispariţia ei printr-un Big
Bang care poate reprezenta apariţia unui nou univers.
Atâta timp cât gaura neagră există, datorită conservării informaţiei,
precum şi a unei selecţii naturale lărgite/generalizate în raport cu cea
darwiniană, materia care este înghiţită de gaura neagră va purta cu ea
informaţia necesară apariţiei şi dezvoltării noului univers sub formă
„nediversificată”, o formă potenţială a informaţiei, iar o asemenea potenţialitate, atunci când intră în act, devine „înfăşurată” şi, respectiv, „desfăşurată”. Se observă aici aplicarea unui principiu al „complementarităţii
extinse”: pe de o parte, forma „nediferenţiată” şi, pe de alta, formele
„înfăşurată” şi cea „desfăşurată”, cu menţiunea că „nediferenţierea”, adică
simultaneitatea „înfăşurării” şi „desfăşurării” practic nu se manifestă (dar
există) atâta timp cât această nediferenţiere este numai potenţială, şi nu în act.
Odată cu aportul de materie sosit într-o gaură neagră, intră în
operă/act/acţiune principiul pe care îl vom numi al „selecţiei şi
excluziunii”, spre a-l deosebi de cel al „excluziunii” pus în evidenţă de
Pauli (Pauli: „două particule subatomice identice nu pot ocupa aceeaşi stare
cuantică simultan” – a se vedea şi Anexa).
Astfel, informaţia „nediferenţiată” a viitorului univers, existentă în
materia intrată în gaura neagră se conservă atunci când este despărţită,
conform principiilor selecţiei şi excluziunii şi holografiei, în informaţie
„înfăşurată” care este trimisă, prin radiaţie hawking pe partea exterioară a
orizontului/suprafeţei găurii negre, în timp ce informaţia „desfăşurată”
rămâne în interiorul găurii negre.
Informaţia înfăşurată va reprezenta informaţia concentrată privind
evoluţia viitorului univers, iar informaţia desfăşurată va proveni din
decodificarea celei înfăşurate.
Termenii de informaţie înfăşurată şi desfăşurată i-am preluat de la
David Bohm, aşa cum am mai spus, pentru sugestivitatea lor.
Atunci când evoluţia găurii negre ajunge, prin concentrarea la maxim
a densităţii materiei, la un Big Bang, principiul selecţiei şi excluziunii
îşi încetează acţiunea, informaţia conservându-se din nou în formă
nediferenţiată.
În fine, odată cu apariţia, prin Big Bang, a unui nou univers, în materia
acestuia are loc o nouă selecţie şi excluziune a informaţiei primite din
universul părinte şi care se conservă, în informaţie înfăşurată a noului
univers, trimisă pe o zonă adiacentă a suprafeţei sale exterioare şi
informaţie desfăşurată existentă în interiorul universului respectiv.
În acest mod şi în final, în conformitate cu abordarea propusă de
Wheleer-Susskind-’t Hoft-Bekenstein-Maldacena-Greene, principiul conservării informaţiei furnizate de universul părinte unui nou univers născut din
el printr-o gaură neagră implică o serie de transformări, fără pierdere.
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Ceea ce trebuie în mod deosebit să fie subliniat este că acest principiu
al conservării informaţiei îşi exercită valabilitatea dincolo de interiorul unui
univers. Dimpotrivă, am putea spune „trans-universal” sau „cosmic”60 în
cazul apariţiei seriale de universuri prin intermediul găurilor negre.
Pentru că este extrem de important să înţelegem cât mai bine cele
expuse anterior, vom privi lucrurile prin prisma unor observatori aflaţi în
diverse poziţii.
În măsura în care un observator se va afla (1) într-un univers în care
apare o gaură neagră, el va putea, teoretic, să observe (în măsura în care
mijloacele tehnic îi vor permite la un moment dat) doar (a) informaţia
„desfăşurată” a universului în care el se află, în timp ce informaţia
„înfăşurată” a aceluiaşi univers îi este inaccesibilă; (b) în schimb, îi va fi
accesibilă informaţia „înfăşurată” a unui viitor nou univers ce va fi generat
de o gaură neagră apărută în universul său. (2) Informaţia „nediferenţiată”
din gaura neagră, teoretic, nu ar putea fi accesibilă direct decât unui
observator care s-ar afla într-o asemenea gaură neagră, respectiv în nucleul
acesteia. Lucru principial imposibil deoarece acolo nu se poate manifesta
materie cu „formă” ; prin urmare nici un asemenea observator nu poate
exista în act. (3) În fine, un observator care s-ar afla în interiorul unui nou
univers generat de o gaură neagră va putea observa numai informaţia
„desfăşurată” a noului univers, dacă se face abstracţie de eventualele găuri
negre ce ar putea să apară în noul univers. În concluzie şi extrem de
important, putem spune că atâta timp cât gaura neagră există, i.e. nu a
apărut încă Big Bang-ul naşterii unui nou univers, teoretic am putea afla
informaţii complete dar „înfăşurate” despre evoluţia viitorului nou
univers, astfel de informaţii aflându-se în radiaţia hawking care însoţeşte
gaura neagră la exteriorul suprafeţei/orizontului acesteia.

II.8. CONCLUZII LA UNIVERSUL HOLOGRAFIC
În această etapă a modelării nu s-a pus problema modului în care
informaţia înfăşurată a unui univers poate fi dedusă/decriptată dintr-o radiaţie
hawking. S-a încercat să se răspundă numai la întrebarea dacă o asemenea
informaţie există sau nu? Răspunsul a fost că teoretic este posibil. În legătură
cu acesta s-ar putea avansa ideea că într-o radiaţie hawking, printre
variantele de informaţie înfăşurată aferente diverselor aranjamente ale
60 Credem că ar trebui să păstrăm în minte tot timpul faptul că termenul de „univers”,
apărut ulterior în latină, a îngustat nepermis sfera de semnificaţie a termenului grec de
„cosmos”, prin echivalarea celor doi termeni.
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constituenţilor microscopici care nu schimbă sensibil imaginea configuraţiei de ansamblu a unui univers, există una singură care corespunde
stării actuale a universului respectiv; restul variantelor ar constitui istoria
(ascunsă) a universului.
Modelarea Wheeler-Susskind-’t Hoft-Bekenstein-Maldacena-Greene
ridică câteva întrebări.
(i) Există vreun feedback prin intermediul căruia să se compare efectiv
evoluţia „desfăşurată” a unui univers cu planificare „înfăşurată” a
acestuia? Această întrebare redeschide ipoteza unui „ceva” purtător de
informaţie care să depăşească viteza luminii, scăpând astfel atracţiei
gravitaţionale aparent atotstăpânitoare a găurilor negre. Sugerăm că în
acest caz ar putea, conform principiului non-localizării (a se vedea Anexa),
să existe o asemenea posibilitate.
(ii) Dacă un univers apare numai prin naşterea sa din altul, atunci cum
a apărut primul univers? Răspunsul, în acest caz care, se referă la teoria
analizată de noi, ne trimite la o abordare ontologică, deci la metafizică. Dacă
dorim să rămânem în perimetrul unor teorii de natură „ştiinţifică”, deci
cosmologice, de care se ocupă astrofizica din zilele noastre, atunci trebuie să
admitem, cum am mai spus, că natura însăşi, ca existenţă, trebuie luată drept
axiomă, cum tot axiomatic trebuie considerat un evoluţionism generalizat (selecţie
naturală) plecând de la cel al lui Darwin61. Prin urmare orice intervenţie din
afară a unei eventuale Divinităţi sau Transcendent Absolut trebuie exclusă.
(iii) Apariţia şi evoluţia unui univers nou generat, conform modelului
luat aici în discuţie, sunt strict deterministe sau nu? Răspunsul, în cadrul
unei „teorii ştiinţifice” cum este cea a Universului holografic, s-ar părea că
este pozitiv (a se vedea „Epilogul” în cadrul căruia admiterea existenţei
unei Conştiinţe Fundamentale reconstituie caracterul probabilistic; omul nu
poate deveni „stăpânul naturii”).

PARTEA A III-A: COMPARAŢIE ÎNTRE
CELE DOUĂ ABORDĂRI
Suntem acum în măsură să comparăm cele două abordări.
(1) Modelul lui Mihai Drăgănescu, Model V1, desemnat mai departe
prin MDV1, a fost conturat în 1979 în Profunzimile lumii materiale62. În
61 Leonard Susskind, Op. cit., p. 9, Lee Smolin, Three Roads To Quantum Gravity, © The
Orion Publishing Group Ltd., © 2000.
62 Mihai Drăgănescu, Profunzimile lumii materiale, Editura Politică, Bucureşti, 1979.
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Ortofizica63 (1985) acest model a fost detaliat. În schimb, Modelul
Holografic, desemnat mai departe prin MH, a fost lansat, ca ipoteză de
lucru, în 1981 şi definitivat abia în 1997. Ambele modele au ca obiect
apariţia şi evoluţia universurilor (multiversuri) din Cosmos şi conferă un
rol primordial informaţiei. Din acest punct de vedere, MDV1 constituie o
prioritate în raport cu MH.
(2) Prin prisma punctului de vedere al acoperirii, MDV1 ia în
considerare toate posibilităţile de apariţie ale unui univers, conform
teoriilor actuale din astrofizică: (a) în serie, (b) în paralel, (c) mixtă, în timp
ce MH se referă numai la naşterea unui univers dintr-o gaură neagră care
există în alt univers (universuri seriale). Din acest punct de vedere se poate
spune că MDV1 este o teorie integratoare, de aici şi ideea de „ştiinţă
integrativă” şi „efectivă” promovată de Mihai Drăgănescu şi Menas
Kafatos64 care să cuprindă atât ortofizicul, cât şi fizicul, şi al cărui limbaj să
fie cel pus la dispoziţie de teoria matematică a categoriilor şi a toposurilor65,
în timp ce MH constituie doar un capitol al acesteia, care detaliază lucrurile
la un nivel punctual. Ba chiar s-ar putea afirma că MH este doar un
subcapitol, deoarece chiar şi apariţia serială prezintă mai multe variante66:
prin găuri negre, prin apariţie de „bule”, „membrane” etc.
În acest context, deoarece MDV1 şi MH nu sunt complementare, ci
consistente top-down, putem avansa ideea că este posibil cât de curând să
mai apară şi alte „capitole”/„subcapitole” ale Modelului cosmologic
informaţional, în măsura în care se ia în considerare „informaţia” ca
ingredient principal, alături de „materie”, precum şi o lege de conservare a
informaţiei alături de una de conservare a energiei.
(3) Atât MDV1, cât şi MH presupun existenţa unor informaţii esenţiale
„înfăşurate” despre evoluţia unui univers, astfel de informaţii aflându-se
într-un spaţiu emergent exteriorului suprafeţei universului respectiv,
precum şi faptul că aceste informaţii se vor decodifica, „desfăşura”, în
timpul implementării evoluţiei universului. În cadrul ambelor modelări,
modul de desfăşurare se presupune a putea fi pus în evidenţă prin
„operatori de proiecţie”. Îi datorăm lui David Bohm67 o prezentare intuitivă
Mihai Drăgănescu, Ortofizica, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.
Menas Kafatos, Mihai Drăgănescu, Principles of Integrative Science, Editura Tehnică,
Bucureşti, 2003 şi Drăgănescu Mihai, Sisir Roy, Menas Kafatos, „Efective Theories and The
Phenomenological Information”, [online, http://www.racai.ro/media/EffectiveTheories
PhenomenologicalInformation.pdf] [30 dec. 2016].
65 Daniele Struppa, Menas Kafatos, Sisir Roy, Goro Kato, Richard L. Amoroso,
„Category Theory as the Language of Consciousness”, Noetic Journal, volume 3, issue 3,
2000.
66 Leonard Susskind, Peisajul cosmic.
67 David Bohm, Plenitudinea lumii şi ordinea ei, Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 256.
63
64
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asupra modului în care „lucrează” un asemenea operator. Astfel, Bohm
imaginează
un dispozitiv ce constă din doi cilindri concentrici din sticlă, cu un
fluid foarte vâscos între ei, cum ar fi glicerina, [dispozitiv] realizat
astfel încât cilindrul exterior să poată fi rotit foarte încet, difuzia
fluidului vâscos fiind neglijabilă. În fluid se pune o picătură de tuş
insolubil şi apoi cilindrul exterior este rotit încet, rezultatul fiind că
picătura este alungită, până când capătă o formă filamentoasă […].
Când cilindrul este rotit în direcţie opusă, forma filamentoasă revine
la cea iniţială şi devine deodată vizibilă ca o picătură în mod esenţial
asemănătoare cu cea care se găsea la început acolo.
(4) Deşi ambele modelări au tangenţe semnificative cu abordarea lui
David Bohm68, fără a se reduce la aceasta, doar în cadrul MDV1 se fac
referiri la David Bohm şi concepţia sa69.
(5) Ambele modele au un caracter „ştiinţific” în acord cu viziune la zi
a „ştiinţificităţii” unei teorii, viziune care o depăşeşte pe cea clasică,
popperiană, a „falsificabilităţii”.
(6) În sfârşit, Modelul MDV1 presupune şi existenţa unor cuante de
spaţiu-timp care vor dicta configuraţia spaţio-temporală a unui univers (nu
neapărat cu trei dimensiuni spaţiale şi una temporală, cum este cel an
nostru). Astfel MDV1 este compatibil şi cu teoria „Gravitaţiei cuantice cu
bucle”70, indiferent de varianta de apariţie a unui univers, în schimb MH
nu face acest lucru (rămânând exclusiv la nivelul „stringurilor” şi
„superstringurilor”) şi, probabil, va trebui să fie completat în acest sens.

EPILOG
Aşa cum s-a arătat în „Introducere”, Modelul cosmologic informaţional
propus de Mihai Drăgănescu prezintă două variante pe care le-am notat cu
Model V1 şi Model V2.
Dacă rămânem la nivelul variantei Model V1, avem de-a face cu o
teorie cu caracter ştiinţific. Dacă vom lua în considerare varianta Model V2,
68 David Bohm, Op. cit., David Bohm, Causality and Chance in Modern Physics,
Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1957; a se vedea şi Michael Talbot, The Holographic
Universe, Harper Collins Publishers, London, 1996.
69 Mihai Drăgănescu, Informaţia materiei, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1990,
cap. II.2. Gândirea implicată a lui David Bohm şi principiile ortofizicii, pp. 62–70.
70 Lee Smolin, Op. cit., Marin Bojowald, Once Before Time. A Whole Story of the Universe,
Frankfurt am Main: © Fisher Verlag GmbH, 2009.
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care completează varianta V1 cu admiterea existenţei unei Conştiinţe
Fundamentale, modelul în ansamblu va căpăta şi o tentă metafizică, cum ne
spune chiar autorul. Şi aceasta deoarece, din afara „Naturii”, care include şi
entităţile de tip uman, intervine această Conştiinţă Fundamentală similară
cu o Divinitate, dacă privim lucrurile din punct de vedere teologic, sau cu
un Transcendent Absolut, din punct de vedere filosofic.
Ce lucruri noi apar în arhitectura Modelului drăgănescian şi deci cum
se completează aceasta prin admiterea Conştiinţei Fundamentale? Vom
vedea toate acestea prin modificarea caracteristicii (vii) din subcap. I.2. în
felul redat mai jos.
(vii’) Cine şi cum poate interveni în ortofizic pentru a introduce structuri în
informaterie în scopul de a genera schimbări, mai mici sau mai mari, până la
apariţia de noi universuri la nivel fizic şi cine hotărăşte cuplarea şi decuplarea
informaterie-lumatie? Răspuns: o aşa-numită „Conştiinţă Fundamentală”
împreună cu entităţi de tip uman, care erau exclusiv luate în considerare în
Modelul V1.
Astfel, în măsura în care asemenea entităţi apar într-un univers, ele pot
crea artefacte în interiorul universului din care fac parte, cu respectarea
legilor fizice impuse de către Conştiinţa Fundamentală sau pot chiar să
schimbe astfel de legi până acolo încât să creeze noi universuri. În acest fel
un univers în care se află asemenea entităţi devine anentropic71.
Dar toate aceste schimbări realizate de oameni sunt supuse unei restricţii şi ea
fundamentală. Şi anume: întreaga creaţie umană trebuie să se desfăşoare sub
controlul Conştiinţei Fundamentale, i.e., să respecte o teleologie impusă de aceasta;
teleologie al cărui scop poate fi doar intuit de către om, dar nu poate fi exprimat
clar şi univoc72.
Rămâne astfel la latitudinea „liberului arbitru” uman ca acest tip de
entitate să acţioneze încadrându-se, mai mult sau mai puţin, într-o
asemenea teleologie. Iar în măsura în care omul încearcă să acţioneze complet în
afara ei, Conştiinţa Fundamentală va interzice, pur şi simplu, o asemenea acţiune,
în acest mod explicându-se caracterul aleatoriu al apariţiei unor schimbări efective
la nivel fizic.
Se revine astfel la caracterul probabilistic al celor ce se întâmplă cel
puţin în ortofizic.

