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Résumé.Ce texte, rédigé comme hommage à la mémoire de Jean Baudrillard
(décedé en 2007), appuyé sur le titre de référence Les strategies fatales
(1983), représente une tentative de reconstitution de l’oeuvre du
philosophe français. L’interêt de l’auteur pour la thème de la destruction
des systemes symboliques traditionnelles est concentré dans ce cadre sur le
carnavalesque du monde actuel, visible dans les types antropologiques
caricaturales qui colonisent la scène „transpolitique“ d’une manière
également stupefiante et inquiétant.

Fãcând parte dintr-o serie de cãrþi al cãror autor adãuga an de an noi ºi tot mai
incitante titluri, Strategiile fatale reprezintã o criticã nemiloasã a postmoderni-
tãþii care dincolo de aspectele dezvoltãrii exacerbate a tehnologiilor informaþiei
ºi comunicãrii, a consumatorismului ºi a globalizãrii înseamnã un tip de socie-
tate ce se dezvoltã dezordonat sub semnul „transpoliticului“: o erã în care graniþa
dintre isteria cunoaºterii, indiferenþa faþã de tragic ºi culminare a derizoriului se
absoarbe într-un soi de autism informaþional.
Scriitura originalã ºi stilul paradoxal, oscilând între calmul analitic ºi hiper-

bola aforisticã (precum „Sântem cu toþii ostatici ºi sântem cu toþii teroriºti“;
„Când totul devine politic, este sfârºitul politicului ca destin, este începutul po-
liticii ca politicã ºi mizeria imediatã a acestei culturi politice“l) l-ar putea reco-
manda pe autor la o primã vedere drept eseist.
Dar parcursul profesional (la început germanist în învãþãmântul secundar,

apoi profesor la catedra de Sociologie a Universitãþii din Nanterre ºi conferenþiar
la diferite Universitãþi din SUA), cât ºi cãrþile, studiile, dezbaterile reflectând
preocuparea sistematicã pentru social în toate componentele sale, înlãnþuirea lo-
gicã a ideilor ºi noþiunilor prinse în definiþii clare, impun recunoaºterea rigorii.
Aceasta din urmã specificã teoreticianului, metafizicianului sau moralistului,
dupã cum Baudrillard însuºi se recomandã.
Le système des objets (1986), Pour une critique de l’économie politique du

signe (1972), Le miroir de la production (1973), L’échange symbolique et la mort
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(1976), Oublier Foucault (1977), Á l’ombre des majorités silencieuse ou la fin
du social (1978), De la séduction (1979), L’autre par lui-même (1987) sunt ti-
tluri (traduse ºi în englezã) care l-au impus pe Baudrillard ca autor al unei opere
în care „semiotica îmbracã o formã generalizatã“, pornind de la analiza rapor-
tului acesteia cu simbolica2.
La acestea se adaugã studii ºi intervenþii care exprimã preocuparea autorului

pentru evenimentele vieþii politice internaþionale zbuciumate din ultimii ani: La
Guerre du Golf n’a pas eu lieu (1991), L’Illusion de la fin (1992), Figures de
l’alterité (1994), Asserbissement occidental (1995), Serbian Aggresion in
Bosnia and Western Values (1996), After Utopia: The Primitive Society of the
Future (1995), Le paroxyste indiferent (1997), The Murder of the Real (2000),
The Age of Hyperreality (2000), L’esprit du térrorisme (2002).
Titlurile unor comentarii în special din spaþiul cultural anglo-american sunt

relevante: „Beyond Baudrillard’s Simulacral Postmodern World: White Noise“
(Haidar Eid, 1999); „America, Disneyland, or Virtual Reality?“ (Tony Kerston,
1999), „Dreamwork in Cyberspace“ (Catlet Wirkerson, 1999).
Les strategies fatale urmeazã unor cãrþi axate pe critica radicalã a ideologiei

societãþii de consum. În critica producþiei ºi a utilitãþii în numele seducþiei,
André Jacob observã o tentativã de „substanþializare a simbolicului, riscând astfel
o formã subtilã de naturalism sau de misticism“3.
De fapt, Baudrillard vãzând distincþia între o „teorie banalã“ ºi o „teorie fa-

talã“ în aceea cã „într-una subiectul se crede întotdeauna mai viclean decât obi-
ectul, în timp ce în cealaltã de fiecare datã obiectul este presupus ca mai viclean,
mai cinic, mai genial decât subiectul“4, denunþã „un principiu al Rãului, nu ca
instanþã misticã ºi transcendentã, ci ca tãinuire a ordinii simbolice“5. Seducþia ca
efect al „unui obiect suveran care recreeazã în noi tulburarea originarã“6 este una
dintre strategile fatale ale obiectului.
Deschizând dezbaterea cu titlul „Facilitate ºi seducþie“, temã la care autorul

