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Abstract. This paper is aspiring to get a logical explanation on the entropy velocity (i.e. on the
entropy acceleration) in a Universe “endowed” with a dissipative system. To this end, some concepts of
dissipative structures emergence are analyzed, in a new paradigm of the logically vivid systems. In
connection with the increasing global entropy, some crucial concepts as: the time arrow, the complexity
degree, the specific time (that is, own time, or assigned to process time) are treated and correlated. The
main objective of the paper is to find out a logical explanation for accelerating of the entropy by the
entropic heterogeneity accompanying the dissipative structures arising. A few answers are proposed
while many other questions are stimulated in the matter.
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Legea entropiei induce, cum se ºtie, o sãgeatã a timpului
în evoluþie: timpul „curge” în direcþia în care creºte entropia
globalã(1). Mai exact spus, sãgeata timpului este orientatã
de la „lumea” în care entropia este mai micã spre „lumea”
în care entropia este mai mare sau, ceea ce este acelaºi
lucru, dinspre starea unei lumi cu o entropie mai micã spre
starea unei lumi cu o entropie mai mare(2). În absenþa
sistemelor disipative, sã acceptãm o creºtere uniformã (cu
acceleraþie nulã) a entropiei globale: vom nota viteza
acestei creºteri cu l N . Sã admitem apariþia, la momentul
t0, a unui sistem disipativ(3). Prin definiþie, acesta va micºora
viteza de creºtere a entropiei, la nivel local, sã spunem,
pânã la valoarea l D . Sã notãm cu d scãderea vitezei de
creºtere localã a entropiei: d = l D - l N < 0 ºi sã denumim
acest proces ca fiind unul de dezentropizare (4). Prin
convenþie, vom nota: l N =

dE G
dt

(5)

, unde cu EG s-a notat

nivelul entropiei globale, iar cu t s-a notat timpul fizic. În
dE L
, unde cu EL s-a notat
dt
nivelul entropiei locale (din interiorul sistemului disipativ).

mod similar, se poate scrie: l D =

Sã mai notãm faptul cã sistemul local disipativ este separat,
din punct de vedere structural ºi, deci, funcþional, de mediul
sãu (de mediul global) printr-o „membranã” care va
reprezenta ºi un filtru sui-generis prin care se realizeazã
schimbul de substanþã, energie ºi informaþii (metabolism)
dintre sistemul disipativ ºi mediul global. Faptul cã
entropia din interiorul sistemului disipativ are o vitezã
mai micã decât cea din mediul global(6) se datoreazã
faptului cã sistemul disipativ „extrage” din mediul sãu
entropie joasã (resurse legate, adicã având o anumitã
complexitate) ºi „varsã” în mediu entropie înaltã (resurse
libere, adicã având o complexitate mai micã decât resursele
legate originare). Prin urmare, apare necesitatea de a mãsura
o nouã categorie de entropie, ºi anume entropia (mai exact,
viteza ei) din mediul global care rãmâne dupã ce am selectat,
cu ajutorul membranei, sistemul disipativ. Sã notãm viteza
entropiei din acest mediu (pe care-l vom denumi, aºadar,
mediu complementar) cu l C . Prin urmare, se poate scrie:
lC =

dE C
, unde cu Ec s-a notat nivelul entropiei din mediul
dt

complementar.
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Pentru a înþelege legãturile cauzale care sunt generate
de apariþia unui sistem disipativ într-un sistem global este
necesar sã postulãm un principiu de invarianþã. În acest
scop, vom face apel la urmãtoarele ipoteze de lucru:
a. un sistem disipativ este un sistem viu, în sens logic.
Un sistem logic viu se defineºte prin douã atribute: 1) o
membranã care-l separã, substanþial, energetic ºi
informaþional, de mediul sãu; 2) o capacitate de
autopoiezã(7);
b. în cazul existenþei sistemelor vii, existã un invariant
al gradului de simplitate. Aceasta înseamnã cã simplitatea
internã a sistemului (structura sa internã, adicã funcþionarea
sa internã, dincoace de membranã) este invers proporþionalã
cu simplitatea sa externã sau simplitatea ecologicã
(interacþiunile de orice fel cu mediul aflat dincolo de
membranã). Cu alte cuvinte, cu cât simplitatea internã este
mai mare cu atât complexitatea ecologicã este mai mare ºi
invers. Acest principiu de invarianþã a fost observat empiric ºi, din punct de vedere epistemologic, pare a fi un
principiu logic, adicã universal.
Întrucât sistemul disipativ „consumã” din entropia joasã
din mediul complementar, el tinde sã-ºi menþinã, cel puþin,
gradul intern de complexitate, împotriva degradãrii
entropice universale. Cu alte cuvinte, sistemul disipativ
îºi mãreºte, relativ la mediul complementar, gradul de
complexitate internã (având în vedere faptul cã, aºa cum
am spus mai sus, mediul complementar suferã cel puþin(8) o
degradare entropicã cu viteza l N ). Dar aceasta înseamnã,
în virtutea principiului de invarianþã a interacþiunii totale
(interacþiunea internã ºi cea externã), cã sistemul disipativ
va trebui sã-ºi micºoreze gradul de complexitate a
interacþiunilor (adicã metabolismul) cu mediul
complementar. Vom spune cã reducerea acestui grad de
complexitate ecologicã este mãsuratã de creºterea
autonomiei ecologice a sistemului disipativ. Prin urmare,
autonomia ecologicã reprezintã reflexul metodologic al
simplitãþii ecologice: cu cât simplitatea ecologicã creºte
(adicã cu cât complexitatea ecologicã scade) cu atât
autonomia ecologicã creºte. Am obþinut, aºadar, o mãsurã
(sau cel puþin o pseudomãsurã, adicã o cuantificare) a
simplitãþii ecologice a unui sistem disipativ (adicã a unui
sistem viu logic) prin intermediul gradului de autonomie(9).