Martin Rees, Op. cit. A se vedea şi Anexa.
„Despre ceea ce nu se poate vorbi trebuie să se tacă”, vezi Ludwig Wittgenstein,
Tractatus Logico-Philosophicus, Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 124, dar se poate „arăta” prin
sugestie metaforică, de exemplu.
71
72
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ANEXĂ: UNELE PRINCIPII DE LA NIVELUL
CUANTICULUI LUATE ÎN CONSIDERARE DIRECT
SAU INDIRECT ÎN CELE DOUĂ ABORDĂRI
1. Existenţa universurilor anetropice73. „Există universuri care permit apariţia în
interiorul lor a unor entităţi care reduc entropia”.
2. Existenţa antimateriei (Vidul „plin” al lui Dirac)74: „La nivel subatomic orice
particulă/undă are o antiparticulă/antiundă”. În universul nostru predomină
particulele/undele. Este însă posibil ca în anumite circumstanţe să existe simultan
o particulă/undă şi antiparticula/antiunda sa; numai că timpul de existenţă a
materiei şi antimateriei în acest caz este extrem de redus, astfel că existenţa
simultană a celor două forme nu poate fi observată, iar după acest timp ele se
anihilează prin ciocnire.
3. Complementaritatea75. „La nivel subatomic, în funcţie de punctul de vedere
adoptat, este posibil să se obţină rezultate contradictorii pentru aceeaşi realitate”.
Astfel, dacă organizăm într-un anumit fel (dintr-un anumit punct de vedere) un
experiment, este posibil ca ceva să pară a fi o particulă, în timp ce dacă schimbăm
punctul de vedere, i.e. organizăm altfel experimentul decât în cazul precedent,
acel ceva să pară a fi o undă. Ambele rezultate se consideră a fi două aspecte
complementare ale aceleiaşi realităţi şi astfel contradicţia este abolită.
4. Holografia76. „La nivel subatomic informaţia existentă în interiorul unui
univers cu n dimensiuni spaţiale este echivalentă cu informaţia existentă pe
suprafaţa sa (această suprafaţă având n-1 dimensiuni)”.
5. Incertitudinea/nedeterminarea77. „La nivel subatomic este imposibil să se
cunoască simultan două caracteristic ale unei entităţi”. Exemple: impulsul şi poziţia
unei particule, informaţia înfăşurată şi cea desfăşurată a unui purtător material.
6. Interzicerea clonării. „La nivel subatomic, este interzisă clonarea”. Acest
principiu este o consecinţă a principiului incertitudinii care spune că, la nivelul de
care ne ocupăm, unele caracteristici fizice, cum ar fi viteza şi impulsul unei
particule, nu pot fi puse în evidenţă (măsurate) simultan. În acest caz, dacă s-ar
admite clonarea particulei, atunci simultan pe clonă s-ar putea măsura viteza şi pe
original, impulsul – sau invers.
7. Nonlocalizarea78. „La nivel subatomic, dacă două particule au interacţionat
vreodată, orice acţiune ulterioară asupra uneia dintre ele se va resimţi instantaneu
Martin Rees, Op. cit.
David Vidmar, „The Dirac Equation and the Prediction of Antimatter”, [online,
http://www.multimidia.ufrgs.br/conteudo/frontdaciencia/dirac%20antimatter%20paper.pdf]
[6.12.2016] şi Bernard d’Espagnat, On Physics and Philosophy, Princeton University Press,
Oxford, 2006, pp. 41–46.
75 Werner Heisenberg, Paşi peste graniţe, Editura Politică, Bucureşti, 1977, pp. 47–69 şi
Bernard d’Espagnat, Op. cit., pp. 250–255.
76 David Bohm, Plenitudinea lumii şi ordinea ei, Humanitas, Bucureşti, 1995, Michael
Talbot, The Holographic Universe, Harper Collins Publishers, London, 1996.
77 John Wheeler, W. Zurek (eds.), Quantum Theory and Measurement, Princenton, 1983.
73
74
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asupra celeilalte, indiferent unde şi la ce distanţă între ele se vor găsi cele două
particule”. Prin urmare, în acest caz, viteza luminii este depăşită.

REFERINŢE
1. Barrow, J., Originea universului, Humanitas, Bucureşti, 2008.
2. Blaga, L., Trilogia Cunoaşterii, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă,
Bucureşti, 1943.
3. Bojowald, M., Ce a fost înainte de Big Bang?, Humanitas, Bucureşti, 2016.
4. Bohm, D., Plenitudinea lumii şi ordinea ei, Humanitas, Bucureşti, 1995.
5. Bohm, D., Causality and Chance in Modern Physics, Routledge & Kegan Paul Ltd.,
London, 1957.
6. Byrne, P., The Many Worlds of Hugh Evert III, Oxford University Press, New York
2010.
7. Capra, F., Taofizica, Editura Tehnică, Bucureşti, 1999.
8. Cramer, J., Herbert, N., „An Inquiry into the Possibility of Nonlocal Quantum
Communication”, Received: 16 September, 2014/Revised: 14 February, 2015,
[online, https://arxiv.org/pdf/1409.5098v2.pdf] [6.12. 2016].
9. Deutsch, D., The Fabric of Reality, Allen Line, New York, 1997.
10. DeWitt, B., Graham, N. (eds.), The Many-Worlds Interpretation of Quantum
Mechanics, Princeton University Press, Oxford, 1973.
11. d’Espagnat, B., On Physics and Philosophy, Princeton University Press, Oxford,
2006.
12. Draganov, B., „Entropy – Historical Analysis”, Noesis, vol. 2013–2014,
pp. 1–59.
13. Drăgănescu, M., Profunzimile lumii materiale, Editura Politică, Bucureşti, 1979.
14. Drăgănescu, M., Ortofizica, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.
15. Drăgănescu, M., Informaţia materiei, Editura Academiei Române, Bucureşti,
1990.
16. Drăgănescu, M., A doua revoluţie industrială, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980.
17. Drăgănescu, M., Societatea conştiinţei, Institutul pentru Inteligenţă Artificială al
Academiei Române, Bucureşti, 2007.
18. Drăgănescu, M., Ştefan, Gh., Burileanu, C., Electronica funcţională, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1991.
78 Bernard d’Espagnat, Op. cit., pp. 51–89, David Bohm, Causality and Chance in Modern
Physics, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1957, Magueijo Jao, Faster than speed of light,
Penguin Books, London, 2004, Goswami Amit, Universul cinştient de sine, Editura Orfeu 2000,
Bucureşti, 2008, John G. Cramer, Nick Herbert.
„An Inquiry into the Possibility of Nonlocal Quantum Communication”, Received: 16
September, 2014/Revised: 14 February, 2015, [online, https://arxiv.org/pdf/1409.5098v2.pdf]
[6.12. 2016].

Mihai Drăgănescu, o prioritate românească

173

19. Drăgănescu, M., Tensiunea filosofică şi sentimentul cosmic. Discurs de recepţie cu
acordarea titlului de Academician al Academiei Române, rostit la 6 septembrie 1990
în şedinţă publică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991.
20. Drăgănescu, M., „Automorphisms in The Phenomenological Domains”,
Proceedings of the Romanian Academy, Series A, vol. 2, no. 1, 2001.
21. Drăgănescu, M., Sisir, R., Kafatos, M., „Efective Theories and The Phenomenological Information”, [online, http://www.racai.ro/media/EffectiveTheories
Phenomen ologicalInformation.pdf] [30 dec. 2016].
22. Dumitriu, A., Istoria logicii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969.
23. Goswami, A., Universul conştient de sine, Editura Orfeu 2000, Bucureşti, 2008.
24. Greene, B., Realitatea ascunsă. Universuri paralele şi legile profunde ale cosmosului,
Paralela 45, Piteşti, 2012.
25. Heisenberg, W., Paşi peste graniţe, Editura Politică, Bucureşti, 1977.
26. Magueijo, J., Faster than speed of light, Penguin Books, London, 2004.
27. Michio, K., Lumi paralele, Editura Trei, Bucureşti, 2015.
28. Diogenes, L., Despre vieţile şi doctrinele filosofilor, Editura Academiei, Bucureşti,
1963.
29. Kafatos, M., Drăgănescu, M., Principles of Integrative Science, Editura Tehnică,
Bucureşti, 2003.
30. Manolescu, G., „Fenomenologicul la Mihai Drăgănescu: Conştiinţa
Fundamentală a Existenţei”, Noema, XII, 2013, pp. 13–29.
31. Manolescu, G., „An Architectural Modelling Approach by Means of Categories
and Functors”, Noesis, vol. XXVI, 2001, pp. 79–96.
32. Noica, C., „Recenzie la Ortofizica lui Mihai Drăgănescu”, Noema, XIII, 2014, pp.
11–17.
33. Petrache, A., „Relaţia între metafizică şi teoria fizică la Pierre Duhem”, Noema,
VIII, 2009, pp. 191–214.
34. Piatkowsky, A., Banu, I. (1979), Filosofia greacă până la Platon, I, Partea 2-a,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979.
35. Plotin (2002), Opere I, Humanitas, Bucureşti, 2002.
36. Rees, M., Just Six Numbers. The Deep Proces That Shape The Universe, Orion
Publishing Group Ltd., © 1999 Martin Rees.
37. Smolin, L., Three Roads To Quantum Gravity, © The Orion Publishing Group
Ltd., 2000.
38. Stcherbatsky, T., Buddhist Logic, Dover Publications, Inc., New York, 1962.
39. Struppa, D., Kafatos, M., Sisir, R., Kato, G., Amoroso, R.L., „Category Theory as
the Language of Consciousness”, Noetic Journal, volume 3, issue 3, 2000.
40. Surdu, A., „Aspecte ştiinţifico-filosofice ale conceptului de existenţă profundă”,
în Noema, X, 2011, pp. 15–30.
41. Susskind, L., Peisajul cosmic, Humanitas, Bucureşti, 2012.
42. Susskind, L., The Black Hole War: My battle with Stephen Hawking to make the world
safe for quantum mechanics, Little Brown, 2008.
43. Talbot, M., The Holographic Universe, Harper Collins Publishers, London, 1996.

174

A CADEMICIANUL M IHAI D RĂGĂNESCU

44. Vidmar, D., „The Dirac Equation and the Prediction of Antimatter”, [online,
http://www.multimidia.ufrgs.br/conteudo/frontdaciencia/
ac%20antimatter%20paper.pdf] [6.12.2016].
45. Vulcănescu, M., Izvoare de filozofie. Culegere de studii şi texte, vol. II, Editura
Bucovina I. E. Toronţiu, Bucureşti, 1942.
46. Wheeler, J., Zurek, W. (eds.), Quantum Theory and Measurement, Princenton,
1983.
47. Wittgenstein, L., Tractatus Logico-Philosophicus, Humanitas, Bucureşti, 1991.

