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Abstract. Jürgen Habermas’bookDer philosophiche Diskurs der Moderne
examines the main themes of late modernity: the fundaments of a critical
theory of society where power as manner of solving action conflicts could
be replaced by the modality of the rational unity of the citizens; the guiding
interests of knowledge; the program of a universal pragmatics; the principle
of a theory of consensus on truth and the ethics of discourse; society as
system and Lebenwelt; the role of moral consciousness and communicative
action in projecting the ethics of discourse; and, the theoretic and juridical
considerations in relation to an ethics of discourse concerning the
contemporary analyses of globalization, national state, the European
Constitution or human rights.
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Filosof ºi sociolog, Jürgen Habermas, nãscut în 1929 la Düsseldorf, a studiat
filosofie, istorie ºi psihologie în Göttingen, Zürich ºi Bonn. În 1954 a promovat
doctoratul în filosofie la Universitatea din Bonn cu disertaþia Das Absolute und
die Geschichte. Von der Zwiespältigkeit in Schellings Denken (Absolutul ºi istoria.
Despre sciziune în gândirea lui Schelling).
Din 1956 pânã în 1959 a fost asistent la celebrul Institut für Sozialforschung

din Frankfurt a. M., din a cãrui tradiþie a preluat problematica pe care a dezvoltat-o
în scrierile sale, mai întâi cea a „teoriei critice a societãþii“ (susþinutã îndeosebi
de Horkheimer), apoi cea legatã de cunoaºterea ºtiinþificã ºi socialã, de experienþa
istoricã, de democraþie. În 1965 s-a „afiliat“ la Universitatea din Marburg cu
scrierea Strukturwandel der Öffentlichkeit (Schimbarea de structurã a sferei pu-
blice) ºi a fost chemat sã predea filosofia socialã la Heidelberg. În 1964 devine
profesor de filosofie ºi sociologie la Universitatea din Frankfurt a. M. Începe
cercetãri privind raportul dintre raþionalitatea tehnicã ºi raþiunea practicã ºi con-
diþiile „formelor sociale posibile de consens“, aºa cum se prezintã aceste preocu-
pãri în culegerea de studii Theorie und Praxis (1963).
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În scrierile Technik und Wissenschaft als «Ideologie» (Tehnica ºi ºtiinþa ca
«ideologie», 1968), Erkenntnis und Interesse (Cunoaºere ºi interes, 1968), Zur
Logik der Sozialwissenschaften (1967) cerceteazã deosebirea dintre „acþiune cu
scop raþional“ ºi „acþiune comunicativã“, argumentând împotriva pozitivismului
cã o cunoaºtere independentã de „interesele de cunoaºtere“ nu existã. În 1971,
împreunã cu fizicianul C. F. vonWeizsäcker, trece la conducerea nou înfiinþatului
Max-Planck Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaft-
lich-technischen Welt din Starnberg. În 1971 publicã, împreunã cu N. Luhmann,
volumul de dezbateri teoretico-metodologice Theorie der Gesellschaft oder Sozial-
technologie. Was leistet die Systemforschung? (Teoria societãþii sau tehnologia
socialã — ce realizeazã cercetarea sistemicã?) — coautor Niklas Luhmann —,
schiþând linia de argumentare pe care o va dezvolta în 1981 în scrierea Theorie
der kommunikativen Handelns (Teoria acþiunii comunicative). Preocupat de re-
construcþia unei „pragmatici universale sau formale“ publicã în Kultur und
Kritik: „Notizen zum Begriff der Rollenkompetenz“ (1973 — Însemnãri despre
conceptul de competenþã a rolurilor) ºi „Zur Rekonstruktion des historischen
Materialismus“ (1976 — Despre reconstrucþia materialismului istoric), în care
expune consideraþii asupra socializãrii ºi asupra competenþei interactive, orien-
tate de un principiu teoretic evoluþionist cãtre o teorie generalã a societãþii, în care
interacþioneazã conceptele logicii dezvoltãrii ºi ale dinamicii dezvoltãrii, conso-
lidând punctul de vedere al teoriei acþiunii ºi teoriei sistemului.
Din 1982 a funcþionat ca profesor în sociologie ºi filosofie la Frankfurt. Scri-