2. Structura vitezei entropiei
Sã încercãm sã analizãm impactul acestor procese
(generate de apariþia sistemului disipativ) asupra vitezei
entropiei în mediul complementar ºi în mediul global.
Aºadar, înainte de apariþia sistemului disipativ(10), în
Univers aveam o singurã vitezã a entropiei (viteza naturalã
a entropiei globale, l N ), iar dupã apariþia sistemului
disipativ, avem trei viteze diferite ale entropiei: o vitezã a
entropiei locale, l D , o vitezã a entropiei complementare,

l C ºi o vitezã nonnaturalã a entropiei globale, pe care o
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notãm cu l N . De reþinut cã toate cele trei viteze sunt
pozitive, chiar dacã au valori absolute diferite. Aceasta
înseamnã cã entropia creºte atât în sistemul disipativ, cât
ºi în mediul complementar al acestuia.
Pe baza principiului de invarianþã a simplitãþii totale,
menþionat mai sus, vom introduce un alt principiu de
invarianþã, ºi anume principiul invarianþei vitezei entropiei.
Sã facem câteva consideraþii preliminare.
a. invarianþa vitezei entropiei înseamnã sã avem relaþia
de identitate: l N = l N ; aceasta înseamnã cã toate efectele
generate de apariþia sistemului disipativ în Universul iniþial
(sã-l numim Univers 0) se vor combina în aºa fel încât în
noul Univers (sã-l numim Univers 1) viteza entropiei
globale(11) este aceeaºi(12);
b. nu are nicio importanþã faptul cã în Univers apare un
singur sistem disipativ (o modificare insignifiantã a
structurii Universului) sau, dimpotrivã, apare o mulþime
imensã de asemenea sisteme(13).
Rezultã, aºadar, cã o scãdere a vitezei entropiei locale
se va regãsi într-o creºtere echivalentã a vitezei entropiei
complementare, aºa încât viteza entropiei globale sã rãmânã
neschimbatã. Avem, cu alte cuvinte, o „curburã” entropicã
localã(14). Problema este, însã, cã mediul complementar al
sistemului disipativ reprezintã tocmai restul universului
în care a apãrut acel sistem disipativ. Tragem concluzia cã,
de fapt, entropia este acceleratã în tot restul universului,
concomitent cu reducerea (sau menþinerea, dupã caz) a
vitezei entropiei în sistemul disipativ. Acesta este sensul
riguros al multor afirmaþii conform cãrora un sistem
disipativ accelereazã entropia globalã. Prin aceste afirmaþii
trebuie înþeles, în opinia noastrã, doar faptul cã viteza
entropiei complementare creºte în raport cu viteza entropiei
globale naturale din Universul 0. Aceastã creºtere este
dependentã de scãderea vitezei entropiei în sistemul
disipativ.
Sã ne referim, într-un mod mai punctualizat, la procesul
prin care apare un sistem disipativ în Univers.
Este evident faptul cã un sistem disipativ constituie
pentru Universul 0 (univers omogen) o eterogenitate.
Apariþia unei eterogenitãþi(15) „tulburã” omogenitatea
Universului, omogenitate mãsuratã prin nivelul entropiei.
Mai mult decât atât, o eterogenitate nu poate apãrea ca un
sistem local cu entropie mai înaltã decât cea a mediului în
care ia naºtere(16), ci întotdeauna ca un sistem cu entropie
mai joasã decât cea a mediului sãu complementar. Prin
urmare, apariþia unei eterogenitãþi genereazã, prin chiar
aceastã „naºtere”, o creºtere a entropiei mediului
complementar, asociatã cu „stabilirea” unui nivel al
entropiei locale mai scãzute decât cea din mediu. Sã notãm
cã, de aici înainte, chiar dacã, în sistemul disipativ creat,
viteza entropiei este aceeaºi cu cea din mediul
complementar, gradientul (diferenþa de entropie) dintre cele
douã entitãþi (sistemul disipativ ºi mediul complementar)
se va menþine sine die(17). Sã observãm câteva lucruri, aici:

micºora viteza de degradare entropicã(26)). Dar aceste
concluzii sunt în dezacord absolut cu rezultatele obþinute de
cercetarea din domeniu ºi care indicã, dimpotrivã, o scãdere a
vitezei entropiei în sistemului disipativ, concomitent cu o
creºtere a acestei viteze în mediul complementar.
Dupã pãrerea noastrã, impasul se datoreazã faptului cã
mãsurãm ambele procese entropice (din sistemul disipativ
ºi din mediul complementar) cu acelaºi ceas (indiferent de
natura lui(27)). Utilizarea aceluiaºi ceas genereazã un timp
exterior, imuabil ºi indiferent la procesul pe care-l
mãsoarã(28). Punctul nostru de vedere este urmãtorul:
a. prin apariþia eterogenitãþii entropice (adicã a
gradientului entropic), timpul (considerat un contor de
cuantificare a procesului cãruia îi este asignat) suferã, la
rândul sãu, o dedublare. Aceastã dedublare se referã la tactul
timpului în cauzã. Tactul timpului este dependent de
procesul cãruia îi este asignat, ºi anume este cu atât mai
accelerat cu cât procesul în cauzã are o densitate mai mare.
Prin densitate a procesului vom înþelege gradul de
complexitate a acestuia sau, cu terminologia din materialul
de faþã, gradul sãu de entropie (reamintind cã gradul de
complexitate ºi „gradul” de entropie sunt invers
proporþional corelate(29)). Sistemul disipativ a „cãpãtat” o
entropie mai micã decât a mediului complementar, deci o
complexitate mai mare. În acest context, timpul asignat
procesului din interiorul membranei sistemului disipativ
se accelereazã în raport cu tactul timpului care „mãsoarã”
procesul din mediul complementar. De fapt, din punct de
vedere relativ, noi nu putem stabili cu cât s-a accelerat
tactul timpului din sistemul disipativ (ºi, desigur, nici cu
cât s-a decelerat tactul timpului din mediul complementar)
deoarece, aºa cum am arãtat mai sus, nu avem un benchmark (un cadru de referinþã) absolut(30); cu toate acestea,
din punct de vedere logic, este de aºteptat sã se producã ºi
acest gradient de tact temporal. De data aceasta, însã, avem
o „teorie” pentru trecerea gradientului entropic în gradient de tact temporal: postularea unei proporþionalitãþi
directe între gradul de complexitate a procesului ºi tactul
timpului asignat;
b. sã notãm cu i CN tactul timpului în mediul
complementar aflat în Universul 0 (se înþelege cã mediul
complementar coincide cu Universul 0), cu i CN tactul
timpului în mediul complementar dupã apariþia sistemului
disipativ ºi cu i DN tactul timpului în sistemul disipativ(31);
atunci, având în vedere faptul cã E Ct 0 > E Dt 0 sau, ceea ce
este echivalent, A Ct 0 < A tD0 , (unde cu „A” s-a notat gradul
de complexitate sau, ceea ce este acelaºi lucru, gradul de
analiticitate, unde „D” semnificã sistemul disipativ, „C”
semnificã mediul complementar, iar „t 0 ” semnificã
momentul apariþiei sistemului disipativ) se poate scrie:
i DN > i CN (32). Aºadar, revenind la calculul vitezei entropiei
pentru fiecare dintre cele trei entitãþi conceptuale
(Universul 0, sistemul disipativ ºi mediul complementar(33)),
dE

