
 Nicolae VASILE 

  

 De ce vor pierde oamenii în relația cu tehnologia? 

 

 Pornind de la ideea că tot ce există pe lume, partea vie și cea moartă, nu 

reprezintă altceva decât o întrepătrundere de sisteme, cu țintele lor, pe care le ating mai 

repede sau mai târziu, funcție de mijloacele sau instrumentele, simțurile sau senzorii lor 

și logismul, mai adaptat sau mai neadaptat, al acestora. 

 În organizarea lumii moarte, tehnologia, printr-o evoluție cumulativă, a preluat 

rezultatele aplicative ale științei, mai ales după perioada Renașterii când, trecută de 

recrudeșcența inchiziției, biserica a fost mai îngăduitoare cu preluarea de către societate 

a rodului muncii oamenilor de știință.  

 Tot așa a evoluat lumea tehnologiei și-n ceea ce privește cuceririle din domeniul 

logicii. Dacă logica binară a lui Aristotel a fost singura existentă mai bine de 2000 de ani, 

ceilalți pași au fost făcuți mult mai rapid (Jan Łukasiewicz, 1927, logica trivalentă; 

Grigore Moisil, 1942, logica polivalentă; Lotfi Zadeh, 1965, logica fuzzy, cu o infinitate de 

adevăruri logice). Tehnologia, cu întârzierile aferente oricărui proces de preluare a 

noutăților științifice, a transformat în progres aplicațiile din multe domenii ale societății și 

economiei. 

 Oamenii, chiar dacă și ei sunt tot niște sisteme, nu au ieșit, în cea mai mare parte 

a lor, din epoca logicii binare. Spre deosebire de tehnologie, în sistemul individual al 

omului, luat în ansamblul trup-suflet, există o mărime denumită mentalitate care are cea 

mai mare constantă de timp dintre toate care au fost vreodată imaginate în studiul 

sistemelor, și anume, de ordinul sutelor de ani. Aceasta noțiune ar însemna modul de a fi 

și a gândi al oamenilor, ca medie socială, care ține de educație, cultură, religie, dar și de 

sistemul logic de gândire.  

 Deși biserica s-a opus oricărei forme de logică, inclusiv a celei binare, timp de mai 

bine de 1800 de ani, considerând că gândirea este atributul doar al divinității (de aici 

începe Biblia, cu pedepsirea cuplului Adam și Eva, Izgonirea din Rai, pentru că au mâncat 

din pomul cunoașterii, nu că au mâncat mere, cum greșit circulă prin popor), totuși, după 

ce logica binară a fost acceptată, inclusiv de biserică, oamenii au trecut la divinizarea 

acesteia. De câteva secole, orice se întâmplă se decide alegând doar din două variante.  

 Încă din antichitate, în Grecia, pe vremea lui Socrate, ca o soluție pentru 

detensionarea situațiilor din societate, a apărut democrația. Aceasta, o precursoare a 

logicii binare în societate, stabilea modul cum se adjudecă o decizie, și anume, se alege 

varianta care are cei mai mulți adepți. 

 În ultima vreme, în problemele care implică oamenii, nu numai că nu s-a ajuns să 

se facă pași spre noile forme de logică, care presupun acceptarea mai multor categorii de 

adevăr, dar nici logica binară nu mai funcționează cum trebuie. Democrația, pomenită 

mai sus, care înseamnă dreptul majorității de a decide, nu mai poate funcționa în multe 

cazuri, invocându-se fel de fel de motive (corectitudine politică, protecția minorității 

etc.), care îi împiedică pe cei aleși să conducă. Aceasta situație ascunde de fapt nu 

dreptul minorităților de a fi protejate, ci dorința acestora de a conduce.  



 Acestea fiind spuse, observăm că în timp ce tehnologia ajunge la performanțe de 

nebănuit până nu demult, oamenii bat pasul pe loc complăcându-se în iluziile logicii 

binare. Există o vorbă din popor care spune, cu mândrie:  

 - Cu mine să nu te pui, că eu sunt om dintr-o bucată!...  

 - Da, dar ce ne facem dacă esti dintr-o bucată proastă!...    

 

 Observăm, în prezent, doar la nivelul României, dispute fără soluții care provin din 

astfel de situații binare: vaccin-antivaccin; român din țară-român din diaspora; poporul 

român provine din daci sau romani etc. Aceasta din urmă mă duce cu gândul la 

întrebările tâmpite puse de unii unui copil:  

 Pe cine iubești mai mult, pe mama sau pe tata? 

 

 Simate și stimați doamne, domni, domnișoare, domnișori etc., astfel de dispute 

vor distruge religii, nații, familii etc.! Unii chiar asta vor!...  

 Alegerea unor terțe variante nu înseamnă compromis, ci înseamnă o altă variantă 

de logică. Până acum, pentru dezvoltarea tehnologiei, ne-am inspirat din viață. Cred că, 

dacă nu ne trezim la timp, vom ajunge să învățăm de la roboți! Aceștia nu au orgolii. 

 

 

 

 


