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Abstract: This study aims to emphasize the importance of political
philosophy concepts for understanding the contemporary world. In this
respect a particular case is Jean Baudrillard’s work Fatal Strategies where
the author suggests some of the most significant concepts, even if at first
glance these may seem strange. As a turning point in the philosopher’s career
and illustrating the metaphysical conception on politics, Fatal Strategies
represents at the same time a critical point of view on postmodernism. In
Baudrillard’s view, beyond the development of information and
communication technologies, in the spirit of consumerism and as a
consequence of globalization, post-modernity imposes the paradigm of a
society under the sign of „trans-politics“ where the political and moral
order is deeply confused.

Keywords: trans-politics, symbolic order, objectual order, banal strategy,
fatal strategy.

Trãim într-o lume care îºi cautã noi resurse energetice prin toate mijloacele
posibile, dar ºi într-o lume aflatã în cãutarea unor limbaje capabile sã o defineascã,
sã o explice, sã o interpreteze, sã gãseascã sugestia unei soluþii dupã ce postmo-
dernismul pare sã-ºi fi epuizat resursele.
Limbajele filosofice ºi perspectivele acestora investesc unele cuvinte cu sen-

suri noi, inventeazã altele ºi îºi revendicã încã dreptul de a vorbi în numele so-
cietãþii ºi chiar al „lumii“, în ciuda opþiunii postmoderne pentru discursul la scarã
individualã, autoreferenþialã, ferit de curentul marilor naraþiuni.
Dintre autorii preocupaþi direct sau indirect de soluþionarea crizei de limbaj în

care se regãsesc accentele schimbãrii de paradigmã a lumii actuale, Jean Baudrillard
propune unele dintre cele mai semnificative concepte, chiar dacã la o primã ve-
dere acestea pot pãrea stranii, dupã cum se va vedea mai jos.
În acest sens, reprezentând un moment-cheie la nivelul întregii opere ºi ilus-

trând concepþia metafizic-politicã a unui autor care a lansat de-a lungul anilor
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mereu noi ºi incitante titluri, Strategiile fatale reprezintã o criticã severã a
postmodernitãþii care dincolo de aspectele dezvoltãrii exacerbate a tehnologiilor
informaþiei ºi comunicãrii, în spiritul consumerismului ºi ca o consecinþã a feno-
menului globalizãrii, impune paradigma unei societãþi ce se dezvoltã dezordonat
sub semnul „transpoliticului“, în care ordinea politicã ºi moralã obþinutã de-a
lungul istoriei prin conjugarea eforturilor spiritului ºi raþiunii este profund bul-
versatã.
Scriitura originalã ºi stilul paradoxal, oscilând între calmul analitic ºi hiper-

bola aforisticã (precum „Suntem cu toþii ostatici ºi suntem cu toþii teroriºti“;
„Când totul devine politic, este sfârºitul politicului ca destin, este începutul po-
liticii ca politicã“; „ (…) mizeria imediatã a acestei culturi politice“)1 l-ar putea
recomanda 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 ºi politic în toate componentele sale, înlãn-
þuirea logicã a ideilor ºi noþiunilor prinse în definiþii clare impun recunoaºterea
rigorii teoretice a lucrãrilor acestui autor. De altfel, Baudrillard însuºi se reco-
mandã deopotrivã drept teoretician, metafizician ºi moralist.

Le système des objets (1968), Pour une critique de l’économie politique du
signe (1972), Le miroir de la production (1973), L’échange symbolique et la
mort (1976), Oublier Foucault (1977), Á l’ombre des majorités silencieuses ou
la fin du social (1978), De la séduction (1979), L’autre par lui-même (1987) sunt
titluri care l-au impus pe Baudrillard ca autor al unei opere în care „semiotica
îmbracã o formã generalizatã“, pornind de la analiza raportului acesteia cu sim-
bolica2. Acestor lucrãri li se adaugã studii ºi intervenþii care exprimã preocu-
parea 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’altérité (1994), Asservissement occidental (1995), Serbian Aggression
in Bosnia and Western Values (1996), After Utopia: The Primitive Society of the
Future (1995), Le paroxyste indifférent (1997), The Murder of the Real (2000),
The Age of Hyperreality (2000), The Vital Illusion (2000), Au royaume des
aveugles (2002), The Spirit of Terrorism: And Requiem for the Twin Towers (2002),
The Intelligence of Evil or the Lucidity Pact (2005), The Conspiracy of Art (2005),
Pataphysics (2007), Why Hasn’t Everything Already Disappeared? (2009),
Carnival and Cannibal, or the Play of Global Antagonisms (2010), The Agony
of Power (2010), The Divine Left: A Chronicle of the Years 1977–1984 (2014).
Acest autor prolific propune o viziune originalã asupra societãþii globale real-