dE

C
D
putem scrie, succesiv: l D = i N , l C = i N ;
C
D
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a. apariþia unui sistem disipativ a creat o „buclã”
entropicã localã, adicã un gradient entropic, gradient
întreþinut prin intermediul membranei care diferenþiazã
(localizeazã) sistemul disipativ în cauzã;
b. crearea buclei entropice a fost generatã de un transfer(18) de entropie scãzutã din mediul originar cãtre sistemul
disipativ(19);
c. se pune problema: transferul „creativ” de entropie
joasã din mediu cãtre sistemul disipativ a avut vreun impact asupra vitezei cu care entropia continuã sã creascã?
Aici apare o dificultate logicã deosebitã din cauza faptului
cã noi nu putem mãsura entropia (nivelul ei absolut), ci
putem doar cuantifica (deci, folosim o pseudomãsurã)
viteza ei(20). Pentru a da un rãspuns consistent ar trebui sã
avem o mãsurã a nivelului entropiei asociatã stãrii de
echilibru termodinamic (21). Dar nici mãcar cu aceastã
informaþie nu am putea determina viteza, deoarece ne-ar
mai trebui perioada în care, din momentul analizei, urmeazã
a fi atinsã starea de echilibru termodinamic. Aceste
dificultãþi ne vor determina sã venim cu o propunere relativ
radicalã(22) pe baza cãreia sã încercãm un rãspuns consistent.
Am putea considera, aºadar, cã apariþia sistemului
disipativ a mãrit entropia din mediul complementar ºi,
concomitent, a redus entropia din sistemul disipativ(23).
Rãmâne de stabilit legãtura cauzalã care ar putea eventual,
exista între variaþia entropiei ºi variaþia vitezei acesteia.
Poziþiile standard din literatura dedicatã materiei
„stipuleazã” cã, în sistemele disipative, viteza entropiei
este mai micã decât în mediul complementar ba, mai mult,
aceastã scãdere a vitezei entropiei în interiorul membranei
sistemului disipativ se face cu „costul” creºterii vitezei
entropiei în mediul complementar. Acest rezultat este, aºa
cum ne dãm seama, consistent cu principiul de invarianþã
a vitezei entropiei globale, deoarece stabileºte o legãturã
cauzalã reciprocã între variaþiile celor douã categorii de
vitezã a entropiei, dar nu s-a rezolvat, încã, chestiunea
variaþiei vitezei entropiei în funcþie de variaþia nivelului
entropiei (adicã în funcþie de variaþia gradului de
complexitate, aºa cum am convenit mai sus). Mai mult
decât atât, din faptul cã, la un moment dat (instantaneu,
aºa cum am convenit), apare acest gradient de entropie (ca
urmare a membranei sistemului disipativ, vom considera
cã gradientul este ireversibil) nu rezultã, cu necesitate, cã
va apãrea ºi un gradient de vitezã. Ba pare, chiar, mai natural sã considerãm cã, odatã apãrut gradientul de entropie,
cele douã subsisteme (sistemul disipativ ºi mediul
complementar) îºi vor menþine vitezele entropiilor(25).
Întrucât aceastã ipotezã este absurdã, rezultã cã cele douã
subsisteme trebuie sã sufere variaþii ale vitezelor entropiei.
Dar în ce sens? La o primã vedere, întrucât sistemul
disipativ are o entropie mai joasã decât mediul
complementar, el ar trebui sã-ºi accelereze degradarea
entropicã, pentru a putea ajunge la echilibru termodinamic
odatã cu mediul complementar (care în mod relativ îºi va
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c. într-o primã instanþã, am putea considera cã creºterea
tactului temporal asignat unui proces este proporþionalã
cu scãderea entropiei care caracterizeazã acel proces.
Aceasta înseamnã cã, de fapt, l D = l C = l N = l N . Acest
rezultat (care verificã principiul invarianþei vitezei
entropiei) este consistent ºi cu concluzia cã Universul 1 va
ajunge la echilibru termodinamic în acelaºi moment pentru
toate structurile din care este format în acel moment; cu
toate acestea, el este inconsistent cu toate intuiþiile
cercetãtorilor care se ocupã de problematica entropiei ºi
care susþin cã apariþia (ºi menþinerea) unui (sau mai multor)
sistem (e) disipativ (e) în Univers este de naturã sã accelereze
entropia globalã; cu alte cuvinte, cercetãtorii evocaþi susþin
cã l N > l N ;
d. pornind de la inconsistenþa de mai sus, într-o a doua
instanþã, ar trebui sã ne întrebãm dacã apariþia gradientului
entropic (care marcheazã naºterea sistemului disipativ) are
vreo influenþã asupra vitezei „medii” a entropiei. Cu alte
cuvinte, se pune problema dacã implicaþia logicã
l D = l C ® l D = l C = l N = l N este adevãratã. Aºadar, ne
întrebãm dacã, din faptul cã variaþia tactului în sistemul
disipativ în raport cu tactul din mediul complementar
determinã viteze egale ale entropiei în sistemul disipativ
ºi în mediul complementar, rezultã cã viteza entropiei în
Universul 1 este egalã cu viteza entropiei în Universul 0,
adicã l N = l N . Rãspunsul nostru la aceastã întrebare este
negativ ºi-l vom argumenta în felul urmãtor: 1) apariþia
unui sistem disipativ implicã apariþia unui gradient entropic (entropie mai scãzutã în interiorul membranei
sistemului disipativ, comparativ cu entropia din mediul
complementar); 2) apariþia acestui gradient, care reprezintã
apariþia unei eterogenitãþi, implicã un „cost”, adicã un
consum de entropie care sã genereze diferenþierea
menþionatã; 3) acest consum de entropie(34) (mai exact de
entropie joasã) va fi „suportat” de Universul 0 (mai exact,
el va fi „contabilizat” în contul mediului complementar,
deoarece formarea structurii disipative – ºi, implicit,
formarea mediului complementar – am presupus-o
instantanee); 4) aºadar, mediul complementar se va confrunta
nu doar cu o compensare proporþionalã ºi de semn opus a
variaþiei entropiei (cu cât scade entropia în sistemul disipativ,
cu atât va creºte entropia în mediul complementar), ci, în
plus, va suporta ºi creºterea de entropie implicatã de formarea
eterogenitãþii înseºi; 5) rezultã, de aici, cã tactul mediului
complementar va fi mai mic, o datã ca urmare a creºterii
entropiei de compensare(35) ºi apoi ca urmare a entropiei de
eterogenizare(36); dacã notãm cele douã influenþe asupra
N
C

