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Aº vrea, pe scurt, cu permisiunea dvs., sã lãmuresc ce înþeleg prin „forma
mentis“. Forma mentis înseamnã starea minþii. A cãrei minþi? A individului? Nu
aceea a unui singur individ, dar a unui numãr suficient de mare de indivizi ca sã
putem vorbi de o stare colectivã. Existã aºa ceva? Peste tot unde vedem cã lu-
mea se comparã la fel: 1 milion de tineri îºi pun simultan blugi, eventual uzaþi
sau rupþi, lumea se supune modei, existã mode intelectuale ºi filosofii la modã,
nemaivorbind de produsele cerute masiv de cumpãrãtori în era reclamelor, a con-
sumismului deºãnþat. Forma minþii e deci un indicator bun ca sã explicãm sau sã
anticipãm anumite idei în stare sã influenþeze societatea.

O amintire, dacã îngãduiþi. Era în secolul trecut. Anii ’60. A fost avântul unui
deceniu în care a înflorit economia, buna stare a favorizat multe minþi, dar ceea
ce a surprins lumea a fost avântul tehnologiilor noi. Se instalau aparate casnice
pentru apã fiartã ºi pentru apã îngheþatã, intra televiziunea în casã, se produceau
automobile de toate dimensiunile. În curând, s-a vorbit în Europa despre tehno-
logizarea lumii drept complot american, ca s-o domine. Pe scurt, intelectualii,
aceºti neobosiþi slujitori ai ideilor, au spus cã tehnologia susþinuse o sfidare a
omului ºi a societãþii. În aceºti ani, s-au auzit cuvintele: „Civilizaþia noastrã pre-
zentã este bazatã material pe o extraordinarã ºi de succes tehnologie ºi spiritual,
pe nimic“. Era un laureat al premiului Nobel, Denis Gabor, care a fost ºi unul din
iniþiatorii Clubului de la Roma. Îl cunoºteam ºi pe el, ºi Clubul în care am intrat
ºi eu ºi care pornea de la deviza: creºterea economicã în sine nu mai este un o-
biectiv suficient de general. Când Raportul Clubului de la Roma s-a publicat, a
apãrut în mai mult de 10 milioane de exemplare ºi mai mult de 20 de limbi. Asta
înseamnã cã forma mentis colectivã a confirmat un decalaj între creºterea eco-
nomicã ºi tehnologicã ºi societate.

N-am vrut sã accept niciodatã cã tehnologia este de vinã. Ea nu face decât sã
prelungeascã capacitatea omului de a construi unelte ºi de a-ºi mãri slabele forþe
ºi competenþe prin mijloace artificiale, create de el.

Problema e alta ºi mai veche: tensiune a existat întotdeauna în civilizaþii, între
materie ºi spirit, între artificial ºi natural, între ºtiinþã ºi religie, între cunoaºtere
ºi credinþã.
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Nu pentru a cãuta precursori la tema mea invoc aceste cuvinte. Ci dimpotrivã.
Astãzi trãim din nou o revoluþie tehnico-ºtiinþificã, de data aceasta cu o singurã
maºinã de calcul în discuþie: computerul care dã alarma. Era lui a început în anul
1965 ºi de atunci creºte în progresie geometricã. S-ar pãrea cã ceea ce este în-
grijorãtor este efectul computerului asupra copiilor care nu se desprind de el, îºi
stricã ochii ºi nu mai învaþã nimic, sau digitalizarea tuturor produselor electronice
care duce la numãrul exorbitant de ore petrecute de adulþi în faþa ecranului TV.

Nu putem însã sã nu remarcãm succesele informaticii în schimbarea spaþiului
ºi timpului în existenþa umanã, când o conexiune instantanee ne leagã prin satelit
de un interlocutor dinAustralia, când vezi viteza uriaºã cu care un computer prelu-
creazã date, nu zeci, câte putem noi fãrã el, ci milioane ºi miliarde de date simultan.