NOUL UMANISM SAU ÎNTÂLNIREA
DINTRE ŞTIINŢĂ ŞI RELIGIE

Ionuţ Vulpescu

Relaţia ştiinţelor exacte cu filosofia şi teologia a variat de-a lungul
timpului.
Anticii, de pildă, au avut un moment clasic, cel al democraţiei ateniene,
în care ştiinţele, filosofia şi religia au stat într-un echilibru vizibil, cum se
întâmplă în utopia Republicii platoniciene.
Însă Antichitatea nu s-a oprit aici. După ce, multă vreme, romanii au
continuat modelul clasic grecesc, în epoca de decadenţă de după apariţia
creştinismului ei au privilegiat teologia, neglijând ştiinţele şi trecând pe un
plan secund filosofia (reprezentată doar de o şcoală, totuşi, ex-centrică:
Şcoala neo-platoniciană din Alexandria, care nu a fost niciodată şcoala
oficială de gândire a Imperiului).
Medievalii, la rândul lor, după ce creştinismul a devenit unica religie
europeană, au edificat un sistem cultural şi de învăţământ în centrul
căruia se afla teologia, filosofia fiind redusă la scolastică, iar ştiinţele, la
matematica, astronomia şi medicina învăţate de la arabi.
Renaşterea şi gândirea umanistă au restaurat, într-o anumită măsură,
modelul antic, edificând universităţi şi academii care puneau în centrul
învăţăturii triada teologie – filosofie – ştiinţe, care se baza pe un echilibru
între modelul de desăvârşire umană promovat de Eclesie (şi care era
sfântul) şi cel antic (Mens sana in corpore sano). La drept vorbind însă, oricât
de mult ne-a plăcut, la un moment dat, să vedem în Renaştere o afirmare a
laicităţii, singura modificare pe care aceasta o aduce faţă de Evul Mediu
este dată de nivelul superior la care sunt acceptate filosofia şi ştiinţele:
Renaşterea a rămas o epocă teocratică, mai impregnată însă de raţionalism
decât Evul de Mijloc.
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Iluminismul, pe de altă parte, a marcat începutul erei moderne.
Filosofia a căpătat rolul central, atât în sistemul de învăţământ, cât şi ca
factor de înnoire socială, urmată îndeaproape de ştiinţe care, începând cu
Enciclopedia, îşi vor vedea crescând considerabil influenţa.
Nu-i de mirare că secolul al XIX-lea a fost, în special în cea de-a doua
parte a sa, secolul descoperirilor ştiinţifice, care au alimentat ceea ce avea
să devină, la începutul secolului al XX-lea, revoluţia tehnico-ştiinţifică.
Teologia va fi, ca urmare a acestei revoluţii, relegată la marginea cunoaşterii – căci şi Eclesia va fi scoasă în afara Cetăţii –, iar filosofia îşi va
pierde treptat din importanţă, în favoarea unor noi discipline cognitive,
de la sociologie la psihanaliză şi de la antropologie la semiotică.
Rezultatul acestei revoluţii în gândire nu a fost însă cel aşteptat. Ştiinţa
şi corolarul ei, tehnica, au creat omului un cadru de viaţă comod şi
confortabil, rezolvând în câteva decenii probleme cu care omenirea se
confrunta de milenii. Progresul a părut răspunsul la toate provocările
condiţiei umane, iar satisfacerea tuturor nevoilor materiale ale omului nu a
mai fost o utopie, ci o realitate.
Însă preţul plătit pentru a se ajunge aici a fost pe măsură. Progresul a
creat decalaje globale nemaivăzute până acum în istorie, între zone ale
globului în care omul poate literalmente face turism în cosmos şi zone în
care el trăieşte încă la nivelul Comunei Primitive, între ţări şi grupuri de
ţări cu un standard de viaţă extrem de ridicat şi alte grupuri de ţări în care
standardul este mai redus decât în Evul Mediu. Nu numai în plan social,
ci şi în planul gândirii, existenţa acestor fracturi şi contradicţii a dus la
spulberarea unei teme milenare: omul însuşi, care a dispărut din filosofie,
ca subiect de sine-stătător, după cum a dispărut şi ca fiinţă unitară. Omul
contemporan a fost spart şi fracturat într-o sumă de limbaje, unitatea sa
originară, cosmică (după cum zicea Mircea Eliade) fiind pulverizată.
Aceasta coincide cu apariţia unor spectre care ameninţă condiţia
umană, mai grav decât orice altceva am cunoscut în istorie: războiul sau
catastrofele nucleare (care pot să aneantizeze întreaga planetă), riscurile
climatice şi catastrofele ecologice (care pot duce la dispariţia vieţii pe
Pământ), dispariţia resurselor energetice (care poate provoca recesiunea
vieţii materiale până la niveluri pre-moderne). Coincidenţa acestor riscuri
şi provocări i-a determinat pe unii gânditori şi oameni de ştiinţă să
propună un nou model de gândire şi educaţie, pe care, în lipsă de alt
termen, l-aş denumi noul umanism. Un model în care, după exemplul
Antichităţii şi al Renaşterii, ştiinţele, filosofia şi teologia să se reunească.
Dacă le revine unor personalităţi ca Mircea Eliade şi George Uscătescu
meritul de a semnala, încă din anii ’70–’80 ai secolului trecut, riscurile
abandonării omului ca subiect al filosofiei şi ale pulverizării unităţii lui
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originare, îi revine lui Mihai Drăgănescu meritul de a fi introdus cultura
română în noul curent de gândire umanistă şi, totodată, de a reuni
pionieratul cu o remarcabilă performanţă atât în ştiinţă – unde a lăsat o
operă solidă –, cât şi în gândire – unde a ilustrat, printre foarte puţinii la
noi, fuziunea gândirii ştiinţifice cu cea filosofică şi, în ultimii săi ani, şi cu
cea teologică. Performanţa de care vorbesc este cu atât mai remarcabilă, cu
cât nu aparţine unui tânăr, ci unui savant cu mare experienţă, dar care şi-a
păstrat, iată, resursele de a rămâne în avangarda gândirii şi de a inaugura
noi domenii de cercetare, la o vârstă la care alţii se retrag în profesorat sau
administraţie. Îndrăznesc să afirm că tinereţea spirituală este cea care a
animat demersul reformator al profesorului Mihai Drăgănescu, atât în anii
’80, când a evoluat dinspre o modernă filosofie a ştiinţei către filosofia pur
şi simplu, cât şi în anii ’90–2000, când această filosofie a îmbrăţişat
orizontul Absolutului, printr-un fertil contact cu teologia. Căci racordul
între cele trei discipline este realizat, potrivit lui Mihai Drăgănescu, în
primul rând datorită similitudinii întrebărilor pe care ele şi le pun. Iar a
sesiza întrebările este atributul tinereţii.
Fizica, bunăoară, după ce a depăşit graniţele atomului şi a pătruns în
lumea sub-atomică, ajungând la particule care pot fi numai intuite, nu şi
evidenţiate prin demonstraţii pozitive ale existenţei lor, ajunge la o
întrebare la care ajung şi teologia, şi filosofia: ce este Dincolo? Ce se află în
spatele acelei bariere la care ajunge gândirea ştiinţifică? Şi ce se află în
spatele platonicienei lumi metafizice a Ideilor? Ce pulsează, cum spunea
Heisenberg, acolo unde putem doar crede, nu şi demonstra, că există Ceva?
Ce fiinţează dincolo de orizontul abstract al cifrelor, raţionale şi iraţionale,
după cum se întreba şi matematicianul Norbert Wiener?
La aceste întrebări a încercat Mihai Drăgănescu să răspundă, mai întâi
cu armele unei filosofii în care ştiinţele exacte jucau un rol esenţial.
Profunzimile lumii materiale, din 1979 (reluată, în urma succesului deosebit al
primei ediţii, în volumul Inelul lumii materiale, cartea sa din 1989) depăşea
pentru prima dată, în filosofia românească a ştiinţei, epistemologia sau
filosofia limbajului. Ştiinţa nu mai era limita la care se oprea ştiinţa, ca să
fac un (aparent) paradox. Părintele şcolii româneşti de informatică, aşa cum
i s-a spus, întrevedea, la începutul anilor ’80, limitele, nu atât ale ştiinţei, cât
ale scientismului: atitudine cognitivă productivă la începuturile revoluţiei
tehnico-ştiinţifică, dar care, pe măsură ce ştiinţa lărgea tot mai mult
orizonturile cunoaşterii, devenea o frână în calea înţelegerii complexe a
Universului. Profunzimile, ca să întrebuinţez un termen propriu gândirii lui
Mihai Drăgănescu, nu mai erau accesibile exclusiv pe calea cunoaşterii
ştiinţifice. Pentru a putea depăşi barierele tot mai numeroase la care
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ajunsese, aceasta trebuia să facă apel, într-o primă instanţă, la filosofie. La
speculaţie şi la conceptele ei.
De aceea, consider că această carte marchează un punct nodal în
edificarea noului umanism din gândirea românească. Inelul lumii materiale,
reeditare a Profunzimii… şi a Ortofizicii, a suscitat numeroase glose şi
comentarii – în ciuda atmosferei politice agitate din ultimul an al dictaturii –, reprezentând o necesară fructificare a acelor interogaţii pe care
savantul le formulase în deceniul anterior. Prin această carte – adevărată
piatră de temelie a filosofiei româneşti contemporane –, cărturarul a
deschis larg calea dialogurilor cognitive dintre ştiinţele exacte şi cele
umaniste. Ştiinţele de frontieră, de la fizică la cibernetică, ne oferă nu doar
posibilitatea unor răspunsuri mai bune la interogaţiile metafizicii clasice,
ci şi o reformulare, la un alt nivel, a întrebărilor clasice ale filosofiei. Ce
este existenţa?, bunăoară, devine o interogaţie mult mai complexă din
clipa în care ştiinţa operează deja cu concepte ca anti-materie, particule
subatomice sau, dacă tot vorbim de creatorul informaticii româneşti, bionică
ori, de ce nu, memorie pe micro-organisme. Posibilitatea unor repere de o
exactitate de neconceput în epoca lui Kant nu anulează căutarea adevărului,
cum ar spune unul dintre partenerii de dialog ai lui Mihai Drăgănescu, şi
anume Constantin Noica. Dimpotrivă, după cum se poate constata din
cărţile savantului, revoluţia ştiinţifică, departe de a îngusta orizontul
filosofiei, l-a lărgit enorm. Ceea ce şi explică, probabil, refugiul acesteia în
filosofia limbajului (sau analitică) şi, mai ales, abandonul perspectivei
globale asupra cunoaşterii, care a avut efecte atât de nocive din perspectiva
problematicii umane. Materia – ca să rezum, pentru uzul discuţiei, acest
prim pas către un nou umanism – nu este, aşa cum o considerase ştiinţa, un
element lipsit de conştiinţă şi, deci, de existenţă. Rolul filosofiei ar urma să
fie acela de a formula direcţii de cercetare pentru ştiinţă, de conştiinţă
ordonatoare a acesteia din urmă. Complementaritatea celor două rezultă,
prin urmare, din misiunea lor comună de a înfrunta necunoscutul.
Ortofizica, din 1985, – publicată, în ciuda abaterilor majore de la linia
materialismului dialectic şi istoric oficial, datorită unui referat semnat de
Constantin Noica –, este al doilea pas către un nou umanism. De data
aceasta, filosofia şi cunoaşterea ştiinţifică sunt supuse simultan (şi în relaţie
reciprocă) unei reaşezări. Este vorba de un model ontologic de factură
structural-fenomenologică, anunţat deja de două studii parţiale datate 1977
şi care nu văzuseră lumina tiparului. Dialogul ştiinţei cu filosofia devine o
reintegrare a celor două. Ideea organizării lumii în paliere, care, spre a putea
fi înţelese, trebuie raportate la lumea materială în întregul ei, valorizează pe
un plan superior elementul socio-uman, care are nu numai conştiinţa lui
socială, ci şi, cum spune filosoful, conştiinţa lumii materiale, a existenţei.
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Volumul Informaţia materiei (1990) completează sistemul filosofic al lui
Mihai Drăgănescu cu o inestimabilă componentă ştiinţifică: noţiunea de
informaţie, vitală într-o civilizaţie a comunicării şi a circulaţiei halucinant
de rapide a informaţiei. Interacţiunea informaţiei conţinute de lumea
materială cu cea aflată pe palierul conştiinţei social-umane reprezintă,
conform filosofului, chintesenţa gândirii sfârşitului secolului al XX-lea şi
începutul secolului al XXI-lea. Ea accentuează poziţia cheie jucată de om în
existenţă şi îi reafirmă rolul de fiinţă unitară şi cosmică.
Regăsim câteva idei din această carte, reluate însă sub forma unor
interogaţii care încep să atingă domeniul teologiei, în celebrul discurs de
recepţie la Academia Română, susţinut la puţină vreme după revenirea
instituţiei la o viaţă normală şi democratică şi publicat în 1991, cu titlul
Tensiunea filosofică şi sentimentul cosmic. Această scurtă lucrare – în fapt, un
eminent studiu, redactat însă într-o manieră oratorică adecvată împrejurării
– reprezintă următorul pas, decisiv, către integrarea, în sistemul filosofic al
lui Mihai Drăgănescu, a problematicii teologice. A teologiei, fireşte, în sens
larg: reflecţie filosofică pe marginea existenţei Divinităţii.
Sunt edificatoare, în acest sens, câteva dintre textele publicate în
volumul Eseuri din 1993, scrise înainte de această dată, dar nepublicabile în
România comunistă, ca şi reflecţiile sale, cu totul originale, pe marginea
unor scriitori contemporani. Fără să fie o natură dogmatică, dimpotrivă,
Mihai Drăgănescu înţelege să îşi lase gândirea străbătută şi de întrebări
privitoare la existenţa unei instanţe superioare palierului socio-uman.
Chiar dacă savantul nu acordă religiei o funcţie de instrument şi de practică
socială, gândirea sa postulează existenţa unei conştiinţe fundamentale, care
este însăşi existenţa.
Noul umanism de la sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul secolului al
XXI-lea constituie, în acest context, un răspuns al cărturarului la provocările noului mileniu: secularizarea radicală a vieţii spirituale, riscul
nuclear şi cel terorist, bioetica şi dilemele morale ale progresului ştiinţific.
Gândirea lui Mihai Drăgănescu se află în avangarda căutărilor spirituale
ale noului mileniu, nutrindu-se deopotrivă din tradiţiile filosofiei
româneşti, ca şi din experienţa unei vieţi închinate cercetării ştiinţifice
avansate. Ea depăşeşte simpla interdisciplinaritate, devenind o metodă
de gândire organică, după cum o demonstrează însăşi evoluţia operei
filosofice a savantului.
În acest context, dialogul dintre ştiinţă, filosofie şi religie devine
posibil.
Poziţia pe care se situează Mihai Drăgănescu nu este una teocratică şi,
de altfel, sistemul său de gândire nu este nici panteist, nici teozofic. Potrivit
savantului, trecerea de la ideea de conştiinţă fundamentală – căreia i se
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poate spune Dumnezeu – la cea de instrument şi practică socială – biserica
– este ilegitimă ştiinţific. Însă nu trebuie exagerat spiritul său antiecleziastic: savantul nu cere bisericii să se dizolve, ci doar să nu confişte
reflecţia despre acea Conştiinţă Fundamentală şi să nu îi interzică omului
posibilitatea ridicării prin reflecţia filosofică. Aşa cum spune undeva,
religia îl binecuvântă pe om, iar filosofia îl binegândeşte.
Religia rămâne însă o soluţie de rezervă a omului, la care acesta, vezi şi
profeţia lui Malraux, va recurge tot mai des, pe măsură ce ştiinţa, pe de-o
parte, şi filosofia, pe de alta, vor înceta să îi mai furnizeze răspunsuri sau
nu vor mai satisface anumite domenii ale vieţii spirituale (cele afective, în
primul rând).
Nu omagiem aici un savant scorţos şi previzibil, nici un gânditor atent
la mode şi preocupat să nu lezeze susceptibilităţi. Opera sa rămâne încă o
operă de pionierat, provocatoare, şi, chiar dacă numeroasele crize ale
sfârşitului secolului trecut şi ale începutului acestui mileniu au slăbit
încrederea în posibilitatea unei noi epoci umaniste – există şi oameni de
cultură care susţin că trăim o epocă post-umanistă –, gândirea savantului
este încă departe de a fi înţeleasă în toate implicaţiile ei. La o lectură mai
atentă şi eliberată de prejudecăţi, găsim că atributele extreme care i-au fost,
câteodată, aplicate – mergând de la idolatrie la blasfemie – nu sunt
justificate de echilibrul funciar al unui sistem de gândire ce îşi propune să
răspundă la provocările secolului XXI. Reunirea celor trei discipline –
ştiinţă, filozofie, teologie –, aplecarea către literatură şi arte, concepţia
integrată asupra cosmosului, toate acestea fac, cum spuneam, din Mihai
Drăgănescu unul dintre primii exponenţi ai unui nou umanism în cultura
română şi europeană.
A omagia o asemenea operă nu poate constitui un motiv de tristeţe,
chiar dacă omul care a edificat-o a plecat într-o lume mai bună, ci de
bucurie. Căci, cum spunea el însuşi, tulburător, „conştiinţa fundamentală a
existenţei este fiinţa prin excelenţă, dincolo de viaţă şi, implicit, de moarte”.
Asemenea opere, ca opera filosofică a lui Mihai Drăgănescu, contribuie
nu numai la afirmarea unei gândiri româneşti în plan universal, ci şi la
afirmarea omului ca fiinţă capabilă să depăşească, prin spirit, limitele
vizibile ale materiei.

ÎNCEPUTURILE ŞI DEZVOLTAREA
INFORMATICII ÎN ROMÂNIA
CONTRIBUŢIILE ACAD. MIHAI DRĂGĂNESCU
CA OM DE ŞTIINŢĂ ŞI MANAGER VIZIONAR

Prof. dr. ing. Marius Guran
Membru de Onoare al Academiei Române

Dezvoltarea informaticii în România este marcată de iniţiative şi personalităţi care, în anumite împrejurări, au ştiut, ca specialişti cu o mare
deschidere spre nou şi cunoaştere, să valorifice ceea ce le-a oferit ca
posibilităţi şi resurse perioada istorică în care şi-au promovat iniţiativele.
Evoluţia informaticii, prin produsele care au caracterizat diferite perioade
în această evoluţie, se poate prezenta pe trei niveluri de performanţă:
 Cel reprezentat de calculatoarele electronice utilizate în sistem
batch-processing şi un început al teleprelucrării, pe baza unor terminale
simple de tip TTY şi CRT.
 Cel reprezentat de apariţia minicalculatoarelor şi mai ales a
calculatoarelor personale, bazate pe circuite larg integrate şi foarte larg
integrate, cu o extindere a teleprelucrării, pe baza unor terminale denumite
în timp „grele” şi „inteligente”, inclusiv a interconectării calculatoarelor în
vederea partajării resurselor de către utilizatorii plasaţi „în local” sau „la
distanţă”, în raport cu resursa de calcul.
 Cel reprezentat de apariţia şi dezvoltarea reţelelor de calculatoare,
cu o evoluţie care a depăşit chiar şi imaginaţia celor care au condus proiecte
de pionierat în acest domeniu.
Prof. M. Drăgănescu, prin calităţile de cercetător formator de specialişti, de promotor al noului în electronică şi informatică, prin felul în care
s-a făcut remarcat şi a valorificat momentele şi perioadele apărute în
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evoluţia informaticii în România, ca manager vizionar, a devenit o personalitate de primă mărime a domeniului pe parcursul a zeci de ani,
aparţinând istoriei acestui domeniu.
Ca martor permanent, peste ani, începând cu anii studenţiei (1954), la
Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, cu anii de cadru didactic la
UPB şi de cercetător ştiinţific sau manager la Institutul de Cercetări în
Informatică (ICI), pot spune că afirmaţia făcută privind personalitatea prof.
M. Drăgănescu are o susţinere reală, ilustrată prin momente de viaţă,
lucrări şi atitudini, consemnate în cele ce urmează.