tactului temporal din mediul complementar cu: i (co) ºi,
respectiv, i CN (et ) , atunci va trebui sã scriem, conform relaþiilor anterioare: l D =

dE D
dE C
, respectiv l C (co) = N
. La
i DN
i C (co)

acest nivel al relaþiilor, într-adevãr, variaþia celor douã
tacturi temporale ( i DN , respectiv i CN (co) ) este egalã ºi de
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semn contrar, compensând exact variaþia celor douã entropii,
care, aºa cum am arãtat, variazã în sens invers proporþional
sensului în care variazã tacturile menþionate. Aºadar, în acest
context, viteza entropiei în sistemul disipativ este egalã cu
viteza entropiei din mediul complementar (ºi, ca urmare,
viteza entropiei globale este invariantã la apariþia sistemelor
disipative(37)), adicã putem scrie:

dE
dE D
= N C ® l D = l C (co) ;
i DN
i C (co)

6) cum, însã, aºa cum am arãtat deja, tactul temporal al
mediului complementar scade (întrucât entropia sa creºte)
cu o mãrime suplimentarã, generatã de creºterea entropiei
ca urmare a simplului fapt al apariþiei sistemului disipativ,
apar elemente noi în discuþie.
Pentru a exprima mai clar ceea ce vrem sã spunem, vom
face câteva notaþii noi:
Fie E(co) variaþia de entropie care se produce în
momentul apariþiei unui sistem disipativ în Universul 0, la
momentul t0. Aceastã variaþie reprezintã un transfer de
energie joasã din mediul complementar cãtre sistemul
disipativ, adicã avem: E CN = E N ´ (1 + a co ) , unde cu a co
s-a notat un coeficient de creºtere a entropiei în mediul
complementar ca urmare a apariþiei eterogenitãþii entropice
( a co =

E(co)
), respectiv E DN = E N ´ (1 - a co ) . Se vede uºor
EN

cã, ignorând consumul de entropie joasã pentru apariþia
sistemului disipativ, dupã momentul t0 nu avem decât o
redistribuire a entropiei între sistemul disipativ ºi mediul
complementar(38). În acest caz, cum tactul temporal se modificã
(tot instantaneu) în direcþia inversã modificãrii entropiei, ºi
anume în mod proporþional, avem, aºa cum am arãtat mai sus,
invarianþa vitezei entropiei. Sã determinãm modul în care
variazã, în acest caz, tactul în cele douã substructuri ale
dE N
, de unde, dE N = lCN ´ i N . Dar
iN

N
Universului 1: l C =

lNC (co) =
l CN =

[

dE CN
i CN (co)

ºi, cum E CN = E N ´ (1 + a co ) , rezultã

] = (1 + a

d E N ´ (1 + a co )
i CN (co)

)

co ´ dE
N
i C (co)

N

=

(1 + a co ) ´ l CN ´ i N
i CN (co)

.

Cum, încã, conform principiului invarianþei vitezei entropiei globale, l CN = l CN , obþinem:

i CN (co)
iN

= 1 + a co , de unde

rezultã cã rata tactului în mediul complementar (comparativ
cu tactul natural, adicã cu cel existent înainte de apariþia
sistemului disipativ) este RiN(C ) (co) =

i CN (co) - i N
iN

= a co (39).

Cum a co > 0 prin definiþie, rezultã cã avem, în mediul
complementar, o creºtere a tactului temporal, ceea ce
semnificã o „încetinire” a timpului propriu în raport cu
timpul de ceas, adicã o creºtere a vitezei entropiei, mãsuratã
dupã timpul universal (de ceas). Aºadar, trebuie aduse douã
amendamente la principiul invarianþei vitezei entropiei:
1) este vorba numai despre invarianþa vitezei raportatã la

N
disipativ, putem scrie în mod succesiv: l D =

dE
iN

N

(adicã,

înainte de apariþia sistemului disipativ, viteza entropiei
era aceeaºi în întregul Univers 0), de unde dE N = l ND ´ i N .
Dar l ND =
l ND =

dE DN
i DN

ºi, cum E DN = E N ´ (1 - a co ) , rezultã

dE N ´ (1 - a co )
i DN

=

l ND ´ i N ´ (1 - a co )
i DN

. Cum, încã, con-

form principiului invarianþei vitezei entropiei globale,
l ND = l ND obþinem:

i DN
i

N

= 1 - a co , de unde rezultã cã rata

tactului în sistemul disipativ (comparativ cu tactul natural, adicã cu cel existent înainte de apariþia sistemului disipativ)
este RiN( D) =

i DN - i N
iN

= -a co (40). Cum a co > 0 prin definiþie,

rezultã cã avem în sistemul disipativ (înãuntrul membranei
sale) o reducere a tactului temporal, ceea ce semnificã o
„accelerare” a timpului propriu în raport cu timpul de ceas,
adicã o scãdere a vitezei entropiei, mãsuratã dupã timpul
universal (de ceas). Aceasta înseamnã cã, în sistemul
disipativ, se produce o deceleraþie a entropiei, mãsuratã
dupã timpul de ceas.
Sã observãm cã accelerarea entropiei în mediul
complementar este egalã cu decelerarea entropiei în
sistemul disipativ. Pe aceastã bazã, s-ar putea spune cã
apariþia unui sistem disipativ nu a modificat viteza entropiei
globale în Universul 1, ci a generat doar o distribuire
inegalã a ei între cele douã substructuri (sistemul disipativ ºi
mediul complementar). Concluzia aceasta nu este, însã,
corectã, deoarece asupra vitezei entropiei din mediul
complementar mai acþioneazã ºi entropia de eterogenizare (o
anumitã creºtere a entropiei ca urmare a „naºterii” sistemului
disipativ(41)). Dacã introducem ºi acest impact, rezultã:
E CN = E N ´ (1 + a co + a et ) , cu a et =

obþinem urmãtoarea relaþie: lCN =
=

(1 + a co + a et ) ´ dE N
i CN

=

[

E (et)
. Înlocuind,
EN

]=

d E N ´ (1 + a co + a et )
i CN

(1 + a co + a et ) ´ lCN ´ i N
i CN

.

