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ªtiinþele sociale, în accepþiunea lor modernã, au o
dificultate în faþa complexitãþii: trebuie sã renunþe la
suveranitãþile explicative. Cumva imperativ suntem în prag
de a se închide tradiþia diviziunii metodologice ºi de a se
anunþa refacerea unitãþii epistemice. Fragmentarea
cunoaºterii, însoþitã de sciziparitatea ºtiinþei sociale, ºi-a
epuizat virtuþile cognitive. Sociologia trebuie sã se uneascã
cu economia, amândouã cu psihologia, triumviratul sã
devinã un patrulater de forþe epistemice asociindu-se cu
antropologia, acest corpus sã-ºi apropie rigoarea istoriei ºi
conjectura posibilã, ºi tot aºa, pânã reconstruim novum
organum al omului în mediul natural ºi redescoperim
nevoia supravieþuirii în sisteme dinamice ºi din ce în ce
mai ample în care singurul lucru care conteazã este
autoreglarea.

Provocarea complexitãþii este sinteza cunoaºterii
profunde, pe subsisteme autonomizate artificial. Într-un
fel ultimativ, aceasta înseamnã ieºire din raþionalitatea
cartezianã, motivatã de randament ºi intrarea în universul
deschis al lumii cãtre ea însãºi. În acest stadiu
funcþionalitatea performantã exclude externalitatea care
sfideazã funcþia de autoreglare. Complexitatea este starea
de graþie a raþionalizãrii funcþiilor subsistemelor dupã
criteriul integrator, de tip compensatoriu, care asigurã
preeminenþa completitudinii funcþionale în raport cu
tendinþele adverse, motivate randamental, ale
subsistemelor.

Viziunea complexitãþii o are ªtiinþa, viziunea
randamentalã a aparþinut ºtiinþelor. Spiritualizarea
graniþelor cunoaºterii carteziene este nu doar un proiect
oarecare, ci chiar proiectul unei noi modernitãþi.
Fundamentele noii modernitãþi þin de viziunea
complexitãþii ºi ele vor fi revelate de refacerea unitãþii
cunoaºterii, de revenirea la ªtiinþã.

Ceea ce a definit, inclusiv în stadiul de colaps,
modernitatea de tip randamental, clãditã pe performanþele
cunoaºterii fragmentare, a fost autocentrarea conflictualã
a subsistemelor. Întregul a ajuns sã reprezinte valoarea
potenþialului unui subsistem. Funcþia întregului a fost
mereu confiscatã de parte. Întregul a ajuns sã fie rezultatul
subordonãrii, în varii expresii, de la cele ce presupun
violenþa pânã la cele perverse, de tip soft. Autoorganizarea
este imposibilã în condiþiile subordonãrii.

Aliniamentele cognitive ale ºtiinþelor sociale de pânã
acum sunt în cel mai fericit caz paralele. Regula este a
divergenþei, a incompatibilitãþii, a perspectivelor contrare,
a denaturãrii soluþiilor etc. Consistenþa epistemicã þine de
aproximarea specificã a diferenþei, ca ºi când perspectivele
nu s-ar focaliza pe acelaºi obiect.

De ce se întâmplã acest lucru? Pentru cã mai toate
ºtiinþele sociale au tendinþa de a scoate din ecuaþia
cognitivã elementul esenþial al obiectului cunoaºterii, care
este omul. Economia este preocupatã sã inventeze variante
randamentale în maniera aumanã, deºi abordãrile ce au în
centrul lor omul tratat ca forþã de muncã sunt formal
antiumane. Sociologia a deviat în mãsurarea universului
uman în formule care fac abstracþie de inefabilul fiinþei
umane. Antropologia s-a ilustrat ca studiu al exoticului
existenþei societale. Viitorologia a eºuat în profeþii care
conservã psihoze ideologizante.

Cum sã faci inteligibilã, în situaþia fragmentarã a
ºtiinþelor socioumane, complexitatea vitalã? Amintindu-ne
cã noi am inventat totul, dar nu ne-am creat, ºi cã noi, ca
oameni, putem sã reinventãm totul dupã chipul ºi asemãnarea
noastrã, respectând însã complexitatea inerentã a creaþiei.
În acest fel nu existã decât ºtiinþa naturii, adicã ªtiinþa, care
are rãspunsuri ºi la problemele naturii umane, în sensul cã,
în unitatea ei redescoperitã, ªtiinþa este pur ºi simplu umanã.

Marin Dinu

Modele ºi modele*

„Exceptând cazul istoriei,
noi de obicei examinãm faptele înseºi

ºi nu sursele informaþiilor noastre.”
Karl R. Popper

* Accentele se pun succesiv fie pe litera o, fie pe prima literã e.
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