1. ÎNCEPUTURILE INFORMATICII
ÎN INVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI CERCETARE
(1955 – 1965)
Ca student al Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii, în a doua
jumătate a deceniului cinci din secolul trecut, am fost martorul revoluţiei
din electronică, prin trecerea de la tubul electronic la tranzistor. La cursul
de circuite şi dispozitive electronice l-am cunoscut pe prof. M. Drăgănescu,
un apropiat colaborator şi doctorand al prof. Tudor Tănăsescu, personalitate reprezentativă a electronicii în aceea perioadă. Prof. Tudor Tănăsescu,
în paralel cu responsabilitatea Catedrei de Dispozitive şi circuite electronice din Institutul Politehnic Bucureşti, conducea Secţia de Electronică a
Institutului de Fizică Atomică din Bucureşti (IFA), unde lucrau câteva
grupuri remarcabile de cercetători şi ingineri, orientaţi pe trei domenii
majore:
 Electronică aplicată în fizica nucleară;
 Aparatură electronică de măsurare şi control;
 Calcul electronic (ca hardware şi software).
După o perioadă de doi ani, în care a îndeplinit funcţia de director
ştiinţific la Dubna (Institutul de Cercetări Nucleare al URSS şi ţărilor
socialiste, în apropierea Moscovei), prof. Tudor Tănăsescu, în cadrul unui
colectiv de catedră, la începutul anului universitar 1960/61 şi-a exprimat
nemulţumirea faţă de neincluderea în planul de învăţământ al Facultăţii de
Electronică şi Telecomunicaţii a specializării de calculatoare, după un plan
convenit înainte de plecarea la Dubna cu prof. Edmond Nicolau. Cu acea
ocazie, prof. M. Drăgănescu a devenit colaboratorul cel mai apropiat al
prof. T. Tănăsescu în conducerea catedrei şi a facultăţii sau în relaţiile cu
IFA, cea mai reprezentativă instituţie în cercetarea ştiinţifică din electronică
în anii ’50 şi ’60 ai secolului trecut, din România, un ideal al repartiţiei
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pentru absolvenţii Facultăţii de Electronică, singura facultate cu acest profil
din ţară în acel timp.
Perioada amintită este importantă, în mod deosebit, pentru orientările
din învăţământ şi cercetare privind domeniul informaticii:
 Consolidarea şi dezvoltarea colectivelor de la IFA în construcţia de
calculatoare numerice, inclusiv pe bază de tranzistoare, cu utilizarea lor în
cele mai diferite domenii (în special, pentru calcule tehnico-inginereşti).
 Perfecţionarea prin doctorat a specialiştilor necesari unei pregătiri în
domeniul calculatoarelor, începând cu anul 1965, pe trei domenii de bază:
 Circuite şi dispozitive pentru calculatoare numerice;
 Calculatoare analogice şi hibride;
 Calculatoare numerice/digitale.
Remarcându-se în calitate de cadru didactic, ca un talent deosebit în
ilustrarea fenomenelor care se petrec în dispozitivele şi circuitele
electronice, în calitate de cercetător la elaborarea tezei de doctorat, prin
publicaţii originale, de mare succes, cu o lucrare de referinţă care a primit
Premiul de Stat, prof. M. Drăgănescu a devenit o personalitate reprezentativă a domeniului electronicii şi informaticii din ţară şi în relaţiile cu
colective de specialitate din străinătate. Din 1962 a devenit Decanul
Facultăţii de Electronică, timp de cinci ani. Această platformă a făcut ca
prof. M. Drăgănescu, prin iniţiative personale sau în asociere cu personalităţi reprezentative din domenii conexe, să devină o persoană implicată
în acţiunile programatice care au condus la dezvoltarea explozivă a
informaticii în România, în deceniul ’70 al secolului trecut.
În anul 1965 existau la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, la
Facultatea de Automatică şi în Institutul Politehnic Bucureşti (IPB) cadre
didactice capabile să pregătească specialişti în domeniul informaticii,
unele dintre acestea specializate prin doctorat, ca o premieră în ţară în
acel timp (M. Petrescu, A. Petrescu, M. Guran). Cu o parte dintre aceşti
specialişti din IPB, cărora li s-au alăturat cei din platforma IFA – Măgurele
(V. Toma, A. Segal, I. Zamfirescu etc.), de la Institutul Politehnic Timişoara
(Al. Rogojan, I. Kaufmann, W. Loevenfeld etc.), de la Universitatea Bucureşti
(Gr. Moisil, N. Teodorescu, P. Constantinescu etc.), de la Institutul de
Calcul din Cluj (T. Popoviciu, Bocu Mircea, Gh. Farkaş etc.), precum şi unii
manageri din instituţii oficiale şi industrie, prof. M. Drăgănescu a iniţiat,
conceput şi realizat un program de dezvoltare a informaticii în România,
începând cu perioada 1966–1970. Această perioadă poate fi numită ca
perioada marilor confruntări, pe mai multe planuri (conceptual, tehnologic, managerial şi politic), care au condus la lansarea domeniului
informaticii, începând cu anul 1970/71, odată cu fabricaţia primelor
calculatoare de generaţia a treia în ţară.
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Date mai precise privind activităţile şi persoanele implicate în dezvoltarea informaticii în perioada de început, se găsesc în comunicările
prezentate la Conferinţa naţională pe tema „Realizarea de calculatoare şi
reţele de calculatoare în România” [1, 2, 5, 6,], ţinută sub auspiciile
Academiei Române, în Aula AR şi în [9].

2. ÎNCEPUTURILE INFORMATICII
CA STRATEGIE ÎN DEZVOLTAREA FABRICAŢIEI
ŞI UTILIZĂRII CALCULATOARELOR,
ÎN CERCETAREA ŞI DEZVOLTAREA
DIN INFORMATICĂ (1966–1970)
Primele iniţiative în realizarea calculatoarelor electronice au apărut la
IFA, unde s-a realizat primul calculator din România de generaţia I, cu
tuburi electronice, în 1957, sub conducerea lui V. Toma, cu denumirea de
CIFA–1 (Calculatorul Institutului de Fizică Atomică), care a condus unul
dintre colectivele remarcabile ale Secţiei de Electronică din IFA, sub
conducerea ştiinţifică şi orientarea lui T. Tănăsescu. Modelul experimental
CIFA–1 (1957) a fost reprodus în sistem de microproducţie în alte trei
exemplare şi un exemplar în Bulgaria (Vitosha, în 1963), cu tuburi şi în
câteva exemplare tranzistorizate, după 1964, în două modele: CIFA–10X
şi CET 500. Alte modele de calculatoare de generaţia I au fost realizate la
Timişoara, sub denumirea de MECIPT (Maşina Electronică de Calcul a
Institutului Politehnic Timişoara) în 1961, la Cluj, sub denumirea DACICC
(Dispozitiv Automat de Calcul al Institutului de Calcul din Cluj), în
varianta cu tuburi. În anii 1958–1959, s-a realizat un calculator analogic
performant cu câteva zeci de amplificatoare operaţionale şi elemente
neliniare, folosit în cercetările conduse de V.M. Popov la Institutul de
Energetică al Academiei, unde a fost fundamentat principiul hiperstabilităţii sistemelor automate, recunoscut pe plan mondial cu numele autorului.
Calculatoarele realizate în ţară, din generaţia I şi II, ca modele experimentale sau în microproducţie, aveau limitările cunoscute realizărilor
similare pe plan internaţional, fiind extrem de dificil de utilizat de cei care
nu erau dispuşi să înveţe realizarea programelor aplicative în limbaj
maşină (în cod binar sau octal), sau în limbaj de asamblare şi să se implice
în operarea calculatoarelor, care nu dispuneau de sisteme de operare şi
utilitare, precum şi de alte facilităţi, care au apărut abia la calculatoarele de
generaţia a III-a. Tehnologiile de fabricaţie şi componentele, mai ales
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electromecanice, un puteau asigura un minimum de fiabilitate în rularea
unor programe de mari dimensiuni, deoarece o eventuală întrerupere
presupunea relansarea în execuţie a programului de la început. Cu toate
aceste inconveniente, calculatoarele realizate în ţară au fost utilizate cu
succes în calcule tehnico-inginereşti pentru realizarea unor obiective
deosebite (baraje, clădiri de mari dimensiuni, utilităţi pentru platforme
industriale, poduri etc.).
În aceste condiţii, în 1966, prof. M. Drăgănescu, împreună cu prof.
N. Teodorescu, iniţiază propunerea privind introducerea şi utilizarea
calculatoarelor electronice în economia şi societatea românească, prin
Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică, care avea să ducă la lansarea
primului program de dezvoltare pe termen lung a informaticii în România.
Tot în 1966, cunoscând evoluţia pe plan mondial a cercetărilor şi realizărilor în domeniul circuitelor şi dispozitivelor electronice folosite în
fabricaţia de calculatoare, se propune asimilarea tehnologiei siliciului,
mult mai fiabilă decât tehnologia bazată pe germaniu (folosită în ţară la
componentele pentru bunurile de larg consum), care permitea trecerea la
dezvoltarea unei industrii electronice profesionale.
În 1967, elaborarea „Programului de dotare a economiei naţionale cu
echipamente moderne de calcul şi de automatizarea prelucrării datelor” va
avea un rol determinat în evoluţia informaticii în România, aproape 20 ani.
Fiind implicat la nivelul unor colective de lucru în realizarea acestui
program, îmi amintesc controversele conceptuale şi de strategie/politică
în definirea obiectivelor de bază, în principal legate de fabricaţie şi dezvoltare, cărora prof. M. Drăgănescu a trebuit să le facă faţă cu argumente
ştiinţifice, obiective:
 Orientarea fabricaţiei de componente spre tehnologia siliciului,
contrar celor care asigurau că tehnologia germaniului, de care se dispunea,
este suficientă, chiar dacă în aceea perioadă se realiza fabricaţia de CI pe
scară medie, ca bază tehnologică a calculatoarelor de generaţia a III-a.
 Asimilarea în fabricaţia de serie şi construcţia unor baze industriale,
pe baza prototipurilor realizate în ţară ca microproducţie (în special la IFA),
chiar dacă în acea perioadă apăruse pe piaţă familia IBM 360, cu facilităţi
hardware şi software revoluţionare faţă de generaţia a II-a.
 Asigurarea cercetării-dezvoltării de produs în cadrul şi cu extinderea colectivelor care se formaseră în cadrul proiectelor de început
amintite.
Ţinând seama de faptul că în acea perioadă tehnologiile pentru generaţia a III-a de calculatoare erau sub embargou pentru ţările socialiste, orice
investiţii de mare amploare, la nivel naţional, în tehnologii depăşite, ar fi
însemnat o condamnare la rămânere în urmă pe zeci de ani şi o stagnare în
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utilizarea calculatoarelor, care se bănuia şi întrevedea a fi generală, în toate
sferele de activitate. Orientarea către licenţe obţinute din ţări occidentale
avansate era supusă şi presiunii URSS care, în acea perioadă, a demarat
constituirea unei comisii pentru cooperare în domeniul tehnicii de calcul,
cu scopul de a recupera rămânerea în urmă a ţărilor socialiste în domeniul
informaticii.
Acestor presiuni şi controverse în plan tehnic, tehnologic şi al relaţiilor
din cadrul CAER (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc), dominat de
URSS, s-au adăugat tensiunile interne provocate de orgoliile unor instituţii
şi persoane din sfera deciziilor la nivel naţional. În perioada elaborării
programului amintit s-au constituit doi poli ai puterii decizionale:
‒ Unul în sfera politică, susţinut şi promovat de Secţia economică a
CC al PCR, condusă de M. Mănescu, având ca suport profesional economişti şi câţiva ingineri implicaţi în infrastructura prelucrării statistice a
datelor la nivel teritorial şi central, folosind tehnologii complet depăşite
(electromecanice), cu unele modernizări şi în dotările la nivel naţional.
‒ Unul în sfera fabricaţiei şi aplicaţiilor industriale, altele decât
cele statistice, susţinut şi promovat de Consiliul de Miniştri, condus de
I.G. Maurer şi I. Verdeţ, având ca suport profesional ingineri, proiectanţi,
tehnologi şi cercetători în domeniul electronicii şi tehnicii de calcul, o
bună parte din cadrele didactice din universităţile tehnice care susţineau
orientarea modernă, de accelerare a introducerii şi utilizării calculatoarelor,
independent de orientarea CAER, care presupunea stagnarea.
Prof. M. Drăgănescu s-a angajat total în susţinerea orientării accelerate
spre asimilarea unor calculatoare şi componente de generaţia a III-a, chiar
şi în folosul economiştilor statisticieni care, de altfel, acţionau fără
convingere şi argumentaţie solidă, fiind incitaţi şi susţinuţi mai mult
sau mai puţin deschis de cei care făceau un joc dublu între cei doi poli
ai controverselor, acreditându-şi conjunctural apartenenţa la un grup sau
altul. În cele din urmă, a obţinut câştig de cauză gruparea condusă de prof.
M. Drăgănescu, care a fost numit Secretar Permanent al Comisiei guvernamentale pentru dotarea economiei naţionale cu echipamente moderne de
calcul şi automatizarea prelucrării datelor, în subordinea Consiliului de
Miniştri, avându-l ca preşedinte pe I. Verdeţ, prim-viceprim-ministru. În
aceste condiţii, pe o perioadă de aproape patru ani M. Drăgănescu a
condus realizarea principalelor orientări strategice din programul amintit:
 În sfera producţiei, asimilarea în fabricaţie a unui calculator de
generaţia a III-a, cu circuite integrate şi a unor echipamente periferice
performante.
 În sfera cercetării-dezvoltării, crearea unor centre/institute care să
susţină cel puţin dezvoltarea produselor din fabricaţie şi să realizeze
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programe pentru aplicaţii şi utilizări în cele mai diverse domenii de
activitate.
 În sfera utilizării calculatoarelor, asigurarea unor servicii de
întreţinere pe tot teritoriul ţării şi a unor centre de calcul de utilizare
colectivă, cel puţin la nivelul capitalelor de judeţ, asociate cu activităţi de
instruire de scurtă durată pentru utilizatori.
 În sfera educaţiei, formarea specialiştilor de nivel mediu şi
superior, prin profilarea/înfiinţarea unor licee/facultăţi, cu programe la
nivelul ţărilor avansate în domeniu.
În fiecare dintre aceste orientări strategice, s-au realizat obiective care
au marcat evoluţia ulterioară a domeniului şi cariera a zeci de mii de
specialişti care s-au format în domeniul informaticii, practic începând din
anii 1970/71. Ca demnitar cu răspundere executivă pentru programul
amintit, prof. M. Drăgănescu, acceptând confruntări şi dezbateri deschise,
cu diferite grupuri de specialişti care îşi puteau aduce contribuţia la
succesul Programului, a urmărit sistematic, cu o perseverenţă care îl
caracteriza, realizarea unor obiective pe baza unei concepţii unitare,
adaptate restricţiilor impuse de condiţiile social-economice şi politice ale
perioadei:
 Desfăşurarea unei documentări şi analize a posibilităţilor de asimilare în fabricaţie a unui calculator de generaţia a III-a. Variantele privind
realizarea unui calculator foarte răspândit în acea perioadă, de exemplu un
model din familia IBM 360, au căzut datorită embargoului impus de
COCOM, mai ales producătorilor americani. În condiţiile în care Franţa a
decis fabricaţia unei familii de calculatoare în cadrul „Programului Calcul”,
ca urmare a restricţiilor impuse de SUA la importul unor calculatoare
performante necesare programelor militare, spaţiale, nucleare şi ale unor
domenii de vârf ale economiei (aviaţie, energetică nucleară etc.), România a
fost acceptată de Franţa ca partener în realizarea primului model de
calculator din familia IRIS (IRIS 50) al firmei CII (Compagnie International
pour l’Informatique). Acordul semnat cu Franţa, care a avut caracter secret,
s-a referit la o colaborare româno-franceză în toate domeniile orientării
strategice prezentate şi a fost posibil datorită orientării autonome a Franţei
în cadrul NATO şi a vizitei Generalului Ch. de Gaule în România, în 1968.
Calculatorul IRIS 50, adoptat în România sub numele de Felix C256, s-a
fabricat în Franţa după calculatorul SDS 960, realizat în anii 1969 de un
grup de specialişti care lucraseră la IBM, la proiectul Stretch (IBM 7030), pe
baza căruia s-a realizat familia de calculatoare IBM 360. Fabricaţia
calculatorului a declanşat realizarea unor investiţii deosebite:
‒ Întreprinderea de calculatoare electronice pentru fabricaţia sistemului de calcul Felix C256, în platforma industrială Pipera.
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‒ Întreprinderea de memorii cu ferite, la Timişoara.
‒ Întreprinderea pentru repararea şi întreţinerea utilajelor de calcul
(IIRUC), în platforma Pipera.
‒ Întreprinderea de echipamente periferice (FEPER) şi Societatea
mixtă Rom-Control Data (RCD), prima şi singura societate mixtă
realizată cu tehnologie americană (prin firma Control Data), în
fostele ţări socialiste în domeniul IT.
‒ Institutul de Cercetare Proiectare pentru Utilaje şi Echipamente
de Calcul (ICPUEC), devenit ulterior ITC, care avea sarcina
asimilării licenţei de fabricaţie, împreună cu Întreprinderea de
Calculatoare, precum şi responsabilitatea pentru software-ul de
bază, compilatoare şi utilitarele calculatorului Felix C256.
 Pregătirea punerii în valoare a calculatorului asimilat în fabricaţie,
prin realizarea de programe şi proiecte aplicative, cu realizarea unui cadru
instituţional corespunzător:
‒ Crearea Institutului de Cercetări în Informatică (ICI), care avea
responsabilitatea preluării licenţei pentru programele şi sistemele
aplicative şi realizarea unei biblioteci naţionale de programe
(BNP), după modelul EPL (European Program Library) al firmei
IBM, cu programe realizate în ţară.
‒ Crearea unui centru de instruire şi perfecţionare a specialiştilor
în informatică (CPI), pentru utilizarea calculatoarelor, în cadrul
ICI.
‒ Crearea unor centre teritoriale pentru servicii de prelucrare
automată a datelor şi pregătirea specialiştilor la viitorii beneficiari de calculatoare din teritoriu, realizate pe baza unor
proiecte tip, în două variante constructive, implementate la
Timişoara, Cluj, Iaşi şi Piteşti, care urmau să fie generalizate în
toate capitalele de judeţ.
‒ Crearea unor centre de calcul în universităţi, din marile centre
universitare, în institute de cercetare-dezvoltare-proiectare şi în
întreprinderi reprezentative din marile platforme industriale.
Asimilarea în fabricaţie şi utilizarea calculatorului Felix C256 a ridicat
probleme atât licenţiatorului, cât şi fabricantului român, deoarece asimilarea noilor tehnologii se făcea simultan, în Franţa şi România. În plus,
calculatorul fiind nou, nu avea o sferă largă de utilizare, fapt care a impus
eforturi deosebite în realizarea programelor aplicative pentru diferite
domenii, programe care nu se puteau importa, nefiind compatibile cu
software-ul de bază, utilitarele şi sistemele de gestiune a fişierelor şi
bazelor de date realizate pentru calculatorul Felix C256. În aceste condiţii,
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prof. M. Drăgănescu a fost supus multor critici şi atacuri răuvoitoare, chiar
din partea unor persoane care erau la curent cu condiţiile de embargou
impuse la licenţele de calculatoare, care ar fi reprezentat o soluţie mai bună
la asimilarea în producţie.
Cu toate aceste dificultăţi, România a reuşit să realizeze primul calculator de generaţia a III-a în cadrul CAER, în care se crease o Comisie
interguvernamentală pentru tehnica de calcul (MPK), menită să aplice mai
operativ procedurile birocratice ale CAER în realizarea unei cooperări
industriale a ţărilor socialiste, pentru realizarea unei familii de calculatoare
(RIAD) compatibilă cu familia IBM 360, care dispunea de circa 60% din
piaţa mondială a calculatoarelor medii–mari. România a decis, sub coordonarea şi la propunerea prof. M. Drăgănescu să devină membru al MPK,
după ce va avea în fabricaţie un calculator modern, pentru a nu fi supusă
unor presiuni de planificare forţată în realizarea unui model din familia
RIAD, în cooperare cu cel puţin o altă ţară socialistă, în condiţiile birocratice cunoscute ale economiilor de stat centralizate, subordonate politicii
de mare putere practicate de URSS, care era principalul cumpărător de
tehnică de calcul în cadrul CAER, fixând nivelurile de producţie, în fiecare
an, cu o fundamentare politică evidentă. După invadarea Cehoslovaciei şi
poziţia cunoscută a României în cadrul Pactului de la Varşovia, existau
toate premizele impunerii unei stagnări într-un domeniu esenţial pentru
modernizarea economiei şi societăţii. După asimilarea în fabricaţie a seriei
zero, s-au început tratativele de aderare la activitatea MPK, în care
România şi-a câştigat o poziţie de prestigiu mai târziu, prin fabricaţia de
minicalculatoare pe baza tehnologiei licenţiate şi a echipamentelor periferice realizate în cadrul societăţii mixte RCD, care se comercializau în
ruble convertibile.
În anii 1970–1974, s-a încheiat etapa determinantă a creării unei baze
industriale moderne pentru informatică şi pentru utilizarea calculatoarelor
din generaţia a III-a, într-un interval istoric scurt (4–5 ani), care a reprezentat un record pentru acea perioadă.