Cum,

încã, conform principiului invarianþei vitezei entropiei
globale, l CN = l CN , rezultã

i CN
iN

= 1 + a co + a et . Folosind un

rezultat anterior, avem

i CN i CN (co)
= a et . Cum a et > 0 prin
iN
iN

definiþie, rezultã cã i CN > i CN (co) , ceea ce aratã o creºtere a
tactului temporal în mediul complementar mai mare decât
creºterea indicatã de simpla entropie de compensare. De
asemenea, mai putem scrie: RiN(C ) = RiN(C ) (co) + a et . Aceasta
aratã cã, de fapt, la nivelul acþiunii concomitente a celor
douã entropii (entropia de compensare ºi entropia de
eterogenizare), între vitezele entropiei în cele douã
substructuri ale Universului 1 (sistemul disipativ ºi mediul
complementar) nu mai existã o simplã diferenþã relativã, ci
este vorba despre o diferenþã absolutã de tact temporal
(deci de vitezã a entropiei). Aceasta este explicaþia pentru
care se acceptã, la nivel calitativ, faptul cã apariþia
sistemelor disipative accelereazã entropia globalã a
Universului 1.

Unele concluzii
Apariþia sistemelor disipative rupe simetria entropicã a
Universului, creând douã structuri: sistemul disipativ, pe
de o parte ºi mediul complementar sistemului disipativ, pe
de altã parte. Aceastã eterogenizare entropicã genereazã o
redistribuire a „masei” de entropie, ºi anume separã o
entropie joasã (adicã un grad de complexitate superior) în
interiorul membranei sistemului disipativ de o entropie
înaltã (adicã un grad de complexitate scãzut) în mediul
complementar. Creºterea complexitãþii micºoreazã, însã,
tactul timpului propriu (specific, dependent de proces) în
sistemul disipativ, adicã reduce viteza entropiei
(decelerând-o) ºi mãreºte tactul timpului propriu în mediul
complementar, adicã creºte viteza entropiei (accelerând-o).
Principiul invarianþei entropiei globale acþioneazã doar în
cazul luãrii în considerare a simplei redistribuiri a entropiei
cu „ocazia” apariþiei sistemului disipativ (adicã doar pe
baza entropiei de compensare). „Naºterea”, însãºi, a
sistemului disipativ necesitã un consum de entropie joasã
din mediul complementar sau (ceea ce este acelaºi lucru,
adicã este echivalent logic) necesitã o „producþie” de
entropie înaltã în mediul complementar. Astfel, între cele
douã substructuri ale Universului (sistemul disipativ,
respectiv mediul complementar) apare nu doar o diferenþã
relativã de vitezã a entropiei (generatã de mãsurarea
inadecvatã, cu timpul de ceas) a celor douã viteze(42) ci
apare o diferenþã absolutã de vitezã a entropiei. Aceastã
diferenþã absolutã este cea care conduce la accelerarea
entropiei globale (la nivelul ambelor substructuri evocate).
Aceasta înseamnã cã procesul de apariþie a sistemelor
disipative(43) modificã, de fapt, la nivel absolut, viteza
entropiei globale.
Consideraþiile de mai sus nasc, la rândul lor, o mulþime
de alte chestiuni care au rãmas fãrã rãspuns sau, în cel mai
bun caz, fãrã un rãspuns concludent. Enumerãm doar
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entropia de compensare (deci nu cuprinde impactul
entropiei de eterogenizare); 2) este vorba despre invarianþa
vitezei entropiei raportatã la timpul propriu ºi nu la timpul
de ceas (în raport cu care, aºa cum am vãzut, avem o creºtere
a vitezei entropiei în mediul complementar, deci o
acceleraþie a entropiei, ca urmare a apariþiei sistemului
disipativ). Procedând în mod similar, pentru sistemul

Economie teoreticã ºi aplicatã

câteva: a) are vreo importanþã vârsta(45). Universului 0 pentru
momentul de apariþie a sistemului disipativ? Cum anume
exercitã o asemenea influenþã, din punctul de vedere al
vitezelor ºi acceleraþiilor entropiei?; b) este posibil un
sistem disipativ în care viteza entropiei sã devinã negativã,
adicã entropia sã scadã(46)? Ce semnificaþie ar trebui sã
aibã aceastã situaþie din perspectiva problemei sãgeþii
timpului?; c) are vreo importanþã dacã în Universul 0 apare
un sistem disipativ sau mai multe? Cum influenþeazã
aceastã situaþie viteza entropiei globale?

Consideraþiile propuse în studiul de faþã (inclusiv
întrebãrile formulate în urma analizelor noastre) nu au doar
o semnificaþie academicã, de natura filosoficã (sau chiar
metafizicã). Globalizarea ºi problemele pe care ea le
antreneazã (sau le pune în evidenþã într-un mod mai acut ºi
mai insistent), ºi care este un proces de naturã pragmaticã
(generatã, aºadar, de practica socialã), indicã necesitatea
aceloraºi preocupãri faþã de „mediul complementar” pe
care sistemele disipative de tip uman l-au creat în lumea
sublunarã (pentru moment).