virtuale contemporane, iar titlurile unor comentarii avizate în special din spaþiul
anglo-american sunt relevante pentru receptarea intelectualã de care se bucurã vasta
lui operã: „Beyond Baudrillard’s Simulacral Postmodern World: White Noise“
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(Haidar Eid, 1999); „America, Disneyland, or Virtual Reality?“ (Tony Kerston,
1999), „Dreamwork in Cyberspace“ (Catlet Wirkerson, 1999).

Les stratégies fatales urmeazã unor cãrþi axate pe critica radicalã a ideologiei
societãþii de consum. Cãci în contextul acesteia este precizat ºi sensul noþiunii
care dã titlul cãrþii, anume „strategiile fatale“, care pot fi definite prin opoziþie
faþã de „strategiile banale“, având ca termen mediu noþiunea de seducþie. Dupã
cum Baudrillard arãta încã din lucrarea De la séduction (1979) – seducþia este
omniprezentã în lumea contemporanã ºi creeazã noi nevoi (nejustificate) pentru
consumatori. În acest sens, diferenþa dintre strategia banalã ºi strategia fatalã
poate fi punctatã ºi astfel: „Dacã potrivit logicii fireºti, dorinþa subiectului are
puterea absolutã, potrivit logicii seducþiei, obiectul seduce ºi provoacã, stabileºte
ºi reglementeazã dorinþa individului însuºi.“3
Referitor la aceastã problemã, în critica producþiei ºi a utilitãþii în numele se-

ducþiei aºa cum se contureazã în Strategiile fatale, André Jacob observã o tenta-
tivã de „substanþializare a simbolicului, riscând astfel o formã subtilã de natura-
lism sau de misticism“4.
De fapt, Baudrillard, considerând cã distincþia dintre o „teorie banalã“ ºi o

„teorie fatalã“ constã în aceea cã „într-una subiectul se crede întotdeauna mai vi-
clean decât obiectul, în timp ce în cealaltã de fiecare datã obiectul este presupus
ca mai viclean, mai cinic, mai genial decât subiectul“5, denunþã totodatã „un
principiu al Rãului, nu ca instanþã misticã ºi transcendentã, ci ca tãinuire a ordinii
simbolice“6. Or, ocultarea voitã ºi umanã a simbolicului ºi a ordinii pe care o in-
stituie aceastã dimensiune la scarã istoricã este simptomaticã ºi gravã, ºi aceasta
cu atât mai mult cu cât din cauza acestei camuflãri rãuvoitoare, obiectele îºi impun
seducþia ca efect al „unui obiect suveran care recreeazã în noi tulburarea origi-
narã“7 construind astfel una dintre strategiile fatale proprii lumii contemporane.
Legat de obsedanta temã a „seducþiei“, deschizând dezbaterea asupra temei

respective într-un studiu cu titlul „Facilitate ºi seducþie“ din volumul Figuri ale
alteritãþii, Baudrillard afirmã cã tot sistemul actual al comunicãrii (spre deose-
bire de cele tradiþionale) are la bazã un gen de operaþionalitate constând „într-o
dislocare a facticitãþii, înþelegând prin asta cã nu mai existã în sens strict cre-
dinþã, voinþã, putere, cunoaºtere“. Mai mult, deoarece „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“, se întâmplã cã „Toate categori-
ile, în loc sã fie categorii ale acþiunii, devin categorii ale operãrii ºi, datoritã
acestui fapt, totul trece în facticitate.“8
Este vorba de un mod extrem al simbolicului, cadru structurant al minþii umane,

în care un obiect poate fi angajat în fluxul social, alãturi de ipostazele sale de va-
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loare de întrebuinþare concretã ºi particularã, de valoarea de schimb abstractã ºi
generalã. În acest sens, în lucrarea Por une critique de l’économie politique du
signe, dupã cum remarcaAntoine Delzant, Baudrillard susþine cã „un obiect poate
(de asemenea) sã stabileascã 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.“9
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, cum
ar fi L’échange symbolique et la mort: „Simbolicul 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“10.
În concepþia lui Baudrillard, valoarea de întrebuinþare a obiectului (care prin

