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Explozia de concepte difuze – de la cel de globalizare
pânã la fractali – þine de o realitate încã puþin evidentã:
schimbarea de paradigmã. Pânã sã se înþeleagã sensurile
noii paradigme, în fapt principiul explicativ al
reconfigurãrii ordinii, apar aproximãri conceptuale ale
evoluþiei. Caracterul difuz – un mod de a sugera persistenþa
echivocului – este justificat de decalajul dintre înþelegerea
noilor regularitãþi ºi tendinþele empirice.

În fapt, este vorba de o suspendare a sensului concep-
tual, prea ataºat esenþei vechii paradigme explicative a
lumii. Noile prefigurãri ale ordinii se legitimizeazã – ºi
logic, ºi existenþial – în sfera de semnificaþie a altor valori
generice. Falia dintre ataºamentul cultural – un fel de
confort spiritual de tip retrograd – pentru valorile vechii
paradigme tutelare a lumii (imaginatã de rigoarea mecanicã
a ceasornicului, compatibilã cu expresia materialã a raþiunii
ºi raþionalizãrii, pânã la secularizarea funcþiei demiurgice)
ºi acceptarea noilor valori paradigmatice (sugerate de
imaginea sistemelor complexe vii, centrate pe autoorga-
nizare ºi repartizarea funcþiilor creative în reþea) descrie
conþinutul ºi fenomenologia de astãzi a lumii.

Este o perioadã de tranziþie globalã, de la o paradigmã
la alta, al cãrei interval se caracterizeazã prin tulburãri de
sens, ca ºi de comportamente; în orice caz, acestea complicã
coerenþa puterii de explicaþie. Spaþiul tranziþional global
este agresat de imposturã într-o manierã asemãnãtoare
intervalului dintre Renaºtere ºi Lumini. Excesele iraþionale
– inclusiv violenþa – ºi extensia mediocritãþii intelectuale
gãsesc un teren fertil în care se însãmânþeazã paradigmele
difuze, de la produsele ºtiinþei handicapate de paradigma
tutelarã epuizatã pânã la ºocurile epistemice generate de
strãfulgerãrile aleatorii ºi deconcertante (percepute invaziv
sau mesianic) ale paradigmei pe cale de a se naºte.

Starea ºtiinþelor sociale este, în acest context,
complicatã: eºafodajul lor teoretic exersat pe vibraþiile
vechii paradigme se prãbuºeºte. Ceea ce percepem acum la
nivelul cercetãrii în ºtiinþele sociale nu este decât efectul
de propagare a unei panici cognitive, ale cãrei puseuri
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sunt pânã la urmã de naturã adaptativã. În absenþa
regularitãþii predictibile (o probã niciodatã trecutã de
ºtiinþele sociale în analiza schimbãrilor radicale) adaptarea
se face retroproiectiv, urmând procesele de tip buclã
declanºate de încrâncenarea reactivãrii reperelor orientative
dincolo de susþinerile paradigmei epuizate.

Teoriile înlocuitoare, rebotezate, reconstrucþiile
conceptuale bazate pe împrumuturi de modele explicative
dintr-o ºtiinþã în alta, obsesia forþei încruciºãrilor de modele,
metodologia canonicã a ºtiinþelor compozite, reunite,
împerecheate sau clonate, resuscitarea ideologiei în ºtiinþele
empirice sau a dezideologizãrii în ºtiinþele sociale sunt
simptome ale unei epidemii specifice amurgului unei
paradigme absolute. Tentaþiile iraþionale, recursul la
esoterisme, avântul teoriei conspiraþiei, metanoia modelelor
care explicã orice ºi paranoia reþetelor care rezolvã totul þin,
de asemenea, de simptomatologia decadenþei unei paradigme.

Postmodernismul este formula prin care se amânã ieºirea
din paradigmã, adicã se blocheazã intrarea în proiectul de
descoperire a imperiului de sensuri ºi semnificaþii, de resurse
ºi capacitãþi, de potenþiale ºi imponderabile, de constante
ºi multiplicatori, de variabile ºi acceleratori deschis de
noua paradigmã. Postmodernismul este astfel atitudinea
stãruinþei în partizanatul valorilor perdante, este
spectacolul îngânãrii lupilor. Este timpul mãsurat prin
cadenþa soluþiilor inadecvate: la problemele ºtiinþei aplicãm
soluþiile artei, la problemele politicului pe cele ale moralei,
la problemele prezentului pe cele ale trecutului, la
problemele economiei pe cele ale calculului º.a.m.d. Pânã
când ºi imitaþia nu mai are sensul impus de invidie pentru
reuºitã ºi performanþã.

Cu cât ne ataºãm de regimul disolutiv al
postmodernismului – ca expresie subconºtientã a legãturii
de naturã placentarã a paradigmei primei modernitãþi – cu
atât vom lãsa loc liber deºertului în universul împlinirii
umane prin cunoaºtere. Ieºirea din postmodernism este,
astfel, nu doar o necesitate, ci ºi testul capacitãþii naturii
umane de a fi ea însãºi. Trestia se rupe!

Marin Dinu
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