Note, comentarii ºi referinþe bibliografice
(1)

(2)

(3)

(4)

Aici este foarte important cuvântul global, deoarece în sistemele
disipative (care pot fi, prin definiþie, doar locale) avem scãderi
ale entropiei fãrã ca, prin aceasta, sã se fi inversat sãgeata
timpului. Totuºi, în cazul acesta, apare o întrebare de ordin
metodologic: cum anume ºtim cã, deºi entropia nu creºte (sau
chiar scade), într-o anumitã zonã a universului, nu avem de-a
face, totuºi, cu un „colþ” de univers în care sãgetata timpului
este inversatã, ci, de fapt, ne aflãm într-un sistem disipativ?
Aici este nevoie, dupã cum se vede (ºi vom aborda în continuare
aceastã chestiune), de un criteriu de recunoaºtere între situaþia
de inversare a sãgeþii timpului ºi cea de sistem disipativ, pur ºi
simplu. Desigur, problema nu poate fi rezolvatã fãrã a lua în
calcul situaþia din mecanica cuanticã în care avem, dupã cum se
ºtie, inversãri efective ale sãgeþii timpului, dar doar din
perspectiva cauzalitãþii definite independent de entropie.
Întrucât intenþionãm sã discutãm despre sisteme mixte (sisteme
care îmbinã caracterul natural cu caracterul disipativ), prin
entropie vom înþelege un anumit grad de organizare (de
complexitate). Într-un mod metaforic, pentru a reface legãtura
cu termodinamica, se poate spune cã avem în vedere o anumitã
„temperaturã” a unui sistem, „temperaturã” care creºte pe mãsurã
ce creºte gradul de complexitate ºi invers.
Nu conteazã, pentru moment, dacã acesta este de tip uman sau
nonuman. Dupã cum se ºtie, prezenþa unui sistem disipativ este
detectatã doar de prezenþa acceleraþiei entropiei în mediul acelui
sistem disipativ. În felul acesta, se poate spune, desigur, cã
acceleraþia entropiei în mediul sistemului disipativ reprezintã
marca sistemului disipativ în cauzã. Marca unui sistem disipativ
are un caracter necesar ºi imanent.
Este uºor de observat faptul cã acest fenomen este similar cu fenomenul pe care îl numim, în macroeconomie, dezinflaþie: într-adevãr,
dezinflaþia reprezintã o scãdere a vitezei de creºtere a inflaþiei: dacã
asimilãm inflaþia cu o entropie sui-generis, atunci scãderea inflaþiei
(inflaþia este, la rândul ei, cum se ºtie, o vitezã, ºi anume viteza de
creºtere a preþului mediu) este de tipul scãderii vitezei de creºtere a
acestei entropii sui-generis (problema asimilãrii inflaþiei cu entropia
este, totuºi, una prea complicatã pentru a putea fi dezvoltatã în
cadrul acestui studiu; de exemplu, s-ar putea spune, oare, cã
dezinflaþia localã – de exemplu, la nivel naþional, nivel care se aflã
într-o structurã integratã, cum este cea a UE – accelereazã inflaþia
de la nivelul structurii economice integrate? Sau, se poate vorbi,
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

aici, nu despre o acceleraþie a inflaþiei în spaþiu, ci despre una în
timp, cu alte cuvinte, dacã dezentropia are impact interspaþial,
dezinflaþia are un impact intertemporal? etc.).
Pentru moment, considerãm un timp nediferenþiat în raport cu
procesul cãruia îi este asignat, adicã avem, aici, un timp exterior, de
ceas, pur cronologic (adicã un contor ca oricare altul). Ulterior,
vom constata cã tocmai aceastã presupunere va furniza, prin negaþie,
cheia soluþiei pe care o preconizãm cu privire la variaþia vitezei
entropiei generate de apariþia sistemelor disipative în Univers.
La drept vorbind, mediul global se schimbã calitativ dupã apariþia
unui sistem disipativ, de aceea, în acest din urmã caz ar trebui sã
vorbim despre un mediu complementar, adicã despre „restul”
mediului care rãmâne din mediul global dupã ce am extras, din
punct de vedere metodologic, sistemul disipativ (sistemul
mãrginit de membrana menþionatã).
Prin capacitate autopoieticã se înþelege capacitatea de
autogenerare ºi autoregenerare (autoorganizare, mai general).
Vom vedea, în paragraful urmãtor, semnificaþia expresiei „cel
puþin” folosite aici.
În studiul nostru „Sustenabilitatea sursei financiare” în curs
de apariþie la Editura Expert (un extras va apãrea ºi în publicaþia
Oeconomica, nr. 4/2006) am indicat o relaþie logicã predicativã
care poate obþine atributul de autonomie pentru un sistem oarecare
dat (în Figura 1 redãm o adaptare a acestui punct de vedere):

SI ST EM D I S IPAT IV

C a ra c t e ri sti c i

A na litic itate

C o m u nic ar e
in tr a- s is tem

D ife re ntie re

M a rim e

D e z ira bilitate

A u to n o m i e

R e du nd a nta

F iab ilita te

S u ste na bilitate

Figura 1. Generarea autonomiei (simplitãþii ecologice)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Este evident cã, în modul cel mai simplu, prin sistem disipativ
vom înþelege sistemul care are capacitatea de a se opune vitezei
de creºtere a entropiei globale (sau, cu alte cuvinte, care are
capacitatea de a asigura, în interiorul membranei sale, o vitezã a
entropiei mai micã decât în mediul sãu complementar). Problema
posibilitãþii scãderii entropiei în interiorul membranei unui sistem
disipativ va fi discutatã separat, deoarece ea deschide chestiunea
posibilitãþii inversãrii locale a sãgeþii timpului.
Pe parcursul studiului, vom arãta cã principiul invarianþei vitezei
entropiei globale trebuie limitat la un anumit fenomen de
„producere” a entropiei.
Sã observãm cã postularea unui asemenea principiu nu
impieteazã cu nimic asupra principiului sãgeþii timpului, indicatã
de creºterea entropiei globale. Într-adevãr, este vorba doar despre
o structurare (localã) a vitezei entropiei (pe diferite clase de
entropie) ºi nu despre vreo influenþã asupra vitezei globale a
entropiei. Necesitatea unui asemenea postulat este una logicã:
se admite cã un sistem disipativ va accelera entropia din mediul
sãu complementar (îi va creºte viteza), concomitent cu
decelerarea entropiei în interiorul membranei acelui sistem
(scãderea vitezei). Se pune problema: cum ºtim cã în interiorul
membranei sistemului disipativ avem o decelerare a entropiei,
în timp ce în afara lui (în mediul complementar, conform
terminologiei propuse anterior) avem o accelerare a entropiei?
Nu putem ºti asta decât dacã avem o referinþã independentã, un
benchmark, iar aceastã referinþã nu poate fi decât viteza naturalã
a entropiei (dupã cum se ºtie, douã sisteme care se „miºcã” unul
faþã de altul introduc o indiscernabilitate cu privire la viteza absolutã
a fiecãrui sistem). Aºadar, postularea invarianþei vitezei entropiei
naturale dupã apariþia sistemului disipativ este o necesitate logicã.
Impactul apariþiei sistemelor disipative asupra variaþiei vitezei
entropiei este una calitativã ºi nu cantitativã (cu alte cuvinte, nu
vom determina viteza rezultantã a entropiei dupã apariþia
sistemelor disipative ca pe un rezultat ponderat cu numãrul –
sau mãrimea – acestora). De notat cã, totuºi, conform notei (9),
mãrimea unui sistem disipativ are importanþã în generarea
autonomiei sale în raport cu mediul complementar.
Într-un mod analog curburii spaþiului fizic generat de
neomogenitatea repartizãrii maselor gravitaþionale (aºa cum este
ea descrisã în geometriile non-euclidiene sau în teoria generalã
a relativitãþii).
Vezi consideraþii logice detaliate despre geneza ºi impactul
eterogenitãþilor în ªtefan Lupaºcu, Logica dinamicã a
contradictoriului, Editura Politicã, Bucureºti, 1984.
Aºa cum am menþionat mai sus, entropia poate fi (pseudo)mãsuratã prin intermediul complexitãþii (organizãrii). Sã notãm,
în acest punct, faptul cã prin complexitate vom înþelege o mãsurã
a densitãþii de conexiuni structurale (de orice naturã) în interiorul
membranei sistemului în cauzã. A admite cã un sistem disipativ
ia naºtere la un nivel de complexitate mai mic (adicã la un nivel
al entropiei mai mare) decât cel al mediului sãu ar însemna, din
punct de vedere logic, cã acest sistem „pompeazã” entropie
scãzutã (mai scãzutã decât entropia medie, omogenã, a mediului
originar) în mediu. Prin pomparea de entropie scãzutã în mediu,
sistemul în cauzã „reuºeºte” sã atingã un nivel al entropiei locale