erile mai importante ce urmeazã sunt: Moralbewuβtsein und kommunikatives
Handeln (1983 — Conºtiinþã moralã ºi acþiune comunicativã) — în care dez-
voltã starea unei Diskursethik (Eticã a discursului); Die philosophische Diskurs
der Moderne (1985); Die Neue Unübersichtlichkeit (1985 — Noua perspectivã
de necontestat), în care apãrã conceptul de „modernitate“; Eine Art Schaden-
sabwicklung (1987 — O nouã modalitate de a înlãtura lezarea); Erläuterung zur
Diskursethik (Consideraþii asupra eticii discursului, 1991) — continuare a expu-
nerilor sale despre etica discursului; Faktizität und Geltung (1992 — Facticitate
ºi valabilitate), în care dezvoltã o teorie a dreptului pornind de la Kant; Die Ein-
beziehung des Anderen (1996 — Includerea Celuilalt), consacratã problemelor
teoretice ºi politice ale societãþii, ceea ce relevã preocuparea constantã a lui
Habermas pentru problemele actuale ale vieþii sociale ºi culturale.
Opera lui Habermas este centratã de câteva teme principale: fundamentarea

unei teorii critice a societãþii (cãlãuzitã de ideea cã puterea ca mijloc de solu-
þionare a conflictelor acþionale poate fi înlocuitã cu modalitatea unitãþii raþionale
a cetãþenilor); interesele de cunoaºtere (ideea unui interes de cunoaºtere eman-
cipator în orientarea „criticã“ a ºtiinþelor); programul unei „pragmatici univer-
sale sau formale“ (pornind de la stadiul modern al teoriilor limbajului, dezvoltã
ideea cã acordul unui ascultãtor este egal-valabil cu recunoaºterea acestuia de
cãtre un vorbitor aflat la un nivel de valabilitaate la fel de ridicat, altfel spus: cã
un act de vorbire este înþeles numai atunci când sunt cunoscute condiþiile accep-
tabilitãþii lui); principiul unei teorii a consensului adevãrului ºi al unei etici a
discursului; ideea societãþii ca sistem ºi ca lume a vieþii (Lebenwelt); ideea rolului
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conºtiinþei morale ºi al acþiunii comunicative în proiecþia unei etici a discursului;
raportarea consideraþiilor teoretico-juridice ºi ale eticii discursului la dezbaterile
actuale privind globalizarea, statul naþional, Constituþia europeanã, drepturile omului.
Teoriile lui Habermas au fost propuse în contextul unei dezbateri teoretico-

metodologice semnificative ºi au atras atenþia prin modul de a pune problemele
ºi (de multe ori) prin formularea unor soluþii. Între aceste dezbateri se situeazã
în primul rând cele legate de etica discursului, teoria sistemului, scara consen-
sului ºi teoria socialã, care au angajat participarea unor personalitãþi de referinþã;
Tugendhat, Putnam, Luhmann, Apel, Rorty, Rawls º.a.

Discursul filosofic al modernitãþii are la bazã prelegerile þinute de Habermas
la Universitatea din Frankfurt în anii 1983–1984, la care s-au adãugat cele susþi-
nute în formã de conferinþe la Collège de France în Paris ºi la Cornell University
(Ithaca, N. Y.). Aºa cum scrie Habermas (în „Cuvânt înainte“, decembrie 1984),
„tezele cele mai importante au fost tratate ºi în seminariile de la Boston College
ºi în aceste discuþii aprinse, pe care le-am purtat în toate aceste ocazii cu colegii
ºi studenþii, am primit mai multe impulsuri decât au putut fi reþinute retrospectiv
în notele de subsol...“. Într-un volum al ediþiei Suhrkamp, apãrut în acelaºi timp
(1985), sunt cuprinse completãri cu accent politic la discursul filosofic al modernitãþii.
Sumarul volumului este dat de titlurile urmãtoare: I. Conºtiinþa timpului pro-