3. DEZVOLTAREA FABRICAŢIEI ŞI UTILIZĂRII
CALCULATOARELOR (1971 – 1985)
Odată cu asimilarea în fabricaţie a calculatorului de generaţia a III-a şi
a realizării cadrului instituţional-organizatoric, legat de dotarea şi utilizarea
tehnicii de calcul, în anii 1970–1971, s-a declanşat o campanie deosebită,
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aprinsă, privind conceptul de sistem informatic naţional, privind utilizarea
tehnicii de calcul, ca sursă de informaţii pentru conducerea economică,
socială şi politică a ţării. Prof. M. Drăgănescu a trebuit să facă faţă unor
presiuni extraordinare, răspunzând personal sau prin colaboratorii apropiaţi campaniei de presă dusă de ziarele centrale (Scânteia şi România Liberă)
şi de revista Viaţa Economică pe această temă. Anii 1970–1971 au fost
definitorii şi pentru definirea obiectivelor şi structurii funcţionale a ICI,
subordonat Comisiei guvernamentale, ca organism de specialitate în
domeniul utilizării tehnicii de calcul pentru beneficiarii din economie. Tot
în această perioadă se pun bazele cooperării cu Franţa în domeniul
informaticii, prin înfiinţarea unui Comitet mixt româno-francez cu reuniuni
periodice în Franţa şi România şi a unui Cerc al utilizatorilor de calculatoare IRIS/Felix.
În România, în condiţiile unei economii de stat supercentralizate şi a
unui sistem politic autoritar, de asemenea supercentralizat, orientările şi
deciziile supreme aparţineau conducerii de partid şi de stat, în ultimă
instanţă conducătorului partidului. În acest sens, ca urmare a unei întâlniri
a conducătorului partidului cu specialişti în domeniul informaticii (17 sept.
1970), a rezultat necesitatea elaborării şi promovării unei concepţii unitare
în realizarea Sistemului Naţional de Informatică şi Conducere (SNIC).
Pornind de la această „indicaţie a conducerii”, a început o adevărată
campanie de precizare şi definire a conceptului de SNIC (similar e-guvernării de astăzi). Această indicaţie a conducerii a fost un prilej bun de a
relansa disputa polilor de putere care au marcat evoluţia informaticii ca
politică de stat.
Grupul format în jurul economiştilor-statisticieni era subordonat, prin
Direcţia Centrală de Statistică (DCS), CC al PCR. Acest grup susţinea ideea
canalizării şi vehiculării fluxurilor informaţionale din economie prin
sistemul statisticii de stat, care avea o reţea teritorială pentru culegerea şi
prelucrarea datelor statistice transmise la centru, unde era depozitată şi
valorificată prin DCS. În acest fel, se urmărea ca DCS să obţină controlul
circulaţiei datelor în economie, atât pentru informaţia statistică, cât şi
pentru ceea ce s-a numit în epocă „informaţia activă”, care era necesară în
sistemul întreprinderilor, centralelor industriale, ministerelor, instituţiilor
financiar-bancare, inclusiv al Comitetului de Stat al Planificării. Prof. M.
Drăgănescu, pe cont propriu şi în colaborare cu specialişti din cadrul
Comisiei guvernamentale şi ICI, a coordonat, iniţiat şi elaborat materiale
documentare, articole, dezbateri, cu scopul aprofundării obiectivelor SNIC
şi a modului în care se poate realiza un asemenea sistem într-o economie
etatizată, supercentralizată, cu o conducere autoritară. În luna noiembrie
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1970 [7] s-a publicat un material în două părţi, care cuprindea consideraţii
privind SNIC, foarte interesant pentru acea perioadă:
 Definirea noţiunii de sistem informatic pentru conducerea la nivel
naţional.
 Definirea obiectivelor generale pentru sistem şi realizarea lor
etapizată până în anul 1985.
 Definirea structurii sistemului, ca sistem ierarhizat, cu prelucrarea şi
depozitarea distribuită a datelor şi informaţiilor, care trebuia să deservească administraţia, organismele de sinteză şi de ramură, organismele
teritoriale.
 Definirea modului de realizare a SNIC, ca sistem informatic
integrat, care urma să se bazeze pe o infrastructură de calculatoare şi
comunicaţii de tip WAN (Wide Area Network).
Sistemele informatice avute în vedere, reprezentau de fapt sisteme
informaţionale care, ca evoluţie, s-au grupat în trei clase:
‒ Clasa A, în care era dominantă prelucrarea manuală a datelor.
‒ Clasa B, în care prelucrarea datelor se realiza, în mare măsură
automat, însă în sistem off-line, cu un procent mic de interactivitate
(on-line).
‒ Clasa C, în care prelucrarea, transmisia şi depozitarea/utilizarea
datelor şi informaţiilor se realizează on-line, folosind sisteme de tip reţea,
ca cele de azi, în acel timp abia în faza de definire şi experimentare.
Din aceste dezbateri s-au conturat mai multe certitudini în dezvoltarea
informaticii româneşti în sfera utilizării calculatoarelor, susţinute de prof.
M. Drăgănescu printr-o serie de articole, studii, conferinţe şi comunicări.
În acest sens, au fost susţinute următoarele orientări:
 Dezvoltarea reţelei de centre teritoriale de calcul electronic, ca o
resursă principală de servicii de prelucrare automată a datelor pentru
organizaţii din teritoriu (judeţe).
 Dezvoltarea ICI ca instituţie de cercetare pentru utilizarea tehnicii
de calcul, cu coordonarea elaborării de programe aplicative şi a instruirii
beneficiarilor.
 Dezvoltarea învăţământului de informatică la nivel liceal şi superior, cu dotarea corespunzătoare a unităţilor de învăţământ cu tehnică de
calcul sau asigurarea accesului la utilizarea acestei tehnici.
Organizarea Cercului utilizatorilor calculatoarelor IRIS/Felix, în
România, s-a făcut în cooperare cu organizaţia similară din Franţa, prima
reuniune ţinându-se la Timişoara, cu ocazia inaugurării primului centru
teritorial de calcul din ţară, în 1971. Cu eforturi deosebite în acel timp, s-a
organizat o reuniune similară, cu participare românească, în Franţa, la
Chartres, un an mai târziu, în 1972.
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Constituirea Comitetului mixt de cooperare româno-francez a permis
analiza derulării contractului de licenţă pentru fabricaţie, cât şi pentru
utilizare, oferind posibilitatea realizării unor cooperări în care partea
română şi-a însuşit experienţa şi cunoaşterea dintr-o serie de firme şi
instituţii franceze în domeniu: INRIA (Institute Nationale de Recherche
en Informatique et Automatique) pentru cercetare-dezvoltare, SEMA şi
CEGOS (General Electric Comprehensive Operating System) pentru proiectare şi consultanţă în realizarea de aplicaţii şi sisteme informatice,
CEPIA şi ACTIM pentru formarea de specialişti şi manageri în informatică.
În cadrul Comitetului mixt, partea română a fost inclusă la nivel de
specialişti în definirea unei familii de calculatoare, UNIDATA, prin
cooperarea marilor producători europeni din acel timp (CII, ICL, Siemens,
Olivetti) pentru a face faţă concurenţei americane. Părţii române îi revenea
ca sarcină realizarea primului model din familie, echivalent cu IRIS 50/60,
însă consorţiul nu s-a constituit până la urmă, familia fiind realizată
ulterior numai de Siemens, cu utilizarea unor licenţe americane, inclusiv
pentru sistemul de operare GECOS.
Dezbaterile şi clarificările perioadei 1970–1971 au condus la elaborarea
materialelor care au constituit baza unei hotărâri a CC al PCR din aprilie
1972, cu privire la „Perfecţionarea sistemului informaţional economico-social,
introducerea sistemelor de conducere cu mijloace de prelucrare automată a datelor
şi dotarea economiei naţionale cu tehnică de calcul în perioada 1971–1980”. În
sistemul de atunci, o asemenea hotărâre asigura orientările pe termen
mediu-lung şi resursele care se puteau obţine anual, prin plan şi buget,
pentru realizarea obiectivelor prevăzute. Odată cu desfiinţarea Comisiei
guvernamentale şi transferarea atribuţiilor ei, în 1972, la Consiliul Naţional
pentru Ştiinţă şi Tehnologie (CNST), ICI a căpătat denumirea de ICSCMA –
Institutul Central pentru Sisteme de Conducere cu Mijloace de
Automatizare. S-a trecut printr-o scurtă perioadă de criză managerială,
care a durat până în 1973, când, prin Decretul 499/august 1973, s-a trecut la
o formă de organizare unitară a activităţii de informatică, ca instrument al
dezvoltării economice şi având ca obiect principal creşterea eficienţei economice în
toate domeniile de activitate [8, 9]. Fostul Institut de Cercetări în Informatică
(ICI) a preluat atribuţiile Comisiei guvernamentale şi s-a extins cu un departament pentru organizarea şi conducerea structurilor economice-sociale,
sub denumirea de Institutul Central pentru Conducere şi Informatică
(ICCI), fiind subordonat Consiliului Organizării Economico-Sociale
(COES), ca organism de partid şi de stat, inclus în structura CC al PCR.
În noua formulă organizatorică şi odată cu revenirea prof. M.
Drăgănescu la conducerea ICCI, ca institut central de ramură, în dublă
subordonare, faţă de CNST şi COES, s-a trecut la o perioadă de intensă
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activitate, în care nu au mai intervenit perturbări timp de aproape 10 ani.
În această perioadă, prof. M. Drăgănescu a iniţiat şi coordonat o serie de
activităţi care au marcat de asemenea evoluţia informaticii în România:
 Diversificarea dotării economiei cu minicalculatoare compatibile
DEC/Digital, ca lider mondial în domeniu. În acest sens, un colectiv din
Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, de la catedra condusă de
prof. M. Drăgănescu, a fost detaşat la ICE Felix, unde a realizat minicalculatorul CORAL (echivalent cu PDP 11/34 al firmei Digital).
 Orientarea unor cercetări în domeniul inteligenţei artificiale (IA) şi
a unui colectiv din catedra condusă de prof. M. Drăgănescu către realizarea
unui calculator specializat în limbajul LISP, denumit DIALISP (Dispozitiv
de IA – LIPS).
 Susţinerea cercetărilor pentru realizarea unei reţele de calculatoare
de arie largă cu comutaţie de pachete, denumită RENAC/RENOD (Reţea
Naţională de Calculatoare/Reţea Nodală de Comunicaţii), finalizată prin
prototipul denumit UNIREA, cu trei noduri amplasate în centralele telefonice interurbane din Bucureşti, Bacău şi Cluj-Napoca, având ca resurse
de calcul centrele teritoriale din Bacău, Cluj-Napoca şi Centrul de calcul al
ICI din Bucureşti conectate la aceste noduri prin linii telefonice rezervate.
Denumirea de UNIREA a fost sugerată de prof. M. Drăgănescu, deoarece
realiza conexiunea electronică a celor trei provincii istorice ale României.
 Organizarea unui sistem de conferinţe şi simpozioane în domeniul
informaticii, la nivel naţional, care s-au bucurat de un mare succes, ca şi
editarea unei reviste, Buletinul Român de Informatică.
 Organizarea şi dezvoltarea Bibliotecii Naţionale de Programe
(BNP), ca sistem de colectare, documentare, clasificare şi difuzare (pe baze
economice), a programelor care se realizau în ţară, cu responsabilităţi în
instalarea lor la beneficiari şi instruirea acestora în utilizare.
 Susţinerea şi iniţierea cercetării în domeniul informaticii industriale şi roboticii, al sistemelor flexibile de fabricaţie.
 Finalizarea construcţiei cu punerea în funcţiune a centrelor teritoriale de calcul electronic în toate judeţele ţării.
 Iniţierea publicării unor cercetări şi lucrări reprezentative din
domeniul informaticii în volume din seria Idei Contemporane, de mare
audienţă în comunitatea academică-universitară.
Prof. M. Drăgănescu a constituit un exemplu în elaborarea şi publicarea de lucrări care au marcat iniţiative şi activităţi în cercetarea şi
dezvoltarea din informatică. Se remarcă studiile şi deschiderile asupra
unor domenii noi republicate în volumele A doua revoluţie industrială –
microelectronica, automatica, informatica – factori determinanţi (1980),
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Informatica şi societatea (1987), Profunzimile lumii materiale (1979), Ortofizica
(1985).

