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Despre autopoiesis ºi angrenajul
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Legiuitorul care, locuind într-un oraº, instalat la biroul lui, gândind
într-un mod abstract, crede cã inventeazã cea mai bunã lege, se
aflã la originea multor nenorociri. Pentru ca o lege sã funcþioneze,
ea trebuie sã corespundã nevoilor oamenilor  Paul H. Stahl
(Bãrbulescu et al. 2005)

Recitirea câtorva dintre lucrãrile lui Paul Stahl m-a condus
cãtre o reconsiderare a proiectului antropologic. Paul Stahl
þinea la ideea de a nu fi încadrat într-o categorie sau alta
(Bãrbulescu et al. 2005) arãtând în acelaºi timp o poate
nemaiîntâlnitã intuiþie, provenitã atât din cunoºtinþele sale, cât
ºi din experienþa lucrului pe teren. ªi-a însuºit esenþa
proiectului antropologic într-o manierã aparte pentru perioada
contemporanã, nefiindu-i teamã sã compare ºi sã generalizeze.
Toate aceste aspecte, ca ºi transcenderea, aparent fãrã efort, a
graniþelor consacrate ale disciplinelor, nu numai cã fac din
Stahl autorul unor studii despre cultura ºi viaþa socialã din
Europa de sud-est, dar oferã ºi ocazia revenirii asupra
modalitãþilor în care antropologia a fost practicatã ºi a evoluat
de-a lungul timpului. Tratându-l deopotrivã ca un practician
minuþios ºi ca autor, urmãresc sã aflu cât de departe lucrãrile
lui se constituie într-o puternicã sursã de inspiraþie pentru
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împlinirea potenþialului latent al antropologiei ca formã de
cunoaºtere semnificativã1.
Angrenajul structural ºi încapsularea
Deºi a lucrat cu Levi-Strauss, Stahl nu a fost un
structuralist (Bãrbulescu et al. 2005). Poate nici chiar
Levi-Strauss sã nu fi fost. De fapt, structuraliºtii pot purta în
ziua de astãzi ecusoane, în care alãturi de numele lor apare
înscris cuvântul expert. Acestea sunt spuse mai în glumã,
mai în serios. Pentru antropologia structuralã rezultatele
cercetãrii sunt mai mult sau mai puþin semnificative. Existã în
schimb un „angrenaj structural care funcþioneazã foarte
eficient în cadrele epistemologiei moderniste, adesea
combinând propriile-i construcþii de logicã dihotomicã cu
contrastele dualiste derivate din practicã. Adepþii structuralismului susþin cã sunt posibile obiectivarea, clasificarea (de
preferat urmând structuri dualiste precum: culturã  naturã,
subiect  obiect etc), ºi simplificarea cunoaºterii aparþinând
tuturor tipurilor de „sisteme”. Ei ajung astfel la o logicã
coerentã a structurii. Aceasta funcþioneazã în acelaºi sens cu
presupoziþia epistemologicã potrivit cãreia cunoaºterea poate
fi redusã la simplu (Koerner 2007, 2009; Stengers 1997) sub
1Aduc

recunoºtinþa mea profesorilor-superviseri Alexander King
ºi Johan Rasanayagam, ca ºi dragilor mei colegi de la studiile
postuniversitare din Aberdeen, îndeosebi Sophiei Elixhauser pentru
citirea atentã a variantei iniþiale a articolului. Mulþumiri lui Daniel
Gruenfeld pentru reveriile noastre comune ºi ajutorul în editarea
imaginilor. Mulþumiri speciale de asemenea, Stephaniei Koerner
(Universitatea Manchester) care, în timpul vizitei ei din iunie 2009 la
Departamentul de Antropologie din Aberdeen, a reliefat anumite aspecte
cãrora nu le gãseam cuvintele pentru o exprimare concisã.
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forma axiomelor, modelelor universale ºi abstracþiilor a cãror
valoare de adevãr transcende contextele locale, contingente
ºi confuze (Toulmin 1990).
Antropologii au subliniat de ceva vreme faptul cã în
practicã lucrurile nu stau chiar aºa. Totuºi, premisa rãmâne
întrucât are importanþã tacticã pentru proiecte precum Uniunea
Europeanã, birocraþii în general, ºi uneori, pentru ºtiinþele de
popularizare. Acest tip de epistemologie lucreazã cu o eticã a
încapsulãrii care urmãreºte captarea adevãrului ºi închiderea
lui în cuºca certitudinii. Acest lucru ar putea funcþiona, dacã
adevãrul ar fi un „vector”, dar funcþioneazã cu mai puþin
succes în situaþia în care problema este una complexã ºi
contemporanã  de ex. dezvoltarea ruralã, schimbarea climaticã, sãrãcia  sau proprie domeniului antropologiei: de ex.
viaþa socialã dintr-o arie urbanã înstãritã a Cosmopolis-ului,
abilitãþile dezvoltate local în anii postsocialismului sau în
timpul experienþelor culturale în continuã miºcare ale unui
grup de folclor balcanic. ªi aceasta poate fi spus mai în glumã
mai în serios.
Cum sã captezi sistemele vii fãrã sã distrugi ceea ce este
cel mai important în ele, precum au tendinþa sã o facã
structuralismul ºi logica birocraþiei? Într-un interviu (Bãrbulescu et al. 2005) Stahl menþioneazã felul în care, în mai multe
limbi europene, moartea este imaginatã alegoric ca un om cu
o coasã, care vine sã reteze, rapid ºi drastic, ceea ce fusese
continuu, curgãtor, viaþa. Viaþa nu poate fi încapsulatã. Nicio
schemã birocraticã nu a reuºit acest lucru pânã acum fiindcã
gândirea modernistã revine cu încãpãþânare la iluzia
cartograficã. Dupã cum sugereazã diagrama de mai jos (figura
1), miºcarea contextualã rezultatã din explorarea de cãi ºi
cartografiere este constrânsã sã creeze iluzia obiectivistã dupã
care forma hãrþii rezultã, prin cartografiere, ca o descriere
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directã a lumii. Acelaºi lucru se întâmplã cu modalitatea în
care textele ascund contextul ºi procesul lor de producere (de
ex. Academia, Comisia Uniunii Europene) prin prezentarea
artefactelor (hartã, text...) ca obiecte independente ºi libere
de context.
Miºcare amplasatã

