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Conferinþa dedicatã „gândirii chaordice“ ca punct de pornire pentru o posibilã
postepistemologie a fost susþinutã de dr. ing. Gorun Manolescu în cadrul progra-
mului Grupului de Cercetãri Interdisciplinare (GCI) – o anexã a Diviziei de Logicã,
Metodologie ºi Filosofia ºtiinþei (DLMFS), parte a Comitetului Român pentru
Istoria ºi Filosofia ªtiinþei ºi Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române. Aºa cum
relateazã prof. univ. dr. Sorin Baiculescu, preºedintele GCI, „Activitatea iniþialã
aparþinând GCI a avut loc începând cu perioada decembrie 1992 (ulterioarã datei
de 7 februarie 1992), GCI fiind constituit, în mod oficial, în luna octombrie 1994.
Aceastã structurã ºtiinþificã avea un profil distinct ºi programe proprii, activi-
tatea ei fiind desfãºuratã (iniþial) în cadrul Bibliotecii Naþionale Pedagogice
«I. C. Petrescu» din Bucureºti. Printre membri structurii GCI se pot aminti urmã-
torii: Acad. ªtefan Milcu, Acad. Mihai Drãgãnescu, Acad. Mircea Maliþa, Acad.
EdmondNicolau,Acad.Victor Sãhleanu,Acad. Paul Constantinescu, Prof. Romulus
Vulcãnescu, Prof. Cornel Popa, Prof. Paul Caravia, Prof. Eugeniu Niculescu-Mizil,
Prof. Petru Otlãcan, Dr. Gavril Acãlugãriþei, Prof. Alexandru Bogdan.“
Conceptul de „chaordic“ ia naºtere din combinarea conceptelor de „haos“ ºi

„ordine“ ºi apare în domeniul managementului fiind propus ca „Visa chaord“ de
fondatorul (cardurilor) Visa, Dee Ward Hock.
Era vorba despre garantarea ºi securitatea datelor în formã de semnale elec-

tronice. Dee Ward Hock a propus o înþelegere ineditã a sistemelor electronice,
adaptative, complexe, emergente, non-lineare care se auto-organizeazã, prezen-
tând totodatã caracteristici de haos ºi ordine. Astfel de sisteme sunt ºi cele biolo-
gice ºi cele sociale. Structurile piramidale de putere sunt greoaie ºi cvasi-inadap-
tabile. Omul are o structurã chaordicã, lumea are o structurã chaordicã; instituþiile,
organizaþiile, statul naþional vor trebui sã ajungã, de asemenea, nu doar sisteme
deschise, ci ºi sisteme chaordice. De aici derivã „leadershipul chaordic“ (vezi
Dee Hock, „TheArt of Chaordic Leadership“, Leader to Leader, No. 15, Winter,
2000, pp. 20-26), care pare un concept hazardat, mai degrabã o absenþã relativã
a leadershipului. Este o filosofie prin care liderul intervine oportun exact atunci
când organizaþia pare sã fi pierdut orice direcþie ºi pare sã fi ajuns în pragul
destrãmãrii. Atunci leaderul intervine ºi direcþioneazã. Este vorba despre un fel
de apogeu al unui „soft leadership“ ºi totodatã acesta este un concept mult mai
extins, presupunând un managemnt al propriei persoane, al mediului, al acti-
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vitãþii ºi al subalternilor, cu o deschidere realã faþã de posibilitatea de a învãþa de
la subalterni. Prima tezã a „leadershipului chaordic“ este „Puterea adevãratã nu
e niciodatã folositã. Dacã o foloseºti înseamnã cã n-ai avut-o“. Teza explicitã
despre leadership este un imperativ: „Conduce-te pe tine, conduce-þi superiorii,
conduce-þi semenii ºi dã-le oamenilor tãi libertatea de a face acelaºi lucru. Orice
altceva este neimportant“.
În conferinþa susþinutã, dr. ing. Gorun Manolescu a susþinut teza cã „evoluþia