prie modernitãþii ºi nevoia acesteia de autoasigurare; II. Conceptul hegelian de
modernitate; III. Trei perspective: hegelienii de stânga, hegelienii de dreapta ºi
Nietzsche; IV. Intrarea în postmodernism: Nietzsche ca placã turnantã; V. Împle-
tirea dintre iluminism ºi mit: Horkheimer ºi Adorno; VI. Subminarea raþionalis-
mului occidental prin critica metafizicii: Heidegger; VII. Supralicitarea filoso-
fiei temporalizate a originii: Critica lui Derrida la adresa birocentrismului VIII.
Între erotism ºi Economie Generalã: Bataille; IX. Demascarea ºtiinþelor umane
prin critica raþiunii: Foucault; X. Aporiile unei teorii a puterii; XI. O altã cale de
ieºire din filosofia subiectului; raþiunea comunicativã versus raþiunea centratã în
subiect; XII. Conþinutul normativ al modernitãþii.
Intenþia cuprinderii acestor teme în volum este exprimatã (în „Cuvânt înainte“,

1984) astfel: „«Modernitatea — un proiect neterminat» era titlul unei cuvântãri pe
care am rostit-o în septembrie 1980, cu ocazia primirii premiului Adorno. Aceastã
temã controversatã ºi complexãm-a preocupat de atunci în mod constant. În discursul
receptãrii neostructuralismului francez, aspectele sale filosofice au fost aduse mai
puternic în conºtiinþa publicã — precum termenul «postmodern» în urma unei
publicaþii a lui F. Lyotard. Provocarea lansatã de critica neostructuralistã a raþiunii
constituie, de aceea, perspectiva din care încerc sã reconstruiesc pas cu pas discursul
filosofic al modernitãþii. În acest discurs, modernitatea, de la sfârºitul secolului
18 încoace, a fost ridicatã la rangul de temã filosoficã. Am fost nevoit, totuºi, sã
restrâng tema; conferinþele nu trateazã despre modernismul în artã ºi literaturã“1.
Habermas pune mai întâi în luminã importanþa concepþiei lui MaxWeber des-

pre „relaþia internã, adicã relaþia nu doar contingentã, dintre modernitatea ºi ceea
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ce el a numit raþionalism occidental“; „tema lui M. Weber e pusã azi într-o altã
luminã — prin munca acelora care se revendicã de la el ºi, nu mai puþin, prin
munca acelor care îl criticã“2. Dar „cuvântul «modernizare» a fost introdus ca
termen abia în anii ’50; acesta desemneazã de atunci o abordare teoreticã care
preia problematica lui Max Weber, dar care însã o prelucreazã cu mijloacele
funcþionalismului specific ºtiinþelor sociale... Teoria modernizãrii transformã
conceptul weberian de «modernitate» într-o abstracþiune plinã de consecinþe. Ea
îndepãrteazã modernitatea de originile ei modern-europene ºi o stilizeazã într-un
model neutru din punct de vedere spaþio-temporal al procesului de dezvoltare so-
cialã în general. În plus, ea întrerupe legãturile interne dintre modernitatea ºi
contextul istoric al raþionalismului occidental, în aºa fel încât procesele moder-
nizãrii sã nu mai poatã fi înþelese ca raþionalizare, ca o obiectivare istoricã a
structurilor raþionale“3.
Cercetarea „modernizãrii“ din anii ’50 ºi ’60 a creat premisele folosirii expre-