Cãutarea cãii

Repertoriere

Lumea

Harta
Elaborarea hãrþii

Figura 1. Adaptatã dupã (Ingold 2000: 234)

În acest fel, viaþa, sociabilitatea ºi diferenþa sunt
transformate din procese în obiecte stabile, fixe, pentru ca mai
apoi sã poatã fi mai lesne interceptate ºi înhãmate prin
intervenþiile predeterminate de maºinãriile structuralistmoderniste. Trucul epistemologic al iluziei cartografice constã
în efasarea substanþei unui material, a realitãþii lui senzoriale
ca ºi în derularea rapidã a hãrþii pentru a i se pierde
teritorialitatea ºi deturnarea cãtre o cale ce identificã în mod
greºit harta cu teritoriul (Bateson 2000(1972)). În aceastã
modalitate de a imagina lucrurile, persoanele ajung sã se
asemene cu indivizii închiºi, raþionali, abstracþi ai teoriei
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economice2. Concluzia mea este cã acest mod de a vedea
condiþiile oamenilor care locuiesc în situaþii socio-istorice
specifice sfârºeºte prin a reproduce schemele epistemologice
ale proiectelor moderniste, dar nu împãrtãºeºte cunoaºterea
derivatã din vieþile oamenilor.
Autopoiesis ºi plasticitate
Tradus literal ca „auto-generare” sau „auto-creare”,
autopoiesis-ul este o teorie ºi epistemologie utilã, ce concepe
persoanele ca fiind asemãnãtoare ºi totuºi diferite, situându-le
în contextul în care trãiesc (Maturana and Varela, 1987). Niklas
Luhmann caracterizeazã sistemele autopoietice ºi continuitatea
lor ca fiind: nu atât o problemã de replicare, de transmitere
culturalã, de reproducere a aceloraºi modele în condiþii
similare...procesul primar este acela de a anticipa elemente
viitoare care pentru a fi recunoscute ca evenimente intervin în
producerea situaþiilor actuale astfel încât acestea sã difere de
situaþiile trecute. Aceasta nu exclude relevanþa tiparelor
pãstrate; ba chiar le reclamã în vederea unei recunoaºteri mai
rapide a perspectivelor viitoare. Totuºi, sistemul (autopoietic)
se conservã nu prin depozitarea tiparelor, ci prin producerea
de elemente, nu prin transmitere...ci prin utilizarea în mod
recursiv a evenimentelor pentru a produce evenimente.
2
În interpretarea pe care o dau concepþiei despre persoanã a lui
Marcel Mauss (1985 (1938)) nu consider conceptul analitic de persoanã
ca o categorie universalã a spiritului uman, ci mai degrabã în opoziþie
cu individul. Cel din urmã concept nu ia în calcul întreaga paletã a
facultãþilor ºi potenþialului uman datoritã perspectivei sale înguste, de
naturã economicã. Perspectiva mea diferã astfel în cel puþin douã feluri
de aceea a lui Mauss.
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Stabilitatea lui se bazeazã pe instabilitate (Luhmann 1990:
9-10 citat în Faubion 2001: 100).
Trei aspecte ale lucrãrilor lui Paul Stahl evocã pregnant
autopoiesis-ul. Mai întâi, accentul pe care îl pune pe
plasticitatea metodelor antropologiei, ce trebuie sã se sprijine
pe plasticitatea relaþiei dintre fiinþele umane ºi mediul lor de
viaþã. Format într-un context ce îmbina terenul cu ceea ce
se afla în afara acestuia, Stahl insistã asupra necesitãþii unei
mari acumulãri de abilitãþi, experienþã, încredere, afinitate ºi
sensibilitate pentru a duce la bun sfârºit cercetãrile de teren.
O ºi mai mare plasticitate este necesarã în interpretarea datelor
de teren, þinând cont, dupã cum Stahl insistã, de faptul cã nu
orice situaþie se preteazã în aceeaºi mãsurã, sã spunem, analizei
simbolice, sau analizei actor-reþea-asamblare. El subliniazã
cu putere faptul cã descrierile noastre trebuie localizate, la fel