ºtiinþei, denumire genericã ce subîntinde atât ºtiinþele exacte cât ºi umanioarele,
ºi care constituie una dintre caracteristicile de bazã ale epistemologiei, poate fi
înþeleasã drept o modalitate de gândire «chaordicã». Dar ce este o gândire chaor-
dicã (GC)? În primul rând, o asemenea gândire este diferitã de teoria matematicã
a haosului determinist – o aparentã contradicþie în termeni – în cadrul cãreia
metaforicul «efect al fluturelui» este esenþial (o fluturare de aripã a unui fluture
într-un loc poate produce, la distanþã, schimbãri drastice). GC nu este ºi nu poate
fi formalizatã (…nici gândirea Bottom Up – Top Down, nici alte modalitãþi de
gândire, cum ar fi gândirea fragmentarã, cea asociativã º.a.m.d. nu pot fi forma-
lizate). În al doilea rând, o asemenea gândire considerã cã haosul (CHA) ºi ordinea
(ORD) apar simultan. În al treilea rând, obiectul GC îl reprezintã un sistem de
mare complexitate, dinamic în sensul schimbãrii relativ rapide a structurii sale ºi
având o cauzalitate neliniarã (multiplicitatea cauzelor nu poate fi pusã în evi-
denþã atunci când apare un efect: emergenþa, spre deosebire de cauzalitatea liniarã
în cadrul cãreia se selecteazã o unicã cauzã, pe care o considerãm fundamentalã,
iar restul cauzelor care pot sã aparã este neglijat. În al patrulea rând, GC presu-
pune existenþa a trei «lentile» prin care privim simultan realitatea lumii: (a) la un
nivel scãzut de complexitate considerãm cã avem de-a face ca un sistem închis.
(b) la o complexitate medie, ca un sistem deschis ºi, în fine, (c) la o complexitate
extremã, ca un sistem chaordic. Între cele trei modalitãþi existã urmãtoarele
relaþii: (i) un sistem chaordic poate deveni unul deschis, dar reciproca nu este
adevãratã; (ii) un sistem deschis poate deveni unul închis, reciproca nu este ade-
vãratã. Astfel, un nivel superior al ierarhiei transcende dar ºi include un nivel
inferior. În al cincilea rând, GC presupune o evoluþie cu discontinuitãþi. Astfel ea
poate «sãri» brusc ºi nu gradual, la diverse niveluri de complexitate. Ciclul de
viaþã al unui sistem chaordic ar putea fi descris astfel: el se naºte, atinge maturi-
tatea ajungând la limita creºterii sale dupã care poate muri sau sã sarã la urmãtorul
nivel de complexitate, intrând într-un nou ciclu. Când ajunge la maturitate, un
asemenea sistem intrã într-o stare, mai lungã sau mai scurtã, de stabilitate ca
apoi, dacã nu moare, va intra într-o stare de relativã instabilitate. În al ºaselea rând
GC este o gândire integratoare/integrativã. Ea include sistemicul, dar îl ºi depã-
ºeºte. (…) Privind cu atenþie cele de mai sus, putem avansa ideea cã GC ar putea
fi o rafinare dar ºi o dezvoltare consistentã a unei gândiri paradigmatice.“
Concluziile conferinþei au arãtat importanþa meditaþiei asupra „complexitãþii

lumii care pare a se apropria de limita sa de creºtere“, considerând „instabilitatea“,
„impredictibilitatea“ ºi „imposibilitatea controlului“, în condiþiile dezvoltãrii ex-
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ponenþiale a ºtiinþei, respectiv a tehno-ºtiinþei în contemporaneitate. Realitatea
din fizicã cuanticã ºi sub-cuanticã, inginerie geneticã, nano inginerie, neuro
ºtiinþe, ºtiinþa cogniþiei ºi corolarul acesteia, inteligenþa artificialã, precum ºi reali-
tãþile sociale au depãºit cu mult relevanþa modelelor de tipul „sistem deschis“,
sau/ºi de tipul „integralitate sistemicã“ (David Bohm). Prin concepte ºi modele
vetuste, epistemologia actualã riscã sã realizeze mai degrabã un demers de ma-
nipulare de tipul self-doubt and emotional gaslighting. Conferinþa a generat
întrebãri ºi comentarii care au nuanþat teza expunerii.

Henrieta Aniºoara ªerban
vicepreºedinte GCI
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