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David Ruelle, profesor universitar de fizică în Franţa, nu are 

naivităţi doctrinare: e convins că spiritul uman e hegemonic, 

măcinat fiind de o poftă bizară de a stăpîni tot. Înclinaţiei despotice 

nu-i scapă nimic: natura trebuie supusă, viitorul trebuie anticipat, 

trecutul se cere lămurit, şi orice necunoscută se impune a fi 

eliminată.  

Un astfel de elan cognitiv dă naştere unui orizont de aşteptare cu 

precădere faustic, în virtutea căruia nici o piedică nu are voie să ne 

zădărnicească voinţa de control total. De la meteorologie la 

termodinamică, de la medicină la loterie şi de la teoria informaţiei 

la mecanica cuantică, nici o întîmplare nu poate avea impertinenţa 

de a ne sfida trufia tiranică. Regula lumii e certitudinea, iar 

corolarul ei este siguranţa. Fără certitudine şi siguranţă, viaţa nu are 

farmec.  

Numai că realitatea e curat impertinentă, nepăsîndu-i de capriciile 

totalitare ale spiriului faustic, drept care scoate la iveală stafii 

menite a-l sabota. Aşa apare haosul, formă penibilă de indisciplină 

a materiei, de agitaţia căreia spiritul are oroare, tot astfel se iveşte 

dezordinea, ipostază rebelă de încălcare a armoniei, a cărei expresie 

entropică provoacă nopţi albe fizicienilor, aşa izbucneşte 

incertitudinea, ale cărei formule cuantice umilesc pînă şi pe cei mai 

încrezători cercetători, şi tot astfel ţîşneşte hazardul, a cărui pleaşcă 

iraţională pune pe butuci pretenţiile ştiinţei de a anticipa 

evenimentele. Savoir c’est prévoir e lozincă pentru inocenţi. 

Certitudinea e o reverie fără temei, iar siguranţa o ipoteză fără 

acoperire, caz în care viaţa îşi cam pierde farmecul.  

Pentru David Ruelle lumea e incertă, imprevizibilă şi dezordonată, 

trei atribute în faţa cărora fizicienii răspund cu un îndoit postulat: 

mai întîi, promulgarea haosului drept condiţie esenţială a lumii, în 



faţa căreia numai calculul şi experimentul pot aduce o reacţie 

demnă, şi în al doilea rînd, ridicarea hazardului la rangul de 

dimensiune sine qua non a universului. Multă vreme s-a crezut că 

cele două cuvinte se referă la accidente stînjenitoare pe care numai 

slabul progres al ştiinţei le făcea cu putinţă, un fel de infirmităţi 

incomode trădînd stadiul ei imatur. Astăzi, optica s-a schimbat, 

oamenii de ştiinţă căzînd în resemnare de principiu: haosul şi 

hazardul nu sînt noţiuni menite a camufla inaptitudinea omului de a 

fi omniscient, ci ele ţin de esenţa realităţii. Cu alte cuvinte, ele 

există nu pentru că ignoranţa noastră nu le poate înlătura, ci pentru 

că ele sînt sădite în intimitatea universului. Chiar ştiind tot, nu vom 

scăpa de haos. De aceea, cine mai crede într-un determinism strict 

e atins de opacitate cronică, şi numai ageamii mai urzesc visuri de 

control total.  

Volumul profesorului Ruelle e încercarea de a pune în concepte o 

stupefacţie: neputinţa de a explica de ce lumea, cînd e lăsată în voia 

ei, merge spre coruperea ordinii. E ca şi cum un scenariu 

apocaliptic împinge lucrurile spre o descompunere irepresibilă: 

structurile se alterează, firele de telefon se încîlcesc, oamenii se 

scofîlcesc, fundaţiile se tasează, farfuriile se sparg, circulaţia rutieră 

se sufocă în dopuri, stîncile se erodează, războaiele izbucnesc, 

atomii se dezintegrează. Unde e sensul în toate acestea? Sau, cu o 

întrebare de retorică medievală: care e raţiunea haosului, ce rol 

joacă el în iconomia universului?  

Răspunsul lui Ruelle se mărgineşte la o constatare seacă: ce se 

întîmplă în loterie sau în paginile de horoscop este replica în 

miniatură la ce se întîmplă în crizele financiare sau în conflictele 

etnice: toţi fac previziuni şi se laudă cu o gîndire globală („a gîndi 

global şi a acţiona local”), pentru ca, peste puţin timp, de preziceri 

să se aleagă praful, starea globală dovedindu-se impredictibilă. Nici 

diavolul în zilele de maximă clarviziune nu ar putea prevedea 

chipul întîmplărilor. Ceva ne scapă în chip iremediabil, şi nici un 

zeu nu ne va putea izbăvi de această lacună. Naturaliter universul 



se hrăneşte din haos, la fel cum libertatea omului provine din 

întîmplare. Drama e că, atunci cînd sînt siliţi să accepte abateri de 

la modelul ordinii, cercetătorii nimeresc în derută, dovadă că nu 

puţini matematicieni au sfîrşit lamentabil. Kurt Gödel moare de 

inaniţie după ce arătă că adevărul sau minciunea sînt calităţi 

indecidabile (nu pot fi infirmate şi nici confirmate). Alan Turing, 

chinuindu-se să găseacă o maşină de calcul destinată a învinge 

hazardul, se sinucide, iar Ludwig Boltzmann, extenuat de 

incertitudinile termodinamice, îşi pierde minţile `şi ia zilele. Uneori 

matematica, departe de a fi o disciplină inofensivă, face victime.  

