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UN DRAFT DE PROGRAM ŞI O RUBRICÃ NOUÃ
Mental, Postmodernitate şi Postmodernism - un Draft de program
Mã voi referi, în cele ce urmeazã, la unele preocupãri promovate în secţiunea (rubrica) "Filosofia
Ştiinţei" a NOEMEI.
Doi poli focalizeazã astãzi interesul uni pãrţi, din ce în ce mai mari, a comunitãţii ştiinţifice şi
filosofice pe plan internaţional. Mentalul şi aşa numitul postmodernism. Primul pare a fi fost
amorsat de paradigma conştiinţei (Husserl), cel de al doilea, de cea a limbajului (Witgesttein).
Între ele, troneazã paradigma ontologicului (Heidegger). Paradigmã ce se doreşte unificatoare.
Mentalul conduce, volens-nolens, la cercetarea naturii conştiinţei (implicit, a "eu-lui",
"persoanei", "personalitãţii" şi a raportului "subiectiv-obiectiv"). În parantezã fie spus, lãmurirea
acestei "naturi" este consideratã de mulţi cercetãtori ca fiind principala barierã ce trebuie depãşitã
astãzi de ştiinţã şi filosofie.
Postmodernismul conduce, tot volens-nolens, - trecând şi prin ceea ce se numeşte "Filosofie
analiticã", legatã strâns de "analiza" limbajului (natural, dar nu numai) - la redefinirea adevãrului
(şi tot implicit, a "eu-lui", "persoanei" , "personalitãţii" şi a raportului "subiectiv-obiectiv").
Ambele se întâlnesc pe tãrâmul ontologicului. Însã dând soluţii diferite. Şi, în acelaşi timp,
luând în consideraţie, în majoritatea cazurilor, "informaţia". Corelatã cu analogia dintre ce se
întâmplã în creierul (nu numai uman) - procese modelabile printre altele prin "reţele neuronale" şi procesele care apar în cadrul Internetului (apariţia "Cyberspaţului").
În cadrul unei specializãri extrem de înguste, care prelungeşte nejustificat "raţionalitatea"
modernã spre ceea ce eu numesc postmodernitate şi nu postmodernism, cred cã publicaţia
NOEMA se afla printre puţinele care a încercat - încã de la început - şi continuã încercarea de a
oglindi, corelat şi integrator, preocupãri din cadrul noului triunghi "conştiinţã - ontologie limbaj", tinzând astfel spre o sintezã care sã aparã, mai devreme sau mai târziu, în mod natural.
Şi dacã, în cadrul primelor douã volume ale NOEMEI, preocuparea amintitã pãrea întâmplãtoare,
acum ea începe sã se constituie într-un draft de program. Las la latitudinea şi, sper, interesul şi
plãcerea cititorilor, sã urmãreascã evoluţia, în viitor, a acestui program.
În acelaşi timp trebuie spus cã, prin specificul sãu, NOEMA, urmãrind obiectivele CRIFST
(Comitetului Român de Istorie şi Filosofie a Ştiinţei şi Tehnicii), a publicat şi va publica şi alte
materiale care nu se referã strict la cele menţionate în paragraful anterior.
Revenind la draft-ul de program amintit. Poate voi fi acuzat de "patriotism desuet", dar nu pot sã
nu mã întreb 'cum se face cã unele personalitãţi de origine românã şi care au câştigat notorietate
internaţionalã, se aflã în primele rânduri ale celor ce par sã ilustreze un astfel de program?'. Mã
refer la Ştefan Lupaşcu, Mihai Drãgãnescu, Virgil Negoiţã, Basarab Nicolescu - pentru a nu
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enumera decât câteva astfel de personalitãţi. Poate, într-un material viitor, voi încerca sã propun
un rãspuns la aceastã întrebare.