4. DECLINUL ŞI SEMIIZOLAREA (1985 – 1989)
Începând cu anii 1982–1983, odată cu reducerea bruscă a importurilor
din vest, domeniul informaticii, bazat pe tehnologii de vârf, a început să
treacă spre declin, fiindu-i aproape imposibil să ţină pasul, chiar şi în
utilizare, fără a considera fabricaţia, cu ţările avansate.
Cercetarea şi dezvoltarea în informatică, susţinută atât de mult de prof.
M. Drăgănescu, a intrat într-o perioadă de restricţii, din cauza bazei
materiale realizate cu echipamente depăşite şi lipsei de motivaţie pentru
colectivele care lucrau în domeniu. Cercetările în domeniul reţelelor locale
şi de arie largă, al sistemelor flexibile de fabricaţie, sau al sistemelor
informatice de mari dimensiuni, pentru centrale industriale şi platforme
industriale, au fost caracterizate de o stagnare, deoarece completarea
produselor realizate în ţară cu importuri-vest se realiza destul de greu sau
deloc.
În aceste condiţii, în 1985, Institutul Central pentru Conducere şi
Informatică a fost decapitat şi preluat în cadrul Centralei Industriale pentru
Electronică şi Tehnică de Calcul (CIETC), prin fuziune cu Institutul pentru
Tehnică de Calcul, rezultând ITCI (Institutul de Cercetare pentru Tehnica
de Calcul şi Informatică). În acest fel, s-a dorit ca fabricantul de echipamente să nu mai fie supus unui minim control de calitate şi fiabilitate,
realizat de ICCI, la preluarea şi instalarea echipamentelor de calcul la
beneficiari. În sistemul economiei centralizate, ICCI era responsabil cu
metodologia de recepţie a echipamentelor la fabricant, în numele beneficiarului, care se constituia ca parte în preluarea, instalarea şi asigurarea
utilizării echipamentelor.
Conducătorii Centralei Industriale de Electronică şi Tehnică de Calcul
şi cei din Ministerul Industriei Electrotehnice şi Electronice, beneficiari
direcţi ai susţinerii prof. M. Drăgănescu în perioada de început amintită,
mai ales la obţinerea şi demararea investiţiilor, licenţelor şi deschiderilor
spre ţările dezvoltate, au avut un comportament lipsit de un minim de
demnitate în faţa presiunii politice. În aceste condiţii, prof. M. Drăgănescu
a fost nevoit să părăsească ICCI, plecând la Catedră, ca profesor, în
Politehnică, fără a fi chemat de nimeni din conducerea Centralei şi
Ministerului pentru explicaţii şi motivarea măsurilor luate, fără a mai
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vorbi de valorificarea unei experienţe şi personalităţi, care se impunea în
interesul general al domeniului.
Pe un plan mai general, producţia de echipamente a intrat în declin,
prin reducerea importurilor de completare şi nerespectarea standardelor de
calitate şi fiabilitate şi a cererilor de export în ţările CAER şi R.P. Chineză.
Cooperarea internaţională în domeniul utilizării a intrat într-o perioadă de
stagnare, iar participarea la un schimb internaţional de valori în domeniu
aproape că nu se putea pune, din cauza restricţiilor şi obtuzităţii politice
impuse de la cel mai înalt nivel al conducerii ţării, unde, neînţelegându-se
pe fond ce reprezintă informatica, au fost generate măsuri care nu puteau
duce decât la stagnare şi izolare, în care acest domeniu s-a aflat la sfârşitul
decadei ’80, înaintea Revoluţiei din decembrie 1989.
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MIHAI DRĂGĂNESCU
LA ACADEMIA ROMÂNĂ

Acad. Florin Gheorghe Filip

1. INTRODUCERE
Evocarea de faţă are ca scop să prezinte atât concepţia academicianului
Mihai Drăgănescu privitoare la Academia Română, cât şi acţiunile concrete
întreprinse şi rezultatele obţinute de acesta în şi pentru instituţia noastră,
aşa cum le-am perceput în urma rememorării unor fapte şi episoade la care
am participat direct, dar, mai ales, studiind o parte din documentele
(publicate sau comunicate ) existente. Textul prezent constituie o versiune
actualizată a celui publicat în volumul intitulat Mihai Drăgănescu in media
res, publicat de Editura Academiei Române în anul 2004, avându-i drept
coordonatori pe Dan Tufiş, Gheorghe Tecuci, Adrian Rusu şi Ionuţ Isac.
În continuare, prezentarea este organizată după cum urmează. Mai
întâi sunt evocate câteva momente principale care au marcat activitatea
profesorului Drăgănescu în Academie şi pe care le-am considerat relevante
pentru scopul acestei comunicări. În capitolul al treilea, se prezintă atributele care caracterizează, în concepţia profesorului Drăgănescu, Academia
Română: menire, compoziţie, mod de lucru şi relaţii cu alte componente ale
societăţii româneşti. Pentru aceasta am făcut apel la o parte din scrierile
academicianului Drăgănescu privitoare la instituţia noastră. În capitolul
următor, se descriu unele acţiuni şi rezultate obţinute de academicianul
Drăgănescu, în calitate de lider de opinie şi de preşedinte al Academiei şi al
Secţiei pentru Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei. Pentru a completa tabloul,
în final, au fost preluate unele aprecieri asupra activităţii profesorului
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Drăgănescu în Academia Română, făcute de personalităţi ale vieţii
academice şi politice şi consemnate în diferite publicaţii, şi au fost enumerate unele activităţi realizate după 2010 în cadrul Academiei Române şi
Secţiei în spiritul ideilor Profesorului.

2. MOMENTE PRINCIPALE
Profesorul Drăgănescu a fost ales membru corespondent al Academiei
Române în anul 1974. Această alegere răsplătea rezultatele ştiinţifice
conţinute în lucrările sale din domeniul dispozitivelor semiconductoare,
crearea unei şcoli româneşti de dispozitive electronice semiconductoare
şi microelectronică, precum şi activitatea de pregătire şi conducere a
Programului naţional pentru circuite integrate, calculatoare electronice şi
informatică. În anul alegerii sale în Academie, a obţinut titlul de Doctor
docent de la Institutul Politehnic (azi Universitatea „Politehnica”),
Bucureşti. El era, din anul 1968, şeful catedrei de Dispozitive, circuite şi
aparate electronice din Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii a
Politehnicii bucureştene. În perioada 1967–1971, a fost Secretar permanent
al Comisiei guvernamentale pentru dotarea economiei naţionale cu echipamente moderne de calcul şi automatizarea prelucrării datelor, perioadă în
care au fost înfiinţate, cu contribuţia esenţială a profesorului Drăgănescu,
majoritatea întreprinderilor şi institutelor reprezentative pentru domeniile
electronicii şi informaticii (IIRUC, ICE, ITC, ICI, ICCE etc.), multe centre de
calcul teritoriale şi licee de informatică [19].
După cum arată chiar profesorul Drăgănescu, „din anul 1974,
Academia a cunoscut o adevărată coborâre înspre infern. I s-au luat
institutele, nu s-au mai făcut alegeri de noi membri timp de 15 ani, nu s-a
mai admis acordarea premiilor Academiei, nu era permis să fie amintită în
presă activitatea Academiei...” [6].
În anul 1990, este ales membru titular şi preşedinte al Academiei
Române renăscute. În acel moment, instituţia mai avea 33 de membri
titulari şi 59 de membri corespondenţi, iar personalul ei era redus la şapte
salariaţi [6, 7]. Mandatul de preşedinte se încheie în anul 1994.
În anul 1992, înfiinţează Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei, al
cărei preşedinte este ales, funcţie pe care o deţine până în anul 1994, când
devine, pentru doi ani, ambasadorul României în Regatul Belgiei, unde şi-a
continuat preocupările ştiinţifice [9].
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În anul 1998, este ales din nou preşedinte al Secţiei de Ştiinţa şi
Tehnologia Informaţiei şi preşedinte al Comitetului Român pentru Istoria şi
Filozofia Ştiinţei şi Tehnologiei (CRIFST).
În anul 2000, primeşte Diploma „Meritul Academic” conferită de
Academia Română personalităţilor care au contribuit la renaşterea
Academiei.

3. ACADEMIA ROMÂNĂ ÎN CONCEPŢIA
ACADEMICIANULUI MIHAI DRĂGĂNESCU
Oricine analizează cu atenţie scrierile şi acţiunile concrete întreprinse
de către academicianul Drăgănescu în Academia Română poate distinge un
set de idei, preocupări şi obiective urmărite cu consecvenţă. Unele dintre
acestea reprezintă o constantă a atitudinii şi activităţii majorităţii conducătorilor instituţiei, în timp ce altele pot fi văzute ca nişte contribuţii
originale care au constituit surse de inspiraţie pentru colegii care i s-au
alăturat sau i-au continuat şi dezvoltat lucrările începute. În continuare
se vor prezenta unele dintre ideile exprimate de-a lungul timpului de
către profesorul Drăgănescu privind principalele atribute care caracterizează Academia Română: a) menire, b) compoziţia Adunării Generale,
c) modalităţi de lucru şi d) relaţiile cu alte elemente constituente ale
societăţii româneşti.
Cu ocazia aniversării a 125 de ani de la înfiinţarea instituţiei, profesorul
Drăgănescu arăta că aceasta trebuie să fie „un for al adevărului, al nivelului
ştiinţific înalt, al civilizaţiei în sensul ei contemporan global, [...] o componentă importantă a vieţii intelectuale din ţara noastră, unde valoarea şi
responsabilitatea se îmbină pentru a contribui la ridicarea rolului românilor
în civilizaţia universală” [7]. Cu aceeaşi ocazie, el arăta că Academia
Română „îşi va spune cuvântul sub formă de consilierat în diferite
probleme ale vieţii contemporane, folosind inteligenţa şi înţelepciunea
oamenilor de valoare care lucrează, sub o formă sau alta, în sau pe lângă
Academie”. Acest rol de consiliere şi, în ultimă instanţă, de influenţare în
mod pozitiv a societăţii face parte din „vocaţia românească (naţională) a
instituţiei alături de celelalte două roluri tradiţionale” care privesc: „vocaţia
consacrării marilor valori culturale şi ştiinţifice naţionale” şi „vocaţia
cercetării şi creaţiei” [8].
Percepţia profesorului Drăgănescu asupra menirii Academiei Române a
fost nuanţată şi detaliată şi cu alte ocazii. Trei elemente merită, în opinia
noastră, a fi menţionate în mod deosebit în momentul de faţă. Acestea sunt:
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 Considerarea conceptului de cultură în sens larg pentru a cuprinde
atât „cultura umanistă” (literatura, arta, istoria, filosofia), cât şi pe cea
„ştiinţifică” (ştiinţa, tehnologia, cunoaşterea ştiinţifică) [14];
 Spectrul larg de domenii de interes şi menţinerea tradiţiei interbelice privind preocuparea faţă de tot ce ar putea interesa societatea
românească „de la studiul solului românesc, [...] până la realizarea marilor
opere prevăzute de întemeietorii Academiei Române” [7];
 Atenţia acordată valorificării moştenirii culturale concomitent cu
preocuparea pentru pregătirea marilor deschideri ale viitorului, „în cadrul
firesc euroatlantic”.
În privinţa compoziţiei corpului membrilor Academiei Române
(Adunarea Generală), profesorul Drăgănescu a insistat pe trei elemente,
după cum urmează:
 Calităţile morale şi umane pe care trebuie să le posede cineva care
aspiră la calitatea de membru al Academiei Române, pe lângă rezultatele în
plan ştiinţific şi cultural. Astfel, în cuvântul său la alegerea ca Preşedinte
al Academiei, el arăta că „valoarea membrilor Academiei trebuie să fie
împlinită prin calităţi morale şi umane, pentru ca Academia să reprezinte
cu adevărat o parte strălucitoare a spiritualităţii româneşti” [5]. Mai târziu el
dezvoltă ideea şi propune în programul său electoral, prezentat cu ocazia
Adunării generale de alegeri din 16 ianuarie 1998, ca „Academia Română
să contribuie la reintroducerea civilizaţiei morale în viaţa românilor” [11];
 Asigurarea unei largi reprezentativităţi a Adunării Generale pentru
naţiunea noastră prin: chemarea în rândurile ei a „marilor personalităţi de
origine română de peste hotare” şi „atenţia îndreptată spre personalităţile
tinere care se conturează ca oameni de ştiinţă sau de cultură, promiţând în
perspectivă să devină membri ai Academiei [5, 7];
 Recunoaşterea meritelor membrilor Academiei plecaţi din lumea
pământeană şi preocuparea pentru realizarea unor reparaţii faţă de spiritualitatea românească prin alegerea în calitatea de membri post-mortem ai
Academiei a unor personalităţi din trecut, care fie au fost excluşi în mod
abuziv la începutul perioadei comuniste, fie au avut o contribuţie ştiinţifică
majoră care nu a primit consacrarea cuvenită la vremea ei [6, 7].
În ceea ce priveşte modul de lucru în Academia Română, profesorul
Drăgănescu este preocupat de: a) rolul central al Adunării Generale,
b) deschiderea Academiei Române către societate şi c) modul democratic
de adoptare a deciziilor. Astfel, el susţine ideea că, în contextul stabilit de
menirea Academiei Române, Adunarea generală trebuie „să redevină
parlamentul spiritual pentru marile probleme ale cercetării fundamentale
şi avansate, pentru problemele culturii şi ale limbii române, pentru ceea ce
implică fiinţa naţională şi viitorul european şi global al românilor” [11].
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Ideea unei activităţi transparente şi a deschiderii către societate a
Academiei apare de mai multe ori în scrierile profesorului Drăgănescu
consacrate Academiei Române. Chiar de la alegerea sa ca Preşedinte al
Academiei Române, profesorul Drăgănescu arăta că „viaţa academică va fi
deschisă” [5], pentru ca, în primul număr al revistei Academica, al cărei
director fondator este, să susţină imperativul „ieşirii din altar în mijlocul
poporului şi intelectualilor săi” (Drăgănescu, 1990).
Profesorul Drăgănescu a fost şi este un partizan declarat al modului
democratic şi transparent de adoptare a deciziilor în Academia Română şi,
în general, în societate. El afirmă categoric „Cine nu respectă democraţia nu
e un om civilizat” [4].
În cuvântul său la încheierea mandatului de Preşedinte al Academiei,
profesorul Drăgănescu [4] identifică, pe lângă cele trei „vocaţii tradiţionale”
amintite mai sus, alte două noi, a căror existenţă o pune pe seama
„vremurilor noi pe care le trăim”:
 „vocaţia simbiotică, de a realiza colaborări şi unităţi de cercetare în
comun cu învăţământul superior, cu alte instituţii, ministere;
 vocaţia europeană, euroatlantică şi globală, prin colaborări cu
academiile lumii şi prin relaţii directe între institutele noastre şi institutele
din străinătate, prin relaţii directe între oamenii de ştiinţă şi cultură de la
noi şi din alte ţări”.
Ideile de colaborare cu alte instituţii de cercetare şi deschiderea ştiinţei
româneşti către Europa şi către lume au fost prezente şi în alte scrieri ale
profesorului Drăgănescu [5, 7, 10].
Nu numai colaborarea cu instituţii similare (ştiinţifice şi culturale) l-a
preocupat pe profesorul Drăgănescu. El a fost atent şi la relaţiile instituţiei
cu alte elemente constitutive ale societăţii româneşti, militând constant
pentru statutul de for independent din punctul de vedere politic al
Academiei. Astfel, chiar în primul număr al revistei Academica, el arată
că „a sosit momentul să facem şi această separare între cultural şi ştiinţific,
pe de o parte, şi politic, pe de altă parte” [4]. În acelaşi timp, el încurajează
stabilirea de relaţii cu principalele partide parlamentare şi instituţii ale
statului, cu condiţia ca aceste relaţii să se bazeze pe „înţelegerea rolului
naţional şi spiritual al Academiei, dincolo de interesele unui ciclu
parlamentar sau altul” [11].