Alta este problema noastrã. Nu noi suntem jenaþi de computer, ci mintea
noastrã. Trãim într-o perioadã de efort intens al creierului ºi minþii ºi primim
deocamdatã informaþii parþiale asupra felului în care lucreazã cutia miraculoasã
ce o purtãm pe umeri. S-a dovedit cã mintea nu face parte din familia calculato-
rului, nu este, ca el, o maºinã de calcul. ªi iarãºi: ce rãu e în asta?

Partea îngrijorãtoare este aceea cã mintea prelucreazã cu alte regiuni ale cre-
ierului informaþia transmisã prin net, reþeaua informaticã, decât literele scrise de
mânã sau imprimate cu vechea maºinã de scris. Începând sã serveascã pe noii
veniþi, lasã regiunile active pentru cei vechi în pãrãginire ºi devine mai puþin
aptã în tratarea raþionamentului clasic.

Teama cã circuite nefolosite se pot dizolva prin neglijare este temperatã de
alþii care se bazeazã pe proprietãþile de plasticitate ale creierului. În concluzie, aº
spune cã dezbaterea fenomenelor legate de intrarea computerului pe scena minþii
noastre este încã în curs de desfãºurare ºi cã ne aºteaptã date ºi descoperiri noi1.

Nu tot aºa se întâmplã cu o altã primejdie adusã de computer, care este de
data aceasta realã ºi justificat definit îngrijorãtoare.

Ea provine dintr-o limitare netã ºi inevitabilã a computerelor de a nu putea
înregistra ºi trata decât ceea ce este mãsurabil în fenomenele studiate de ºtiinþã.
O primã dificultate a fost incapacitatea sa de a trata continuitatea. O poate ajunge
doar prin aproximãri care pot satisface cerinþele cercetãrii. Dar pentru nenumã-
rabil, în sens matematic, nu are nicio metodã de abordare.

Spaþiul nemãsurabililor este imens. Dacã raþionamentul se supune unei logici
matematizate, intuiþia nu este acoperitã. Tot ce intrã în compoziþia cunoaºterii
din partea afectelor, a experienþelor de viaþã, a convingerilor, a relaþiilor umane,
a inspiraþiei, a erorilor, accidentelor nu este tratabil prin recurgerea la computer.

Lumea computerelor este una platã, bidimensionalã. Reþine doar ce se vede la su-
prafaþã ºi se numãrã.Adâncimea nu este exploratã. Or, în aceastã a treia dimensiune,
a cauzelor ºi motivaþiilor, a rãdãcinii plantelor de pe stratul ordonat al grãdinii
vizibile, se ascunde sursa a ceea ce vedem, numãrãm ºi ordonãm. O civilizaþie a
formei se constituie, în timp ce fondul rãmâne marginalizat, nesocotit, ignorat.
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Aceastã civilizaþie a început sã se rãspândeascã ºi sã devinã doctrinã oficialã.
Se bazeazã pe date numerice, care, crescând peste orice limitã, nasc birocraþia ºi con-
fuzia. Sã luãm, sine ira et studio, cazul Uniunii Europene, deºi autoare fãrã rival
a titlului de campioanã a instituþiilor birocratice. Citiþi la întâmplare ce idei urmãreºte
un proiect susþinut de ea! Dominã termenii urmãtori: evidenþã, control, comparare,
monitorizare, tendinþe, grupãri, relaþii, progrese, regrese, dirijare, conducere.

Dar unde este substanþa? Se cautã rãspuns la întrebarea cine ºi cum. Dar lip-
sesc ce ºi de ce. Aceastã civilizaþie este pentru moment la modã ºi deci sortitã
degradãrii ºi dispariþiei. Pe mãsurã ce sfera informaþiilor de suprafaþã creºte,
creºte ºi aria întrebãrilor fãrã rãspuns ºi a problemelor fãrã soluþii.

Sã sperãm, deci, cã cel puþin generaþia care urmeazã celei deja intoxicate va
restaura lumea celor trei dimensiuni în care se situeazã omenirea ºi interesele ei
de supravieþuire.
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