Referitor la titlul acestui paragraf, mã simt dator, nu sã justific de ce am fãcut distincţia între
postmodernitate şi postmodernism, ci sã rãspund printr-o nouã întrebare: 'harta, propusã de
postmodernism, pentru a descrie noua realitate în care trãim şi pe care eu o numesc
postmodernitate, aproximeazã, cât de cât, aceastã realitate, sau se referã - din ce în ce mai mult la o realitate iluzorie (a se vedea - printre altele - şi conceptul de "simulacru" la care este forţat de coerenţa discursului sãu - sã ajungã Baudrillard)?' În sensul celor de mai sus, o discuţie pare a
fi deschisã de articolele publicate în acest volum de C. V. Negoiţã, Adrian Mihalache, Gabriel
Memelis, Iosif Arian şi Dan Rãileanu .
În fine, doresc sã atrag în mod special atenţia asupra articolului aparţinând academicianului M.
Drãgãnescu: 'Coştiinţa fundamentalã a existenţei'. Articolul respectiv este o republicare (prima
datã a apãrut în revista ACADEMICA, numerele: ianuarie, februarie, martie, 1998). Considerând
acest material unul dintre cele mai interesante luãri de poziţie ale lui M.Drăgãnescu - autorul
modelului "Ortofizic" (Inelul Lumii Materiale) - în ceea ce priveşte natura conştiinţei, am
solicitat şi obţinut acordul autorului de republicare a articolului. Articolul respectiv este urmat de
o lucrare a subsemnatului intitulatã 'Unele comentarii în legãturã cu "Monoidul existenţei" propus
de M. Drãgãnescu'. Lucrarea se încheie cu analizarea posibilitãţilor de a descrie, sau nu, prin
formalisme matematice si/sau în mod conceptual (i.e. logic-aristotelic, cu sau fãrã "terţ inclus")
domeniul fenomenologicului. Nu intrã însã în discuţie descrierile de naturã religioasã, filosoficã
(îndosebi hermeneuticã), artisticã şi de alte naturi (e.g ocultã, shamanicã, etc.). Se sugereazã
totuşi cã astfel de descrieri ar putea fi "adevãrate" dacã se respectã unele rigori dictate de Logica
buddhistã.

O rubricã nouã
Datoritã primirii la redacţie a unor materiale, extrem de interesante, aparţinând unor membrii ai
grupului de "Cercetãri interdisciplinare - CRIFST" şi care nu pot fi încadrate strict în cele douã
rubrici permanente ale NOEMEI ("Filosofia ştiinţei" şi "Istoria ştiinţei şi tehnicii"), s-a simţit
nevoia introducerii unei noi rubrici, nepermanente. Ea va fi nepermanentã în sensul cã va fi
utilizatã (şi intitulatã diferit) numai când vor fi admise spre publicare articole de genul
menţionat.
Aceastã nouã rubricã este inauguratã, în acest volum, de lucrarea, cu un marcant caracter original,
a arhitectului Roman Popa: "Reoarhitectura". Menţionez cã "Reoarhitectura" - bazatã pe serii
care, deşi includ fractalul "Bandã moebius" depãşesc însã conceptul de "Serie fractalã" propriu
zisã - a primit mai multe distincţii în cadrul unor manifestãri internaţionale de "Inventicã". Mai
adug:
♦ Reoarhitectura, dupã parerea mea, poate crea obiecte artificiale care se încadreazã perfect în
realitatea postmodernã în care trãim şi nu într-o realitate postmodernistã iluzorie. Şi aceasta,
deoarece ea se bazeazã pe forme existente în Naturã. Mai mult, deşi formele menţionate sunt,
în cadrul Naturii, de multe ori instabile, prin Reoarhitecturã ele capãtã caracterul unei
stabilitãţi a desfãşurãrii printr-un echilibru dinamic;
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♦ Cine are rãbdarea parcurgerii cu atenţie a lucrãrii arhitectului Roman Popa va fi rãsplãtit, în
final, de perspectiva poeticã propusã de autor atunci când acesta "vizualizezã" anumite
construcţii "reoarhitectonice" viitoare. Perspectivã care este susţinutã însã de rigoarea
arhitectului şi inginerului care, utilizând, în mod pragmatic, un aparat matematic care nu este
la îndemâna oricui, demonstreazã cã formele propuse sunt cert posibil a fi realizate şi sã
prezinte durabilitate în timp; ele oferã în plus şi avantaje evidente din multiple punctele de
vedere dintre care enumerãm doar douã: o iluminare şi aerisire naturale corecte şi
îndepãrtarea sentimentului de claustrofobie provocat, nu rare ori, de construcţiile actuale. Mai
mult, se sugereazã chiar şi utilizarea unor forme "reoarhitecturale" în decorãrile interioare
precum şi în confecţionarea unor obiecte de podoabã (bijuterii).

Gorun Manolescu,
Redactor şef "NOEMA".
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