4. REALIZĂRI
Contribuţiile practice ale profesorului Drăgănescu în şi pentru
Academia Română au fost aduse atât în calitatea sa de om de ştiinţă, cât şi
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ca lider de opinie şi preşedinte al instituţiei şi al Secţiei pentru Ştiinţa şi
Tehnologia Informaţiei. Meritele omului de ştiinţă Mihai Drăgănescu în
diferite domenii nu vor fi evocate aici, deoarece ele sunt prezentate pe larg
în celelalte comunicări.
Ca lider de opinie în Academia Română i se pot recunoaşte multe
iniţiative şi realizări. Dintre acestea se pot menţiona:
 Eforturile depuse pentru scoaterea la lumină a contribuţiilor membrilor Academiei şi ale altor oameni de ştiinţă români, de-a lungul
timpului. Articolul despre Augustin Maior [3] a fost primul dintr-o serie
lungă de lucrări publicate sau manifestări organizate şi conduse direct,
având ca scop recunoaşterea unor priorităţi româneşti şi evocarea unor
mari personalităţi culturale sau ştiinţifice ca: Daniel Danielopolu,
Ştefan Odobleja, Paul Postelnicu, Tudor Tănăsescu, Aurel Avramescu,
N. Georgescu-Roegen, Ioan Inocenţiu Micu Klein, George Bariţiu, Mihail
Kogălniceanu, Onisifor Ghibu, Nicole Iorga, Virgil Madgearu, Nicolae
Titulescu, Emil Racoviţă, Ştefan Milcu. Activitatea începută în anul 1983
ca membru al Comitetului Român pentru Istoria şi Filozofia Ştiinţei
(CRIFS), al cărui preşedinte a fost ales în 1991 şi reales în 1998, şi cea de
director al volumelor NOESIS (1991–1994 şi 1999–2010) se înscrie pe aceeaşi
linie.
 Promovarea (inclusiv prin asigurarea de resurse) a unor concepte şi
direcţii de acţiune moderne în cadrul Academiei a fost materializată prin
definirea riguroasă a domeniului ştiinţei şi tehnologiei informaţiei (în
Adunarea Generală din 24 noiembrie 1998), clarificarea conceptelor
privitoare la societatea cunoaşterii şi propunerea conceptului de societate a
conştiinţei. De altfel, obiectivul de „promovare a societăţii cunoaşterii
bazate pe ştiinţă, tehnologie şi protejare a mediului” a fost inclus în
articolul 4 din noul Statut al Academiei Române (AR, 2002) la propunerea
sa. Pe aceeaşi linie se înscrie fondarea (în 1993) a unui Centru de cercetări
avansate în învăţarea automată, prelucrarea limbajului natural şi
modelarea conceptuală (1993) şi transformarea acestuia în Institutul de
Cercetări pentru Inteligenţă Artificială (ICIA) în anul 2002.
 Ca preşedinte al comisiei „Forumul pentru societatea informaţională”, pe care a fondat-o în anul 1997, a iniţiat şi condus desfăşurarea
unor dezbateri interesante privind probleme actuale ca, de exemplu,
„Comerţul electronic”, „Problema anului 2000”, „Realitatea virtuală”,
„e-learning”, „Cartea electronică”. Forumul, care este compus din personalităţi din diferite domenii de activitate din societatea românească, a avut
iniţiative importante de sensibilizare a factorilor de decizie în favoarea
construirii societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere în România.
Foarte multe idei şi iniţiative propuse în manifestul pentru construirea
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Societăţii informaţionale în România, elaborat pe baza dezbaterii în cadrul
Forumului din ianuarie 2000 [17], au devenit deja realităţi în numai câţiva
ani. Toate aceste acţiuni au continuat în mod natural iniţiativele promovate
şi conferinţele organizate pe timpul când era vicepreşedintele Comisiei
Academiei Române pentru „Revoluţia ştiinţifică şi tehnică contemporană”
(1978–1990).
 Preocuparea statornică pentru dezbaterea tuturor problemelor care
privesc Academia într-un cadru cât mai larg, în Prezidiu şi în Adunarea
Generală. Propunerile sale de îmbunătăţire a Statutului Academiei Române
(în special cele privitoare la rolul esenţial al Adunării Generale) au fost
adoptate şi incluse în noua formă a documentului care reglementează
funcţionarea instituţiei noastre (AR, 2002).
Ca prim preşedinte al Academiei Române, ales după 1989, profesorul
Drăgănescu şi-a adus o contribuţie de seamă la renaşterea instituţiei. Se pot
remarca următoarele fapte petrecute şi rezultate obţinute la iniţiativa şi
prin aportul său direct sau sub coordonarea sa:
 Redactarea, alături de acad. Ilie Murgulescu, acad. Ştefan Milcu şi
prof. Gheorghe Manole, a Decretului–Lege nr. 4 din 5 ianuarie 1990 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei Române [7, 21]. Decretul, care reda
instituţiei denumirea de Academia Română, îi asigura autonomia în ceea ce
priveşte alegerea membrilor şi a conducerii, adoptarea Statutului, stabilirea
de relaţii internaţionale şi prevedea dreptul de a avea institute proprii şi
finanţarea activităţilor de la Bugetul statului.
 Înfiinţarea revistei ACADEMICA, ce păstrează şi în prezent unele
dintre caracteristicile imprimate de fondatorul său şi enunţate în primul
număr [4]: reflectarea vieţii academice în mod operativ, publicarea de
„eseuri ştiinţifice” şi chiar modul de ilustrare.
 Reconstituirea şi împrospătarea compoziţiei Adunării Generale prin
alegeri bazate pe valoare şi realizarea de reparaţii morale faţă de vechii
membri ai Academiei împotriva cărora s-au luat măsuri abuzive în regimul
trecut. Astfel, în timpul preşedinţiei sale şi cu sprijinul său, au fost primiţi
în Academie 125 de noi membri corespondenţi, au fost promovaţi ca titulari
38 de membri corespondenţi şi au fost reconsiderate o serie de personalităţi eliminate din Academie în anul 1948 (Lucian Blaga, Ion Petrovici,
Gheorghe Brătianu, Iuliu Maniu, Iuliu Hossu, Nicolae Bălan etc.). Alte
reparaţii au constat în alegerea ca membri post-mortem a unor personalităţi
ca: Nichita Stănescu, Marin Preda, Ion Barbu, Constantin Brâncuşi,
Constantin Noica etc. [6, 7, 8].
 Redeschiderea Academiei Române către lume şi către diaspora
românească prin alegerea ca membri de onoare a unor oameni de ştiinţă de
vază din străinătate (J.Y. Custeau, Francois Chamoux, Frederico Mayor,
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Joseph Juran, Anghel Rugină, Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, Andrei
Andrieş etc.).
 Înfiinţarea Secţiilor XIII (Artă, Arhitectură şi Audio-Vizual) şi XIV
(Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei).
 Redobândirea, în ianuarie 1990, a indemnizaţiilor pentru membrii
Academiei.
 Trecerea la Academie, reînfiinţarea şi individualizarea a peste 60 de
institute, centre, laboratoare şi colective de cercetare, care constituie o
reţea similară cu cea a Societăţii Max Plank din Germania sau a CNRS din
Franţa [6].
 Hotărârea Adunării Generale din 31 ianuarie 1991 de redezbatere a
problemelor ortografiei limbii române a fost urmată de restabilirea, în anul
1993, a ortografiei clasice adoptate iniţial tot de Academia Română în anii
1904 şi 1934. Acest lucru s-a produs ca urmare a hotărârii Secţiilor de
Filologie şi Literatură şi de Ştiinţe Istorice şi de Arheologie şi a votului
covârşitor favorabil (94 pentru, unul contra şi două abţineri) din Adunarea
Generală din 31 ianuarie 1993, în care profesorul Drăgănescu a prezentat
comunicarea „Asupra unor îndreptări ale ortografiei limbii române
actuale”.
 Reluarea tradiţiei discursurilor de recepţie, primul fiind chiar al
academicianului Drăgănescu (6 septembrie 1990).
 Recuperarea unor bunuri ale Academiei (Casa Oamenilor de Ştiinţă,
bunurile Fundaţiei Elias) şi obţinerea Casei Academiei care găzduieşte în
prezent principalele institute de cercetare din Bucureşti.
 Începerea în anul 1992 a construcţiei noii clădiri a Bibliotecii
Academiei Române.
 Crearea unui curent de opinie puternic pentru necesitatea elaborării
unei lucrări fundamentale privind istoria românilor [5, 7].
 Elaborarea şi promovarea, împreună cu acad. A. Ţugulea şi dr.
D. Popescu în anul 1991, a Hotărârii de guvern pe baza căreia s-a realizat
RNC (Reţeaua Naţională de Calculatoare pentru Cercetare, la ICI), prima
reţea prin care comunitatea ştiinţifică românească a avut acces la EARN,
apoi la Internet [18].

5. APRECIERI
O serie de personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi politice româneşti au
apreciat favorabil activitatea profesorului Drăgănescu, ca om de ştiinţă şi
lider în şi pentru Academia Română. În continuare sunt prezentate unele
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dintre acelea care au fost consemnate în diverse publicaţii şi le apreciem ca
relevante pentru tema acestei comunicări.
Activitatea lui M. Drăgănescu ca om de ştiinţă în Academia Română
este poate cel mai bine caracterizată de acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga.
În Cuvântul său de răspuns la Discursul de recepţie al acad. M.
Drăgănescu, din 6 septembrie 1990, se arată: „… om de ştiinţă de cea mai
modernă formaţie (în materia fierbinte a electronicii şi informaticii) [...]
Domnia sa se numără printre acele spirite superioare, neliniştite, mereu
supuse propriilor întrebări despre lume şi viaţă, despre existenţă şi sens,
căutând răspunsuri pentru sine şi pentru ceilalţi... Urmărind succesiunea
lucrărilor originale ale academicianului Mihai Drăgănescu în toate domeniile pe care le-a abordat, observi într-adevăr pretutindeni evoluţia de la
praxis-ul ştiinţei magistral stăpânite, la gândirea teoretică, la încercarea de
explicaţii majore pentru fiecare din ramurile ştiinţifice pe care le slujeşte
[...]” [16]. Cu aceeaşi ocazie a Discursului de recepţie, acad. N. Cajal
caracterizează în mod sintetic cealaltă latură a activităţii profesorului
Drăgănescu, cea de prim preşedinte al Academiei renăscute, „[...] domnul
academician Mihai Drăgănescu, care, o ştim cu toţii, şi-a dăruit întreaga
Domniei sale fiinţă şi pricepere operei de renaştere a Academiei Române”
[2].
La împlinirea a 10 ani de la reaşezarea Academiei Române, imediat
după revoluţie, pe locul care i se cuvine în societatea românească,
preşedintele Iliescu arăta: „Vreau să-i felicit pe toţi cei care au contribuit
la acest act şi aş menţiona pentru merite deosebite pe acad. Mihai
Drăgănescu, care a fost sufletul acestei acţiuni de regenerare a Academiei
Române, în calitatea de viceprim-ministru pe care o avea atunci. A fost un
moment politic semnificativ” [21].
Angajarea în efortul de renaştere a Academiei remarcată de către
acad. N. Cajal la începutul mandatului de preşedinte a produs rezultate
numeroase şi concrete, care au fost observate şi recunoscute. Astfel,
acad. N. Simionescu, proaspăt ales ca vicepreşedinte al Academiei Române,
arăta: „Academia Română a trebuit refăcută fizic şi moral printr-un
prelungit şi nu simplu proces, al cărui succes este meritul conducerii ei din
perioada 1990–1993 şi îndeosebi al preşedintelui, acad. Mihai Drăgănescu”
[20].
Pentru a încheia această parte a comunicării, am păstrat cuvintele
simple ale acad. Gh. Tecuci, care au valoare de generalizare pentru mulţi
dintre cercetători în ştiinţa şi tehnologia informaţiei, dintre care unii se
regăsesc azi în secţia de specialitate a Academiei Române. În teza sa de
doctor în ştiinţe la Université Paris Sud, acad. Gh. Tecuci arată: „Doresc
să-mi exprim gratitudinea faţă de Mihai Drăgănescu care m-a încurajat şi
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ajutat în mod constant [...] şi care este pentru mine un exemplu demn de a
fi urmat” [22]. Autorul prezentei comunicări subscrie din toată inima la
dedicaţia făcută de colegul său de la ICI şi mai apoi din Academie.