siei „postmodernism“. S-a avut în vedere „imaginea unei modernizãri devenite
independentã din punctul de vedere al evoluþiei, o modernizare ce merge de la
sine“, în funcþie de care „observatorul din ºtiinþele sociale poate cu atât mai repede
sã se despartã de acel orizont conceptual al raþionalismului occidental din care
s-a nãscut modernitatea. Dacã însã sunt anulate legãturile interne dintre concep-
tul de modernitate ºi înþelegerea de sine dobânditã în orizontul raþiunii occiden-
tale, atunci procesele de modernizare, care decurg oarecum automat, pot fi relati-
vizate din perspectiva îndepãrtatã a unui observator postmodern“4. Prin textele
lui A. Gehlen, G. Benn ºi alþii, Habermas subliniazã o „despãrþire neconserva-
tivã de modernitate“, care nu vizeazã „dinamica modernizãrii sociale“, ci „înve-
liºul unei ... înþelegeri de sine culturale a modernitãþii, înþelegere ce a fost de-
pãºitã“5. Ideea de „postmodernitate“ apare însã într-o cu totul altã formã politicã,
anume cea anarhistã“, la teoreticienii care „nu þin seama de faptul cã a survenit
o decupare a modernitãþii de raþionalitate“; ci „reclamã sfârºitul iluminismului ºi
depãºesc orizontul tradiþiei raþiunii din care s-a înþeles cândva modernitatea eu-
ropeanã — ºi ei dobândesc o poziþie fermã în posthistoire“6.
Se înfruntã aci douã feluri de „despãrþiri“ (cea conservativã ºi cea anarhistã),

dar „amândouã renunþã la orizontul conceptual fundamental în care s-a format ºi
elaborat înþelegerea de sine a modernitãþii europene“7 (p. 12–22).
Este de apreciat însã înþelegerea de cãtre Hegel a relaþiei interne dintre mo-

dernitate ºi raþionalitate ºi dincolo de orice punere la îndoialã se impune urmã-
toarea încheiere: „Trebuie sã ne asigurãm de conceptul hegelian de modernitate,
pentru a putea judeca dacã e justificatã pretenþia acelor care îºi întemeiazã ana-
liza pe alte premise. În orice caz, noi nu putem renunþa a priori la suspiciunea
cu care privim faptul cã gândirea postmodernã îºi arogã pur ºi simplu o poziþie
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transcendentã, ea rãmânând în realitate prinsã în presupoziþiile înþelegerii de sine
moderne, puse în valoare de Hegel“8 (Ibidem: 13; Ibidem: 22).
Aprecierea momentului Hegel este semnificativã, atât pe parcursul argumen-

tãrii, cât ºi într-un capitol de sine stãtãtor (cap. III). Dincolo de conºtientizarea
„unei întemeieri de sine a modernitãþii“ în domeniul „criticii estetice“ este de su-
bliniat cã Hegel a fost primul care a ridicat la rangul de problemã filosoficã pro-
cesul desprinderii modernitãþii de insinuãrile normative ale trecutului, ce se gã-
sesc în afara ei“9 (Ibidem: 26; Ibidem: 33).
E adevãrat, Hegel „nu e primul filosof care aparþine timpului modern“, însã

el este „primul pentru care modernitatea a devenit o problemã. Constelaþia con-
ceptualã dintre modernitate, conºtiinþa timpului ºi raþionalitate a devenit vizibilã
pentru prima oarã în teoria lui Hegel“10. Hegel „a deschis discursul modernitãþii.
El a introdus tema — autoasigurarea autocriticã a modernitãþii; el a indicat regu-
lile în conformitate cu care tema poate fi variatã — dialectica iluminismului. Ri-
dicând istoria contemporanã la rangul de problemã filosoficã, el a fãcut sã se
atingã în acelaºi timp eternul cu tranzitoriul, clasicul cu actualul, ºi a schimbat
astfel într-un mod nemaiîntâlnit caracterul filosofiei“11.
„Discursul modernitãþii“ prezintã mai multe trãsãturi, subliniate de tinerii he-