„strategii fatale“ manipuleazã subiectul) este subordonatã valorii de schimb, de-
pãºind 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“11. Se regãseºte în aceastã
formulã, amplificat, ecoul concepþiei lui Ernst Cassirer a supradeterminãrii sim-
bolice a actelor umane, potrivit cãreia „omul se miºcã în sfera practicului în ace-
laºi mod ca în sfera teoreticului“12 – 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“), tematizate în Strategiile
fatale.
Pentru a reveni la ideea de bazã a lucrãrii ºi a esenþializa concepþia autorului,

aºa cum deja am arãtat, în legãtura dintre „fatalitatea obiectului“ (angajat într-un
circuit simbolic al seducþiei) ºi „fatalitatea teoriei“ (angajatã în mecanismele
„hiperrealului“) secþionatã ºi reînnodatã în Strategiile fatale, Jean Baudrillard
denunþã „un principiu al Rãului, nu ca instanþã misticã ºi transcendentã, ci ca
tãinuire a ordinii simbolice“13: a veritabilei ordini simbolice a cãrei ultimã in-
stanþã este sacrã. Iar aceastã pornire diabolicã îºi manifestã efectele grave asupra
ordinii politice, morale, sociale ºi culturale.
Lumea care se îndreaptã fatal cãtre „un principiu al rãului“, într-un amestec de

extaz ºi inerþie, urmând „strategiile“ ironice ale abandonului în seama manipulãrii
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exercitate de obiecte este populatã, la Baudrillard, de figurile antropologice cari-
caturale, dar malefic consistente ale „transpoliticului“, figuri care nu sunt câtuºi
de puþin strãine de strategiile fatale: „obezul“, „ostaticul“, „obscenul“. De altfel,
pe baza acestor tipologii este structuratã lucrarea, fiecare dintre aceste „mãºti“
de coºmar ale umanului ipostaziind agenþi ai „strategiilor fatale“. Cu ajutorul
acestora, considerã Baudrillard, dupã trãirea hedonist raþionalizatã a „mitului
egalitarist“, societatea occidentalã a intrat în „era transpoliticului“ haotic-egoist.
Transpoliticul se caracterizeazã printr-o transparenþã împinsã pânã la obsce-

nitate, printr-o indiscreþie globalã în privinþa lucrurilor ce ar trebui sã rãmânã pe
veci intim-private ºi, pe de altã parte, printr-o manipulare ºi dezinformare totalã
în planul lucrului public major, de interes general. Astfel, referentul informaþiei
este o lume dezevenimenþializatã, în sensul cã marile evenimente, atunci când au
loc, sunt relatate în acelaºi rând cu faptele cotidiene – ceea ce þine de respectul
legitim postmodern pentru mãruntul fapt de viaþã, dar devine o strategie fatalã în
momentul în care acest respect bulverseazã ierarhii valorice, fãrã responsabili-
tate ºi discernãmânt, graþie unui multiculturalism care ignorã însãºi cultura ºi
civilizaþia. În acest univers deopotrivã hiperreal ºi virtual, spaþiul reþelelor mai
mult sau mai puþin promiscue este cunoscut de toatã lumea, din moment ce
singurul decor pe scena politicului (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 într-un tip antropologic 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 supranutritului. În mod paradoxal, ea este un mod de dispariþie a
corpului (...). Forma secretã 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 limitã, 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“14.
O astfel de formã (diformã – în fapt, ca ºi în jocul cuvintelor) atentând la însãºi
identitatea speciei prin supradimensionarea unei imagini de sine viciate în chiar
demersul dizgraþios al unui supraeu lipsit de spirit dar ºi de formã – este strâns
legatã de obscenitate. Semnificaþia fenomenului tipic inde-cent datã de
Baudrillard constã în „ºtergerea oricãrei scene, a întregii puteri de iluzie,
ºtergerea distanþei, a acelei distanþe care menþine ceremonialul sau regula jocului
– un triumf al promiscuitãþii în toate domeniile“15. Totodatã avem de-a face cu
un apogeu al simulacrului, cu o „reprezentare exorbitantã a adevãrului“, multe
lucruri fiind obscene „deoarece au prea mult sens, deoarece ocupã prea mult
spaþiu“16.
„Obezul“ ºi „obscenul“ sunt „ostatici“ ai strategiilor fatale ale obiectelor, os-