revine în volumul Figuri ale alteritãþii, Baudrillard afirmã cã tot sistemul actual
al comunicãrii (spre deosebire de cele tradiþionale) are la bazã un gen de opera-
þionalitate constând „într-o dislocare a facticitãþii, înþelegând prin asta cã nu mai
existã în sens strict credinþã, voinþã, putere, cunoaºtere. Toate aceste funcþii sau
categorii ale subiectului sunt reluate printr-un soi de modelizare care constã în a
te face cã crezi, a te face cã vrei, a te face cã ºtii (...). Toate categoriile, în loc sã
fie categorii ale acþiunii, devin categorii ale operãrii ºi, datoritã acestui fapt, totul
trece în facticitate“7.
Este vorba de un mod extrem al simbolicului, ipostaza structurantã a menta-

litãþii umane în care un obiect poate fi angajat în fluxul social, alãturi de iposta-
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zele valoare de întrebuinþare concretã ºi particularã, de valoarea de schimb abstractã
ºi generalã; „dar un obiect poate de asemenea sã opereze legãtura mutualã între
membrii unei societãþi, oricare ar fi preþul sãu ºi utilitatea sa. El funcþioneazã
într-un schimb de daruri. ªi se va vorbi atunci de valoarea simbolicã (...).
Sistemul darurilor realizeazã o criticã internã a sistemului schimburilor sociale
ºi a economiei politice“8.
Or, pentru ethosul postmodern simbolul poate deveni, din momentul în care

se ignorã referinþa la o instanþã superioarã, doar un joc cu viaþa ºi cunoaºterea,
fie „gratuit“, ca în cazul artei, fie „pragmatic“, ca în cazul anumitor „schimburi
simbolice“ sociale, aspect semnalat în Strategiile fatale, ca ºi în alte cãrþi: „Sim-
bolicul nu este nici un concept, nici o instanþã sau o categorie, nici o «structurã»
ci un act de schimb ºi un raport social care pune capãt realului, care dizolvã
dintr-o datã realul ºi opoziþia dintre real ºi imaginar (...). El este utopia care pune
capãt topicilor sufletului ºi trupului, realului ºi non-realului, naºterii ºi morþii. În
operaþia simbolicã cei doi termeni îºi pierd principiul lor de realitate“9.
În concepþia lui Baudrillard, valoarea de întrebuinþare a obiectului (care prin

„stragegii fatale“ manipuleazã subiectul), este subordonatã valorii de schimb,
depãºind astfel noþiunile economiei politice, plasând, asemeni lui Barthes (dupã
observaþia lui A. Jacob), simbolicul înaintea semioticului: „societatea este o lume
de semne legate, în virtutea valorii lor simbolice, de viaþã, de un pre-reflexiv
care reveleazã în particular supradeterminarea simbolicã“10. Se regãseºte în
aceastã formulã, amplificat, ecoul concepþiei lui Ernst Cassirer a su-
pradeterminãrii simbolice a actelor umane, potrivit cãreia „omul se miºcã în sfe-
ra practicului în acelaºi mod ca în sfera teoreticului“ — ceea ce revine la legãtura
dintre „fatalitatea obiectului“ (angajat într-un circuit simbolic al seducþiei) ºi
„fatalitatea teoriei“ (angajatã, la rându-i, în mecanismele „hiperrealului“), tema-
tizate în Strategiile fatale.
Lumea care se îndreaptã fatal cãtre „un principiu al rãului“, într-un amestec

de extaz ºi inerþie, urmând „strategiile“ ironice ale abandonãrii în seamamanipulãrii
exercitate de obiecte, este populatã, la Baudrillard, de figurile antropologice cari-
caturale, dar malefic consistente ale „transpoliticului“: „obezul“, „ostaticul“,
„obscenul“. Dupã trãirea hedonist raþionalizatã a „mitului egalitarist“ societatea
occidentalã a intrat în „era transpoliticului“, observã sociologul francez.
Transpoliticul se caracterizeazã printr-o transparenþã împinsã pânã la obsce-