6. CONTINUITATE
Profesorul a plecat la cele veşnice în anul 2010. Viziunea şi ideile sale
sunt vii, sunt cu noi cei rămaşi să-i continuăm opera în Academie, în
Universitatea Politehnica, în instituţiile pe care le-a fondat, în societate.
Academia păstrează şi azi structura pe care a proiectat-o Mihai Drăgănescu
în 1990. A continuat opera de reparaţiuni morale faţă de cei excluşi din
instituţie de către regimul comunist prin reprimirea lor în rândul membrilor Academiei. Secţia pe care a fondat-o în 1992 e acum completă
(http://www.acad.ro/sectii/sectia14_informatica/sti_membri.htm).
Institutul pentru inteligenţă artificială şi prelucrarea limbajului natural al
Academiei Române (www.racai.ro) a primit în 2013 numele celui care a fost
fondatorul său şi continuă să obţină rezultate excelente. Aceleaşi lucruri se
pot spune despre Institutul pentru informatică teoretică Iaşi şi Centrul pentru
micro şi nanotehnologii. În Biblioteca Academiei Romane (www.biblacad.ro),
a fost înfiinţat Cabinetul „Academician Mihai Drăgănescu” care cuprinde
colecţiile de cărţi şi reviste ale Profesorului donate cu generozitate de
doamna Nora Rebreanu. Colecţiile Bibliotecii se extind şi în lumea digitală
sub formă de expoziţii virtuale [23], transpunând în realitate o parte din
viziunea Profesorului prezentată în volumele de studii prospective realizate în Academie [24, 25] referitoare la Societatea bazată pe cunoaştere.
Două dintre cele 11 teme de studii prospective ale Academiei Române
începute în 2015 („Societatea bazată pe cunoaştere” şi „Securitatea
cibernetică”) se realizează în coordonarea şi cu participarea unor membri
ai secţiei pe care acad. Mihai Drăgănescu a fondat-o şi a condus-o până
în ultima clipă a vieţii sale pământeşti. Ideile Profesorului sunt, începând
cu anul 2014, dezbătute şi dezvoltate în cadrul unei serii de reuniuni
ştiinţifice sub titlul „Colocviile Mihai Drăgănescu”.
În semn de preţuire a operei şi de recunoaştere a actualităţii ideilor
celui care a fost primul preşedinte al Academiei Române renăscute,
Prezidiul instituţiei a aprobat, în anul 2014, propunerea Secţiei de Ştiinţa
şi Tehnologia Informaţiei pentru instituirea Premiului „Mihai Drăgănescu”
care a fost acordat în acelaşi an.
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7. ÎN LOC DE CONCLUZII
La încheierea acestei încercări de trecere în revistă a activităţii
profesorului Drăgănescu în şi pentru Academia Română, încercând să-mi
reamintesc episoade la care am fost martor şi, mai ales, studiind documentele care consemnează fapte petrecute şi idei emise, mă poartă gândul
la spusele lui Andrei Rădulescu la a 80-a aniversare a Academiei (15 mai
1946): „Fiecare dintre noi pune mai presus de orice preocupări Academia.
Oricine a fost împodobit cu demnitatea de membru al Academiei are
şi spiritul de sacrificiu pentru această instituţie”. Profesorul Drăgănescu
le-a cunoscut, le-a citat în [7] şi le-a urmat. Discipolii şi colaboratorii
Profesorului îi urmează îndemnurile şi îi continuă opera.
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MIHAI DRĂGĂNESCU OM ŞI CETĂŢEAN

Nora Rebreanu

Sunt onorată şi profund emoţionată în starea de a omagia memoria şi
spiritualitatea soţului meu – academician Mihai Drăgănescu. În acelaşi
timp, mă desprind greu de tăcerea durerilor mele pentru a evoca momente
şi trăiri dintr-o convieţuire de 53 de ani, în decursul căreia, aşa cum
Profesorul afirma: ,,cea mai mare parte a timpului petrecut împreună a fost
dedicată muncii, gândirii şi ţelurilor înalte”.
Desigur, sunt deţinătoarea amintirii multor idei, fapte, bătălii ale sale,
ale noastre; bucuriile împlinirilor, strădaniile creaţiei, tristeţea nereuşitelor,
amărăciunea nedreptăţilor, trăite toate împreună, an după an.
Din arcul de valori al Profesorului, determinant pentru traiectoria sa,
amintesc locuţiunea reverenţioasă: ,,sacru omagiu matricei mentale a
poporului român”. Apoi urarea sa filosofică originală ,,vă binegândeşte”
semnificând transmiterea de gând bun ce are acoperire prin gândul binelui
şi apoi prin fapta binelui. De asemenea, reacţia sa în momentele de
cumpănă când puteau să-i fie răpite ctitoriile, opera, sănătatea, reacţie care
ar putea fi tradusă prin versurile lui Lucian Blaga, astfel:
„Prea eşti plin de rod şi vrajă,
Vine furul, pune-ţi strajă!
Las’să vină, să culeagă
Vara mea rămâne–ntreagă.
Stelele deasupra mea
Nimeni nu mi le-o fura!”
Una dintre preocupările lui Mihai Drăgănescu căreia i s-a dedicat cu
însufleţire a fost gândirea despre societate, despre viaţa politică şi socială,
precum şi acţiunea în acest sens. Sunt multe teme analizate în acest registru
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(această tematică), cum ar fi: „Calitatea vieţii şi civilizaţia”, „Dezvoltarea
socială”, „Rolul vieţii spirituale, „Societatea şi democraţia socială”, „Modul
de inovare şi societatea” etc. Profesorul susţinea că dimensiunea de bine
a omului nu depinde numai de economie şi sistem, ci şi de factorii
spirituali; iar nivelul vieţii spirituale, în general, depinde de existenţa
marilor creaţii şi a marilor generări de idei în ştiinţă şi filosofie.
Referitor la faptul că prin termenul de cultură se înţelege, în general,
doar cultura umanistă, ignorându-se cultura ştiinţei şi a cunoaşterii,
Mihai Drăgănescu susţinea ideea echilibrului acestor două culturi care
să formeze cultura unică a unei ţări, a unui popor.
Trecând la fenomenul globalizării, Profesorul arăta cum omenirea a
cunoscut întotdeauna efecte globale, dar globalizarea în sine a avut un
catalizator, şi anume ,,Internetul”, deoarece această reţea informatică
mondială a determinat şi determină constituirea unei îmbinări unice de
relaţii economice, sociale, politice, ştiinţifice, tehnologice şi culturale la
scara întregului glob pământesc.
Voi încerca să mă opresc asupra crezului nostru – al lui şi al meu – în
ceea ce numim „interesul naţional”. Voi dezvălui faptul că în ascendenţa
lui Mihai Drăgănescu găsim mai multe generaţii de preoţi ortodocşi şi
generali eroi ai armatei române. Ascendenţa mea cuprinde preoţi
greco-catolici, dascăli, străbuni ce au populat ,,Pădurea Spânzuraţilor” şi
„Câmpia Libertăţii” şi au trăit tulburata şi tulburătoarea istorie transilvană.
Genele transmise şi roadele educaţiei noastre s-au întâlnit într-un parteneriat al sentimentelor trainice faţă de România profundă.
Profesorul afirma că interesul naţional se manifestă „printr-un sentiment naţional sau mai bine spus printr-un sens fenomenologic de ordin
mental pe care majoritatea românilor îl poartă (sau ar trebui să-l poarte)”.
Acest sentiment ne-a condus, în istorie, la năzuinţa spre realizarea unităţii
statale a românilor cu respectarea dreptului minorităţilor, unitate statală
care se impune a fi apărată de ingerinţa noţiunii de stat multinaţional.
În virtutea respectului faţă de interesul naţional, românii nu se pot
lăsa dominaţi sau dispreţuiţi; ei trebuie să-şi asume conştiinţa dimensiunii
lor în Europa şi în lume, dimensiune ce le revine prin istoria şi cultura lor
şi prin aportul lor la cultura universală.
*
*

*

Mai puţin cunoscute sunt acţiunile lui Mihai Drăgănescu în calitate de
viceprim-ministru al Guvernului Provizoriu din perioada 28 decembrie
1989 – 1 iunie 1990.
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A fost cooptat în Guvernul Provizoriu fiind cunoscut ca rezistent prin
cultură şi cunoscut, de asemenea, ca ataşat cauzei de libertate şi democraţie
a societăţii româneşti.
În Guvernul Provizoriu s-a ocupat de domeniile cultural, ştiinţific şi
economic. A contribuit la organizarea Guvernului şi la echilibrul social-politic al ţării; a fost responsabil de organizarea administrativă şi urmărirea
alegerilor din 20 mai 1990; a contribuit la înfiinţarea unor universităţi în
mai multe centre culturale; a relansat concursurile de promovare în
cercetare şi învăţământ ş.a.m.d.
Important de semnalat este faptul că, încă din primele zile de guvernare, a promovat elaborarea Decretului nr. 4/5 ianuarie 1990 privind
Academia Română. Devenind Preşedintele Academiei Române, a părăsit
Guvernul Provizoriu la 1 iunie 1990 şi s-a dedicat procesului de renaştere
a Academiei Române la cursul firesc, după ce vreme de decenii existase
ca Academia Republicii Socialiste, proces care a fost anevoios şi patetic.
Alte zile şi nopţi de trudă şi bătălii, timp în care Mihai Drăgănescu a fost
sprijinit, aprobat sau denigrat pentru evlavia sa faţă de Academia Română
şi pentru crezul său, acela că: „cel mai înalt For de ştiinţă şi cultură al
ţării să păstreze vie memoria înaintaşilor, să cultive spiritualitatea contemporanilor, să se implice direct în propăşirea societăţii româneşti, să
contribuie la sursele culturii universale”.
Tot în perioada acţiunilor din Guvernul Provizoriu este de menţionat
faptul că, în 18 martie 1990, Mihai Drăgănescu depune la Bruxelles, în
calitate de viceprim-ministru, cererea de Asociere a României la Uniunea
Europeană. La acea dată, în ţară se declanşau evenimentele de la Târgu
Mureş care, prezentate distorsionat în media internaţională, au adus
serioase prejudicii imaginii României. De aceea, a fost necesară o
argumentare solidă şi convingătoare a Profesorului pentru ca, în final,
cererea de asociere să fie acceptată.
*
* *
La 1 iunie 1994, Mihai Drăgănescu sosea la Bruxelles, în calitate de
ambasador al României, în Regatul Belgiei.
Voi evidenţia unele aspecte ale acţiunilor sale pe tărâm diplomatic
începând cu sfârşitul, şi anume cu vizita protocolară de rămas bun la
Regele Albert II. Vizita a depăşit cadrul şi timpul standard acordate
unui asemenea eveniment, deoarece regele a dorit să discute cu noi şi pe
teme filosofice şi culturale. La încheiere ne-a spus amândurora că am
fost „ambasadori magnifici” pentru că am adus un remarcabil serviciu
României în lume şi am construit relaţii speciale româno-belgiene.
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Întorcându-mă la începuturi,
trebuie să dezvălui (mă refer la timpul
de acum 22 ani) faptul că orice
,,intrus” în aparatul clasic M.A.E., fie
el şi un fost Preşedinte al Academiei
Române, este privit cu suspiciune şi
„ajutat” prin varii metode să greşească pentru a marca nepotrivirea
intrusului la sistem. Apoi, între directivele de la centrala M.A.E. şi realitatea constatată de către diplomat, în
ţara unde este acreditat se nasc uneori
serioase controverse; un ambasador
eficient îşi asumă riscul de a acţiona
pe propria răspundere.
Ambasadorul Mihai Drăgănescu
a reuşit să treacă de Scylla şi
Charibda; s-a consacrat, ca întotdeauna, unei munci perseverente pe tărâm diplomatic, tărâm abordat
cu echilibru şi spirit ştiinţific, ceea ce a condus curând la înscrierea sa
în statutul de adevărat ambasador.
A pornit de la ideea generală a unui program de activitate ce a avut la
bază constatarea că nu sunt suficiente doar reprezentarea, negocierea şi
informarea aşa cum scrie în tratatele de diplomaţie, ci şi o formă de
construcţie a relaţiilor într-un anumit scop, cu un anumit obiectiv major.
Obiectivul adoptat a fost de a urmări transformarea acestei tendinţe
în paşi reali, spre o refacere a relaţiilor privilegiate dintre România şi
Belgia, cunoscute în perioada interbelică. Desigur, era un obiectiv de
realizat pe o lungă perioadă de timp care depăşeşte durata mandatului
unui ambasador, dar viabilitatea unei idei-obiectiv a fost probată de
interesul pe care i l-au acordat interlocutorii belgieni din toate domeniile
şi structurile.
Belgia fiind o ţară complexă, cu 6 parlamente şi tot atâtea guverne şi cu
trei limbi oficiale, era necesară adaptarea relaţiilor şi acţiunilor ambasadei
la acest tip de structură statală. Înainte de toate, trebuia să facem cunoscută
imaginea reală a României, demontând imaginea cu serioase conotaţii
negative prezentată în media din Occident şi, de asemenea, să facem
cunoscută afirmarea României şi a românilor, ca factori de civilizaţie în
decursul timpului, prin istorie, ştiinţă şi cultură.
A fost o strădanie incomensurabilă, dar care a dat roade deoarece am
prezentat şi am reprezentat cu demnitate ţara în mediile diplomatice şi
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în toate straturile societăţii belgiene, de la Casa Regală şi lumea academică
la producători şi fermieri, realizând relaţii eficiente pentru România în
domeniile economic, social, ştiinţific şi cultural.
Ambasadorul Mihai Drăgănescu a ţinut şi o serie de conferinţe şi
comunicări la Academia Regală Belgiană şi la alte instituţii, comunicări din
care amintesc: „L’existence européenne de la Roumanie”, „The future of
information technology”, „Principes d’une science structurale-phenomenologique”, „La Roumanie à l’heure de l’association” etc. În legătură cu acest
ultim subiect este interesant de menţionat faptul că pentru cererea de
Asociere a României la U.E. prezentată de Mihai Drăgănescu, la Bruxelles
în anul 1990, în calitate de viceprim-ministru, aşa cum am arătat mai
înainte, trebuia obţinută, în 1994, ratificarea tot la Bruxelles, prin demersul
ambasadorului Mihai Drăgănescu.
Cu puţin timp înainte de data limită convenită, ratificarea asocierii
trecuse de Parlamentul Federal Belgian. Am realizat însă că procesul nu
este încheiat, deoarece trebuia obţinută şi aprobarea celor 5 parlamente
regionale şi comunitare. Am câştigat această cursă contra cronometru
acţionând împreună, ca întotdeauna. Îmi amintesc cum, la comunitatea
germanilor, am fost întâmpinaţi solemn cu drapelul României; am constatat, de ambele părţi, că nu vorbeam chiar cu „hoch deutsch”, ci un uşor
regionalism utilizat şi astăzi în nordul Transilvaniei unde străbunii lor
etnici se aşezaseră în cursul secolului al XIII-lea.
Am căutat, prin multiple acţiuni, să facem cunoscută cultura română
în Belgia şi, la rândul nostru, am trăit emoţiile estetice oferite de cultura
belgiană. În notele sale de călătorie, scriitorul umorist ceh J. Hasek descrie
sugestiv peisajul din aria belgiană astfel: „e foarte frumos, acolo unde se
termină o catedrală începe o vacă”.
Întra-adevăr, este ţara impunătoarelor domuri gotice şi a cultului
pentru vieţuitoarele de fermă. Dar şi ţara câmpiilor verzi, polderelor
nisipate, canalelor, podurile arcuite, a străzilor cu aer medieval populate
de casele fostelor corporaţii, a turnurilor vechilor primării şi a sediilor
ghildelor hanseatice bine conservate şi îngrijite, a minunatei arhitecturi
din Grant Place (Grote Markt ) şi, mai aproape de noi, a mult răspânditului
stil „art nouveau” etc.
Apoi, literatura, de la romanul picaresc al lui De Coster la poezia
simbolistică a lui Maeterlink, rafinamentul şi strălucirea picturilor „primitivilor flamanzi” cu fluiditatea culorilor lui Van Eyck şi zăpezile prerenascentistului Brueghel, fabuloasa confecţionare manuală a dantelei şi
tapiseriilor. Şi, fiorul care te cuprinde atingând partitura compoziţiilor
bunicului lui Van Beethoven, organist la Domul din Mechelen (Malines),
compoziţii care au inspirat, se pare, creaţia marelui Ludwig.
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Ambasadorul Mihai Drăgănescu a solicitat încheierea mandatului său
înainte de termen. A făcut acest lucru considerând că în diplomaţie
demarase o construcţie durabilă în care investise întreaga sa energie,
energie ce necesita a fi redirecţionată acum spre domeniile ştiinţei şi
filosofiei.
Reveniţi în ţară, am găsit o societate diferită de cea receptată la plecare;
se schimbaseră coordonate, principii, idealuri. Profesorul a intrat într-o
nouă etapă a vieţii sale în care a cunoscut înălţarea şi suferinţa, prietenia
şi trădarea şi... şi... şi restul este tăcere.
În încheiere mulţumesc, cu gratitudine, distinşilor academicieni care
au iniţiat şi organizat publicarea acestui volum, celor care au prezentat
elevate materiale scrise pentru a se forma volumul şi tuturor celor care i-au
fost aproape Profesorului, îi continuă opera, îi păstrează vie memoria.
Vă amintesc că acum, ca întotdeauna, „vă binegândeşte” în
spiritualitate Mihai Drăgănescu.
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