tatici ai strategiilor fatale ale terorismului, dar ºi ostatici metafizici ai „stãrilor
obiective ale sistemului“, evoluând în trei etape: libertate, securitate, teroare.
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Atunci când libertatea ºi securitatea sunt abolite, teroarea înseamnã nu numai
acel act executat de un grup terorist 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
le va declanºa. În lucrarea L’esprit du terrorisme (2002), Baudrillard afirmã cã
asemenea viruºilor, terorismul este peste tot: „Existã o perfuzie globalã de tero-
rism, care umbreºte orice sistem de dominaþie, pregãtit sã se trezeascã din somn,
ca un agent dublu“17. Iar acest lucru este posibil fiindcã balanþa Binelui ºi Rãului
proprie universului tradiþional s-a rupt (ca ºi în Strategiile fatale) din momentul
în care Binele a fost extrapolat în totalitate, lãsându-i Rãului „o autonomie invi-
zibilã, dezvoltându-se de o manierã exponenþialã“18. În condiþia transpoliticã ob-
scenã descrisã în Strategiile fatale, un act terorist este „un eveniment simbolic
de anvergurã mondialã, adicã nu numai de difuziune mondialã, dar care pune în
pericol globalizarea însãºi“.19 ªi ca o dovadã de „hipertelie“ (concept pe care îl
vom prezenta mai jos), nu putem ºti niciodatã care vor fi viitoarele victime, iar
aceastã problemã gravã impune analiza acelei structuri formale în care se articuleazã
„negarea realitãþii comune, a coerenþei logice ºi reducerea politicii la violenþã.“20
În cazul teroriºtilor putem vorbi despre individuaþia obscenitãþii (actele lor

sunt revendicate demonstrativ), caracterizatã ºi prin lipsa paradoxalã de semni-
ficaþie a acþiunilor lor. Cãci aceºti teroriºti îºi schimbã viaþa pe moarte, în spe-
ranþa de a obþine „un loc în rai“21. Or, actul lor este obscen tocmai pentru cã nu
este gratuit, aºa cum ar impune o credinþã autenticã.
Toate fenomenele acestea de excrescenþã, de trecere a sensului în demonstra-

þie de cruzime sau, la alt pol, în pornografie, a realului în hiperreal, a proliferãrii
formelor ºi obiectelor ce constituie realul pot fi numite, dupã autor, cu un termen
împrumutat din biologie: „hipertelie“. Convertitã filosofic ºi politic, noþiunea
respectivã, concentrând tendinþele hiperfuncþionalitãþii ºi ale hiperfinalitãþii, nu
mai este doar un accident în evoluþia unor specii animale, ci o „provocare“ de fi-
nalitãþi: „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“, altfel
spus 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.“22

6 OCULTAREA ORDINII SIMBOLICE CA STRATEGIE FATALÃ 125

————————
17 Jean Baudrillard, L’esprit du terrorisme, Paris, Editions Galilée, 2002, p. 17.
18 Ibidem, p.18.
19 Ibidem, p. 22.
20 Ibidem, p. 9.
21 Ibidem, p. 34.
22 Jean Baudrillard, Strategiile fatale, p. 16.



În relaþie cu hipertelia socio-politicã, „isteria cauzalitãþii“ se manifestã în „cãu-
tarea obsesivã a originii, a responsabilitãþii, a referinþei“, în pasiunea pentru ge-
neticã ºi „palingeneza psihanaliticã“, în hipertrofierea cercetãrii istorice, altfel
spus, în „delirul de a explica totul, de a imputa totul, de a da referinþa.“23
Dând ca exemplu un „raport global al multinaþionalei“ despre toate activitã-

þile sale din lume cerut la un moment dat de guvernul american ºi care însumeazã
12 volume a câte o mie de pagini, Baudrillard propune o „dietã a informaþiei“
sau chiar „crearea unor institute de dezinformare.“24
Obiectul acestei lucrãri despre transpolitic este eminamente politic, chiar dacã