nitate, din moment ce referentul informaþiei este o lume dezevenimenþializatã
(sau poate tocmai pentru faptul cã marile evenimente, atunci când au loc, sunt
relatate în acelaºi rând cu faptele cotidiene); din moment ce spaþiul reþelelor pro-
miscue este cunoscut de toatã lumea, din moment ce singurul decor pe scena po-
liticului (într-un univers dezistoricizat) este obscen. Este o lume agonicã, dincolo
de orice sistem de valori ºi de orice sens, ale cãrei figuri indistincte se regãsesc
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într-un tip antropologic (cultural) pe mãsurã: obezul. „Aceastã obezitate ciudatã
nu mai este cea a grãsimii de protecþie ºi nici cea nevroticã, a depresiei. Nu este
nici obezitatea compensatorie a subdezvoltatului, nici cea alimentarã a supranu-
tritului. În mod paradoxal, ea este un mod de dispariþie a corpului (...). Forma se-
cretã a oglinzii, prin care corpul se vegheazã pe sine însuºi ºi imaginea sa, este
abolitã, lãsând loc redundanþei neînfricate a unui organism viu. Nu mai existã li-
mitã, nu mai existã transcendenþã; e ca ºi cum corpul nu s-ar mai opune lumii
exterioare, ci ar cãuta sã digere spaþiul în propria sa aparenþã“11.
Obezitatea este strâns legatã de obscenitate (în acest sens categorial dat de

Baudrillard), aceasta din urmã marcând „ºtergerea oricãrei scene, a întregii puteri
de iluzie, ºtergerea distanþei, a acelei distanþe care menþine ceremonialul sau re-
gula jocului — un triumf al promiscuitãþii în toate domeniile“12. ªi totodatã un
apogeu al simulacrului, o „reprezentare exorbitantã a adevãrului“, multe lucruri
fiind obscene „deoarece au prea mult sens, deoarece ocupã prea mult spaþiu“13.
„Obezul“ ºi „obscenul“ sunt „ostatici“ ai strategiilor fatale ale obiectelor, os-

tatici ai strategiilor fatale ale terorismului, dar ºi ostatici metafizici (deºi Baudrillard
considerã cã este vorba doar de „stãrile obiective ale sistemului“ evoluând în trei
etape: libertate, securitate, teroare).
Teroarea se reveleazã astfel nu numai ca fiind acel act executat de un grup te-

rorist asupra unui grup paºnic pentru a obþine ceva sau pentru a ameninþa, ea este
în acelaºi timp o teamã permanentã, metafizicã: frica de bomba nuclearã sau de
bomba biologicã se leagã de acel necunoscut care o va declanºa.
Toate fenomenele acestea de excrescenþã, de trecere a sensului în por-

nografie, a realului în hiperreal, a proliferãrii formelor ºi obiectelor ce constituie
realul pot fi numite, dupã autor, cu un termen împrumutat din biologie: „hipertelie“.
Aceasta, concentrând tendinþele hiperfuncþionalitãþii ºi ale hiperfinalitãþii nu mai
este doar un accident în evoluþia unor specii animale, ci o „provocare“ de fina-
litãþi: „Într-un sistem în care toate lucrurile sunt din ce în ce mai mult lãsate în
voia hazardului, finalitatea alunecã spre delir, dezvoltându-se în niºte elemente
care ºtiu mult prea bine sã-ºi depãºeascã scopul pânã într-acolo încât invadeazã
întregul sistem. Aceasta merge de la celula canceroasã (o hipervitalitate într-o
singurã direcþie), pânã la specializarea obiectelor ºi a oamenilor, pânã la opera-
þionalizarea celui mai mic detaliu, pânã la hipersemnificarea celui mai mãrunt
semn“. Ea este corespunzãtoare „tuturor sistemelor obeze ºi canceroase“: cele
ale comunicaþiei, ale informaþiei, ale producerii, ale distrugerii — toate acestea
depãºind de mult limitele funcþiei lor, ale valorii de întrebuinþare, pentru a intra
într-o „escaladare“ fantomaticã a finalitãþilor“14.
Opusã acesteia este „isteria cauzalitãþii“, constând în „cãutarea obsesivã a

originii, a responsabilitãþii, a referinþei“, în pasiunea pentru geneticã ºi „palinge-
neza psihanaliticã“, în hipertrofierea cercetãrii istorice care constã în „delirul de
a explica totul, de a imputa totul, de a da referinþa“15.
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Prezentând exemplul raportului global al multinaþionalei despre toate activi-
tãþile sale din lume cerut la un moment dat de guvernul american ºi care însu-
meazã 12 volume a câte o mie de pagini, Baudrillard propune o „dietã a infor-
maþiei“ sau chiar „crearea unor institute de dezinformare“16.
Deºi Baudrillard „exagereazã când vorbeºte de lumea hiperrealã a comu-

nicãrii“17, opera sa este un semnal de alarmã patetic ºi convingãtor, avertizând
asupra pericolelor care ameninþã omenirea cu sfârºitul radical al istoriei, al unei
lumi a cãrei „încãlzire globalã“ este rezultatul unei abrutizãri cognitive, incapa-
bilã de viziunea nobilã a binelui.
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