(17

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

mai mare decât cel al entropiei mediului sãu complementar. Or,
pentru a face asta, sistemul în cauzã trebuie sã consume de undeva
tocmai entropie scãzutã (mai scãzutã decât cea a mediului sãu).
Ajungem, astfel, într-un impas logic. Consecinþa este aceea cã, în
mod necesar, apariþia unei eterogenitãþi în Universul 0 va avea
loc la un nivel de entropie mai scãzutã (adicã la un nivel de
complexitate mai ridicat) decât cea a mediului complementar.
Aceasta se realizeazã, desigur, prin „extragerea” de entropie
scãzutã din mediu ºi „pomparea” echivalentã de entropie ridicatã
în mediu.
De fapt, aceastã conservare a gradientului va avea loc doar pânã
în momentul în care se va produce o accelerare/decelerare a
entropiei în sistemul disipativ. Aceste „evenimente” sunt
echivalente, din punct de vedere logic (cum vom arãta spre
sfârºitul studiului), cu apariþia unor sisteme disipative distincte.
Pentru a evita unele complicaþii logice, vom considera cã acest
transfer se realizeazã instantaneu.
Rãmâne în suspensie, desigur, problema cauzalitãþii apariþiei
acestei eterogenitãþi entropice. Asupra ei va trebui sã revenim,
pe larg, cu altã ocazie (pentru moment, punem aceastã chestiune
între paranteze).
Fãrã sã mai spunem cã, de fapt, nu cuantificãm nici mãcar
viteza, ci doar variaþia ei, adicã acceleraþia entropiei.
Sã reþinem, aici, ideea cã apariþia unei eterogenitãþi entropice nu
este posibilã în Universul 0 decât dacã acesta nu se aflã deja în
starea de echilibru termodinamic. Aºa cum se aratã în literatura
de specialitate (vezi, de exemplu, Ilya Prigogine ºi Isabelle
Stengers, Noua Alianþã – Metamorfoza ºtiinþei, Editura Politicã,
Bucureºti, 1984) sistemele disipative sunt sisteme departe de
echilibru. Totuºi, niciun sistem departe de echilibru nu poate
apãrea într-un univers care se aflã în echilibru termodinamic.
Prin urmare, apariþia unei eterogenitãþi entropice implicã existenþa
unei anumite potenþialitãþi (virtualitãþi) a universului. Cum anume
ar trebui sã înþelegem (adicã sã descriem în termeni logici)
aceastã potenþialitate? (24) Aceastã întrebare va rãmâne, în cadrul
discuþiei de faþã, fãrã un rãspuns neambiguu.
Desigur, nu atât de radicalã încât sã nu mai fi fost evocatã (ºi
chiar dezbãtutã, în anumite contexte) în literatura de specialitate
dedicatã acestei chestiuni.
Dacã nu s-ar întâmpla astfel, nu am putea detecta sistemul
disipativ (în plus, aºa cum am arãtat, sistemul disipativ nu se
poate caracteriza printr-o creºtere a entropiei în raport cu cea a
mediului complementar).
Aici avem de-a face cu o dificultate enormã, deoarece, aºa cum
am spus, chestiunea conþine întrebarea despre cauzalitatea
apariþiei eterogenitãþii. Aºa cum ne dãm seama, pot exista trei
rãspunsuri la întrebarea privind conþinutul expresiei „potenþial
de apariþie a eterogenitãþilor entropice”: a) decizia divinã; b)
cauzalitatea deterministã (nu se pune, desigur, problema apelului
la o cauzalitate statisticã – adicã, probabilistã – aceasta nefiind,
în opinia noastrã, decât un subterfugiu metodologic lipsit de
orice semnificaþie epistemologicã, deºi de o oarecare utilitate
instrumentalã; c) spontaneitatea imanentã a universului. Pentru
moment, preferãm sã „punem între paranteze” aceastã chestiune
(crucialã, totuºi, pentru o discuþie completã) ºi sã acceptãm,
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(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

tacit, soluþia a treia menþionatã mai sus. Chestiunea înþelegerii
raþionale a spontaneitãþii apariþiei eterogenitãþii este, ºi ea, una
care ne va interesa în materiale viitoare.
Inclusiv, de exemplu, la nivelul vitezei „originare”, l N . Aceasta