ca ºi afirmaþiile subiecþilor cu care lucrãm. De aici provine al
doilea aspect comun, anume, ideea potrivit cãreia cunoaºterea
generatã în cadrul proiectelor antropologice nu poate fi
pre-determinatã, întrucât nu depinde de cercetãtor, ci se naºte
într-o construcþie reciprocã în interiorul contextelor sociale.
Ea nu poate fi încapsulatã.
Cercetãtorul de teren trebuie sã se considere el însuºi ca
fiind scufundat într-un spaþiu a cãrui complexitate nu poate fi
redusã, ci care trebuie cunoscutã ºi înþeleasã de-a lungul unei
mari perioade de timp. Ea/el trebuie sã-ºi abandoneze
controlul, cunoaºterea dobânditã pânã acum fiind folositã pe
apucate; ea/el trebuie sã se adapteze la ceea ce gãseºte în jurul
sãu ºi sã abandoneze o vreme opreliºtile, precum o fac de
altfel, majoritatea practicienilor. Astfel apare al treilea aspect
comun. Dupã cum este limpede pentru orice cercetãtor de
teren, cunoaºterea antropologicã nu poate fi prefabricatã sau
limitatã, ci rezultã din situaþia însãºi, ºi sfideazã categorizãrile
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întrucât atinge nu numai o motivaþie calculatã, ci ºi o
mulþime de alte scheme de cunoaºtere din diferite domenii
ale cunoaºterii umane (de ex. metonimia, analogia, metafora,
contrastul, ierarhizarea, ca ºi calculul). Acest mod de
cunoaºtere sfideazã graniþele ºi disciplinele, rezultând din
situaþia datã. El face necesarã considerarea fiecãrei persoane
ca un homme total  dupã expresia lui Mauss, þinând cont,
dupã cum o face ºi Stahl, de abilitãþi, de felul în care îºi
reprezintã graniþele magice, sistemele politice ºi economice,
de religie, de condiþiile de viaþã, de vise, de unitãþi sociale, de
anticipãri ºi amintiri...
Mai trebuie adãugate unele aspecte cu privire la autopoiesis ca ºi despre modul în care se leagã argumentele mele
de perspectivele moderniste dominante privind modalitãþile
existenþei. Abordãrile lui Maturana ºi Varela provin din teoria
sistemelor, o ramurã interdisciplinarã a biologiei, puþin
ordonatã teoretic, care la început (anii 1920) încerca sã explice
inter-relaþionarea organismelor în sistemele ecologice
complexe. Autopoiesis-ul este o teorie provenitã din biologie
care urmãreºte sistemele autonome auto-organizate ºi pe care
Maturana ºi Varela au dezvoltat-o în scopul de a înþelege cum
oamenii pot fi deopotrivã asemãnãtori, dar ºi diferiþi. Orice
sistem autopoietic evolueazã continuu prin generarea recursivã
a propriei structuri3. Aceasta vine în contradicþie cu sistemele
allopoietice care funcþioneazã, mai degrabã, pe baza determinatã ºi deterministã a relaþiilor de intrare/ieºire. Modelul
dominant al persoanei/organismului pe care îl pun în opoziþie
3 Menþionez cã utilizez termenul structurã nu în acelaºi sens ca
Maturana ºi Varela. Ei diferenþiazã structura de organizare într-un mod
nefolositor mie, aici. Eu mã concetrez asupra structurii ºi asupra modului
în care ea este generatã într-un sens larg.
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cu practica sistemelor autopoietice se poate înþelege foarte
bine din diagrama de mai jos:

input (percepþii)
MINTE
proiecte
emoþii
amintiri
idei…

output (comportament)

CORP
Figura 2. Modelul dominant al relaþiei persoanã - organism. Adaptat
din Ingold (2000: 104)

Figura 3. Sistemele autopoietice în mediul lor vital în care sunt total
scufundate, dar faþã de care pot reacþiona ºi reflecta. Relaþiile cu mediul
sunt reprezentate de simbolul jumãtãþii de sãgeatã. Adaptat dupã
Maturana ºi Varela (1987)
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