gelieni de Nietzsche. Aci o remarcã semnificativã: „Nietzsche vrea sã spargã ca-
drele raþionalismului occidental în care s-au miºcat întotdeauna atât adversarii
hegelianismului de dreapta, cât ºi cei de stânga. Acest antiumanism, continuat în
douã variante de Heidegger ºi Bataille, constituie o adevãratã provocare pentru
discursul modernitãþii. La Nietzsche vreau sã cercetez mai întâi ce se ascunde în
spatele gesturilor radicale ale acestei provocãri. Dacã am afla cã nici acest drum
nu duce în mod serios dincolo de filosofia subiectului, ar trebui sã ne reîntoar-
cem la acele alternative pe care Hegel le-a ignorat la Jena — la un concept de
raþiune comunicativã care pune într-o altã luminã dialectica iluminismului.
Poate cã discursul modernitãþii a luat o direcþie greºitã în momentul acelei prime
încruciºãri de drumuri în faþa cãreia s-a trezit tânãrul Marx atunci când l-a criti-
cat pe Hegel“12.
Cu aceasta Nietzsche vine ca „placã turnantã“ la „intrarea în postmodernism“:

„Odatã cu intrarea lui Nietzsche în discursul modernitãþii, argumentarea se mo-
dificã fundamental... De trei ori a eºuat încercarea de a face conceptul de raþiune
sã fie pe mãsura programului unui iluminism dialectic. În aceastã constelaþie,
Nietzsche a avut de ales doar între a mai supune încã o datã unei critici imanente
la raþiunea centratã în subiect ºi a abandona programul în întregul sãu. Nietzsche
s-a decis pentru a doua alternativã — el a renunþat la o nouã revizuire a concep-
tului de raþiune ºi ºi-a luat la revedere de la dialectica iluminismului... Nietzsche
aplicã încã o datã figura de gândire a dialecticii iluminismului la iluminismul is-
toric, dar cu scopul de a sparge carcasa raþionalã a modernitãþii ca atare... Nietzsche
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foloseºte scara raþiunii istorice, pentru ca la final s-o arunce ºi sã prindã rãdãcini
în mit, ca alteritate a raþiunii“13.
Nietzsche „a realizat o nivelare izbitoare. Modernitatea îºi pierde poziþia ei

specialã; ea formeazã doar o ultimã epocã în marea istorie a unei raþionalizãri,
ce începe cu dizolvarea vieþii arhaice ºi decãderea mitului... Conºtiinþa modernã
a timpului interzice, fireºte, orice idee de regres, de întoarcere bruscã la originile
mitice. Doar viitorul constituie orizontul pentru trezirea la viaþã a trecuturilor
mitice... Aceastã atitudine utopicã ce se orienteazã dupã zeul ce vine distinge de-
mersul lui Nietzsche de chemarea reacþionarã «înapoi la origini». În general,
gândirea teleologicã ce pune în contrast originea ºi scopul îºi pierde forþa. Iar
întrucât Nietzsche nu neagã, ci agraveazã conºtiinþa modernã a timpului, el poate
reprezenta arta modernã — ce în formele sale cele mai subiectiviste de expresie
agraveazã aceastã conºtiinþã a timpului — ca mediu în care modernitatea se atinge
cu arhaicul“14.
Critica modernitãþii de cãtre Nietzsche a fost dusã mai departe de Heidegger,

Bataille, Lacan, Foucault ºi alþii (pe care Habermas îi studiazã în capitolele
scrierii de faþã), oprindu-se la „împletirea dintre iluminism ºi mit, relevatã de
Horkheimer ºi Adorno (cap. V), autori care valorificã demersul nietzschean.
„Critica lui Nietzsche a cunoaºterii ºi a moralei“ prefigureazã o idee pe care Ha-
bermas ºi Adorno o dezvoltã în forma unei critici a raþiunii instrumentale“15.
Urmãrind apoi: „subminarea raþionalismului occidental prin critica metafi-

zicii: Heidegger“, Habermas pune în luminã aspecte de bazã ale postmoder-
nismului, ale „discursului modernitãþii“, de fapt. Se adaugã la aceasta studiul
unor scrieri semnificative ale lui Derrida, care „preia critic“ doctrina lui Heidegger
ºi „o continuã productiv“ (cap. VII). Dar „ca participant la discursul filosofic al
modernitãþii“, Derrida realizeazã a „deconstrucþie“ ce continuã, de fapt, tradiþia16.
Critica raþiunii (prin structuralism, mai ales Foucault) este angajatã tot mai