(39)

conduce, însã, la un rezultat absurd: ar însemna ca sistemul
disipativ sã dãinuie mai mult decât mediul complementar
(întrucât sistemul disipativ are o cantitate mai mare de entropie
joasã de degradat decât mediul complementar). Or, asta ar
însemna cã echilibrul termodinamic se atinge separat pentru
sistemul disipativ ºi pentru mediul complementar (rezultat, evident, inacceptabil).
Sã observãm, aici, din nou, indiscernabilitatea despre care am
vorbit mai sus, ca urmare a faptului cã nu avem un cadru de
referinþã la care sã se raporteze, concomitent, sistemul disipativ
ºi mediul complementar, din perspectiva vitezelor înregistrate
la entropiile lor.
Fãrã sã mai spunem cã ceasul în cauzã este un ceas impropriu
(în sensul…propriu al termenului), adicã este un ceas cu tactul
independent de procesul pe care-l contorizeazã.
În lucrarea autorului, Fenomenul inerþial în procesul economic,
Editura Economicã, Bucureºti, 2001, se discutã pe larg chestiunea
timpului interior (pe exemplul timpului economic), indicându-se
ºi consecinþele epistemologice ºi metodologice ale considerãrii
unui timp dependent de procesul pe care-l „mãsoarã”.
Ne referim, desigur, la o corelare pur metodologicã – ba chiar la
una de definiþie – ºi nu la o corelaþie de tip cauzal.
Motivul este simplu: nu existã altceva, în Univers, decât sistemul
disipativ ºi mediul complementar, cu excepþia divinitãþii, desigur
(dar doar dacã divinitatea este consideratã într-un sens transcendent în raport cu Universul).

(41)

(40)

(42)

(43)

(44)

Evident, dacã notãm cu i GN tactul timpului în Universul 0, atunci
trebuie sã avem cu necesitate: i GN º i CN .

(32)

Sã observãm cã, pe aceastã bazã, dt = i , adicã variaþia standard
a timpului (evident, aici nu are niciun sens trecerea la limitã,
adicã considerarea unui moment generat de dt ® 0 ) indicã
tocmai tactul timpului. Specificând, obþinem: dt GN = i GN ,
dt CN = i CN , dt DN = i DN .

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

De observat cã Universul 1 reprezintã o acoperire compactã a
Universului 0 cu cele douã entitãþi generate de apariþia sistemului
disipativ: sistemul disipativ însuºi ºi mediul complementar (de
exemplu, în sensul topologic al termenului).
Am putea sã-l denumim, metaforic, „costul eterogenizãrii”
Universului 0.
Numim entropie de compensare entropia care este antrenatã de
scãderea entropiei din sistemul disipativ.
Numim entropie de eterogenizare entropia care este necesarã
apariþiei eterogenitãþii entropice (apariþiei sistemului disipativ).
Problema dacã relaþia este simetricã (adicã dacã se produc
fenomene inverse în cazul dispariþiei unui sistem disipativ)
meritã discutatã, dar vom face acest lucru cu un alt prilej.
Faptul cã apariþia sistemului disipativ se produce instantaneu
ne scuteºte de complicaþiile legate de creºterea entropiei pe
perioada în care se formeazã structura disipativã în discuþie,
deºi, într-o analizã mai generalã, poate fi luat în considerare ºi
acest caz.
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(45)

(46)

Aºadar, rata tactului temporal este aceeaºi cu rata entropiei de
compensare „primitã” de mediul complementar.
Aºadar, rata tactului temporal este aceeaºi cu rata entropiei de
compensare „pierdutã” de sistemul disipativ.
Acest efect ar putea fi ignorat dacã am accepta ipoteza
„bobârnacului iniþial” divin în crearea sistemelor disipative
(atât a celor nonumane, cât ºi a celor umane). În acest caz, nu
ar mai fi nevoie sã se consume entropie joasã din mediul
complementar, deoarece aceastã energie ar veni din afara
Universului 0 (întrucât, evident, ipoteza „bobârnacului iniþial”
divin nu poate fi disociatã de ipoteza unui Dumnezeu
transcendent; or, dacã Dumnezeu este transcendent, înseamnã
cã energia de constituire a sistemelor disipative vine din afara
Universului 0).
Pe când, prin mãsurarea cu ceasurile proprii (bazate pe tactul
timpului propriu al fiecãrei substructuri), avem verificarea
principiului invarianþei vitezei entropiei.
Din punct de vedere logic, apariþia de sisteme disipative este
echivalentã cu „perfecþionarea” sistemelor disipative existente
sub aspectul decelerãrii entropiei în raport cu viteza globalã
atinsã în momentul respectiv, deoarece impactul asupra entropiei
de eterogenizare este acelaºi(44).
Este demn de reþinut faptul cã un sistem disipativ se poate afla
în urmãtoarele „situaþii entropice”: a) viteza entropiei din
interiorul membranei sale este egalã cu viteza entropiei globale
(adicã nu avem variaþii de vitezã a entropiei în raport cu mediul
complementar); b) viteza entropiei scade sub cea a entropiei
globale (avem un consum de entropie joasã din mediul
complementar, de natura entropiei de eterogenizare, pentru a
asigura acest diferenþial de vitezã); c) viteza entropiei devine
zero, sistemul devine staþionar din punct de vedere entropic
(avem un consum de entropie joasã din mediul complementar,
de natura entropiei de eterogenizare, pentru a asigura aceastã
stagnare a gradului de complexitate); d) viteza entropiei devine
negativã, adicã sistemul îºi sporeºte gradul de complexitate; nu
numai cã avem un consum de entropie joasã din mediul
complementar pentru a realiza acest „obiectiv”, dar apare ºi
spinoasa problemã a sãgeþii timpului (sã observãm faptul cã
sãgeata timpului se pune, evident, din perspectiva timpului de
ceas, adicã a unui timp impropriu).
Este uºor de observat faptul cã vârsta Universului 0 trimite la
gradul de entropizare al Universului 0 la momentul apariþiei
unui sistem disipativ. O întrebare suplimentarã care poate apãrea
aici este: oare viteza entropiei este „catalizatã” de gradul de
entropizare sau este o mãrime constantã? Întrebarea aceasta
este de o importanþã crucialã în întreaga economie a dezbaterii
propuse în acest material.
Sã observãm cã aici intervine importanþa distincþiei dintre
sistemele disipative non-umane (care „merg” pânã la anularea
vitezei entropiei, în principiu) ºi sistemele disipative umane
(care, mai ales prin construcþia socialã, pare cã reduc entropia,
asigurând viteze negative ale acesteia). În mod curios, din
perspectiva timpului de ceas, nu a apãrut, încã, nicio angoasã
existenþialã legatã de inversarea sãgeþii timpului. Este posibil,
totuºi, ca explicaþia sã nu comporte doar considerente logice, ci
ºi aspecte de naturã psihologicã.