Scrisă alert şi dezbărată de clişee jargonice, cartea lui David Ruelle 

constă în enumerarea acelor cazuri de haos de care se izbesc 

oamenii de ştiinţă în felurite domenii, de la turbulenţa lichidelor 

pînă la instabilităţile economice, de la neprevăzutul cuantelor şi 

pînă la ireversibilitatea impusă de legea a doua a termodinamicii. 

Dincolo de detaliile de calcul matematic, menite a lămuri termeni 

precum entropia, incertudinea sau informaţia, ce atrage atenţia e 

consecinţa aplicării acestor noţiuni asupra omului. E ca într-un joc 

de probabilităţi în cursul căruia deznodămîntul unui act contrazice 

intenţia cu care el a fost făcut. Cu alte cuvinte: unde dai şi unde 

crapă. De exemplu, cine acţionează cu totul raţional într-o anumită 

situaţie sfîrşeşte mai devreme sau mai tîrziu prin a săvîrşi gesturi 

cu totul aleatorii, aflate în drastică discrepanţă cu regulile raţiunii 

de care a ascultat. Te porţi raţional şi rezultatul este ininteligibil. 

Aşa se întîmplă în toate situaţiile de viaţă care, în loc de inteligenţă, 

cer fler, adică intuiţia obscură a unui sens pe care nu-l poţi explica.  

Un alt exemplu: e uşor să spui că piaţa liberă se reglează singură şi 

că intervenţia statului nu face decît să strice metabolismul 

comerţului. În realitate, orice piaţă lăsată liberă duce invariabil la 

practici de monopol, pentru ca apoi monopolul să se risipească într-

o devălmăşie de concurenţi neloiali. E ca în clasica secvenţă: 

plutocraţ ie–tiranie–anarhie. Libera concurenţă duce la 

concentrarea capitalului în câteva mîini (capitalul nu e filantrop şi 



nici democratic), cu apariţia unei oligarhii a cărei putere nu poate fi 

înlăturată decît prin provocarea anarhiei. Şi apoi ciclul se repetă: 

anarhiştii sînt împuşcaţi, stabilitatea e restaurată pînă cînd se 

preschimbă în dictatură, iar etuva dictaturii crapă prin fisurile unei 

noi anarhii.  

Optica nu e defel roză, căci, dacă o accepţi, eşti silit să recunoşti că 

intenţiile bune provoacă catastrofe. Motivaţii ce par benigne 

sfîrşesc malign, dar şi invers, mobiluri ce par dăunătoare au feţe 

binefăcătoare. De exemplu, repercusiunea întîmplării asupra 

liberului arbitru. Nenorocirile, accidentele, traumele şi necazurile 

provocate de întîmplare sînt rezumate de obicei în sintagma: „la 

locul nepotrivit în momentul nepotrivit“. O clipă de ghinion şi 

savoarea vieţii s-a dus, în virtutea haosului cel maşter şi rău. Dar 

dacă nu ar exista haos, destinul ar fi necesar, implacabil ca un 

traseu croit dinainte. „Necesarul“ e ceea ce nu poate fi întrerupt, 

caz în care viaţa ar consta în punerea în act a unor instincte de pilot 

automat: destin tras la echer fără surprize neplăcute. Numai că 

necesitatea poate fi ruptă prin insinuarea întîmplărilor, şi tocmai de 

aceea omul are privilegiul libertăţii. În acest caz, coruperea unei 

direcţii (providenţa divină sau fatalismul determinismului orb) are 

efecte bune: sîntem liberi, fiindcă ceva scîrţîie în mersul 

necesităţilor divine.  

Dacă aşezi un creion pe vîrf rugîndu-te să stea nemişcat, şansa ca el 

să rămînă în poziţie verticală (poziţia de echilibru) e nulă, creionul 

înclinîndu-se şi căzînd cu o viteză exponenţială. Ieşirea din plan 

vertical e o abatere de la un echilibru pe care creionul singur nu îl 

poate păstra. Cu alte cuvinte, creionul e liber, el intră în dezordine 

şi cade. La fel se întîmplă cu biografia unui om: invariabil ea duce 

la dezechilibru şi apoi la colaps. O viaţă de creion stînd pe vîrf e cu 

putinţă numai în panegirice sau sinaxare, dar acolo libertatea e 

exclusă. Concluzie: hazardul e rău, dar mai rău ar fi fără hazard.  

Plăcută la lectură, prima ediţie a cărţii a apărut la începutul anilor 

’90 în Franţa, de aceea conţinutul nu surprinde prin noutăţi 



izbitoare. Chiar şi aşa, e un prilej de meditaţie în marginea 

defectelor ce surpă armonia lumii, îngăduind însă libertatea omului. 

 