mult pe terenul ºtiinþelor umane (cap. IX). Prin concepþia despre genealogie,
Foulcault „se rãfuieºte cu prezenteismul unei istoriografii ce nu trece dincolo de
situaþia hermeneuticã de plecare... nu serveºte înþelegerii, ci destrucþiei ºi dizol-
vãrii acelei legãturi þinând de istoria influenþelor, despre care se pretinde cã îl
leagã pe istoric de un obiect, cu care el nu intrã în comunicare decât ca sã se re-
gãseascã pe el însuºi în acesta“17. Foucault se înscrie, ca ºi Heidegger ºi Derrida,
în continuarea programului lui Nietzsche de „criticã a raþiunii pe calea destruc-
þiei metafizicii“, dar el oferã o „destrucþie a istoriografiei“18.
O altã cale de ieºire din filosofia subiectului: raþiunea comunicativã versus

raþiunea centratã în subiect“ (cap. XI) oferã cheia acestor dezvoltãri tocmai prin
conceptul de „raþiune comunicativã“. Cu aceasta Habermas oferã o concepþie
mai nuanþatã prin teza «despãrþirii de modern» în forma unei „democraþii radicale“.
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„În plus, — precizeazã Habermas — schimbarea de paradigmã de la raþiunea
centratã în subiect la raþiunea comunicativã ne poate încuraja sã reluãm încã o
datã acel contradiscurs imanent încã de la început modernitãþii. Întrucât critica
radicalã a raþiunii întreprinsã de Nietzsche nu poate fi continuatã coerent nici pe
linia metafizicii, nici pe cea a teoriei puterii, suntem obligaþi sã recurgem la o
altã cale de ieºire din filosofia subiectului... Trebuie sã devinã clar cã în raþiunea
comunicativã purismul raþiunii pure nu mai renaºte“19.
În esenþã, este vorba de „un concept procedural de raþionalitate, concept care

— datoritã inserãrii componentei practic-morale, ca ºi a aceleia estetic-expresive
— este mai bogat decât acela al raþionalitãþii scopurilor, modelate cognitiv-in-
strumental. Acest concept este explicatum-ul potenþialului de raþiune ancorat în
baza de validitate a discursului“20.
Mai exact, aceastã «raþionalitate comunicativã» aminteºte de reprezentãri

mai vechi ale logos-ului în mãsura în care poartã cu sine conotaþiile forþei care
unificã fãrã constrângere, fondatoare de consens a unui discurs, în care partici-
panþii îºi depãºesc concepþiile pãrtinitor-subiective în favoarea unui acord moti-
vat raþional (subl. n.). Raþiunea comunicativã se exprimã într-o înþelegere des-
centratã a lumii“21.
Aºadar, „nu existã raþiune purã care doar ulterior îmbracã hainã lingvisticã.

Ea este de la bun început o raþiune întrupatã în contexte de acþiune comunicativã,
cât ºi în structuri ale lumii vieþii“22.
Habermas se sprijinã astfel pe teoria sa despre „acþiunea comunicativã“, în

orizontul cãreia „raþiunea comunicativã se pune în valoare în forþa de coeziune
a înþelegerii intersubiective ºi a recunoaºterii reciproce; ea circumscrie totodatã
universul unei forme de viaþã comune. Înãuntrul acestui univers, iraþionalul nu
se lasã separat de iraþional în acelaºi fel în care, conform lui Parmenide, se lasã
distinsã neºtiinþa de acea ºtiinþã ce dominã, în calitatea ei de afirmativ prin exce-
lenþã, asupra nefiinþei“23.
Capitolele de încheiere subliniazã încã o datã exigenþa abordãrii nuanþate a

„raþionalitãþii“, sugerând un pluralism al tipurilor de raþionalitate prezente astãzi
într-o acþiune, într-adevãr „comunicativã“. Cãci „în acþiunea comunicativã con-
textele particulare ale lumilor vieþii se datoreazã funcþiei deschizãtoare de lume
a unei limbi, funcþie mereu împãrtãºitã de cei implicaþi“.
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