potrivit articolului „Jean Baudrillard“ din Stanford Encyclopedia of Philosophy,
în Strategiile fatale (consideratã un punct de cotiturã în cariera filosofului) proli-
ferarea speculaþiilor metafizice este evidentã, acest text prezentând un straniu
scenariu metafizic în care triumful obiectelor asupra subiecþilor conduce la
excrescenþa obscenã a unei lumi-obiect care depãºeºte orice încercare de înþele-
gere, de conceptualizare ºi control. Ca ºi în alte lucrãri, aici Baudrillard pãrea a-
ºi fi construit teoria sa pe tãrâmul metafizicii, dar una specialã ºi profund inspi-
ratã de patafizica dezvoltatã de Alfred Jarry, potrivit cãruia „patafizica este ºti-
inþa domeniului de dincolo de metafizicã“ ºi totodatã „este ºtiinþa soluþiilor ima-
ginare care atribuie în mod simbolic proprietãþi obiectelor, descrise de virtuali-
tatea lor“25, dar în acelaºi timp reprezintã ºi o atitudine estetic-criticã faþã de gro-
tescul ºi absurdul proprii unei societãþi ipocrite. Aceastã atitudine este vizibilã în
celebra Ubu-roi, dar ºi în Faptele ºi opiniile doctorului Faustroll, patafizician
(1898), nepublicatã. Iar indivizii care ilustreazã tipurile antropologice ºi intrã în
sistemele („obeze“, „obscene“, „ostatice“) „demascate“ de Baudrillard în Strate-
giile fatale par sã fi moºtenit ceva din grotescul personajelor lui Alfred Jarry.
Într-un articol semnat de Alexandru Matei în „România literarã“ se aratã cã

Strategiile fatale i-a inspirat pe scenariºtii primului Matrix. Dincolo de calitatea
lui Baudrillard de critic al societãþii de consum, al postmodernitãþii ºi de imposi-
bilitatea de a-l clasa ideologic, potrivit autorului, „Cititorul român ºtie cã Baudrillard
s-a interesat ºi de revoluþia românã transmisã în direct, ca simptom, alãturi de
rãzboiul din Golf din 1991, al derealizãrii evenimentului“, iar „(l)iteraþii mai
ºtiu, probabil, cã Baudrillard a fãcut parte din Colegiul de Patafizicã înfiinþat în
1948, în memoria lui Jarry, având înaltul rang de satrap“26. La acestea mai putem
adãuga cã în româneºte, în afarã de salutare traduceri, avem prea puþine exegeze.
Deºi Baudrillard propune concepte controversate („transpolitic“, „obezitate“,

„obscenitate“, „hipertelie“, „strategie fatalã“) pentru a defini noua paradigmã
politicã mondialã ºi „exagereazã când vorbeºte de lumea hiperrealã a comuni-
cãrii“27, el poate fi considerat un vizionar care trage un semnal de alarmã patetic

126 LORENA-VALERIA STUPARU 7

————————
23 Idem.
24 Ibidem, p. 17.
25 “Jean Baudrillard“ – „From Pataphysics to Metaphysics and the Triumph of the Object“, în Stanford

Encyclopedia of Philosophy, First published Fri Apr 22, 2005; substantive revision Wed Mar 7, 2007, http://
plato.stanford.edu/entries/baudrillard/.

26Alexandru Matei, „Jean Baudrillard a murit...“, în România Literarã, Nr. 11(23/03/2007 – 29/03/2007).
27 David Lyon, Postmodernitatea, traducere din englezã de Luana Schidu, Bucureºti, Editura Du Style,

1998, p. 89.



ºi convingãtor, avertizând asupra pericolelor care ameninþã omenirea cu sfârºitul
radical al istoriei care începe odatã cu era a ceea ce el numeºte „transpolitic“.
Desigur, nu ne putem aºtepta sã gãsim un mesaj optimist într-o carte cu titlul

Strategiile fatale. Cu toate acestea, privirea pesimistã de ansamblu asupra lumii
(globale) ºi asupra jocurilor politice ºi economice lipsite total de graþia ludus-ului,
prin satira caricaturizantã la adresa principalilor actori social-politici ai siste-
melor care se regãsesc în cele trei tipologii (obezul, obscenul, ostaticul – din pã-
cate, nu fiinþe imaginare, nici suprarealiste) poate funcþiona ºi ca un diagnostic.
Altfel spus, depistarea pacienþilor ºi conceptul bolii sunt un prim pas în procesul
de vindecare a lor ºi de eradicare a molimei care bântuie lumea odatã cu aceºti
agenþi patogeni: aceste figuri malefice care nu ne dau pace, care nu lasã lucrurile
sã se defãºoare firesc, care urãsc armonia ºi echilibrul fiindcã au înlocuit universul
simbolic tipic uman cu universul obiectelor – pot fi vindecate prin investirea ra-
þionalã ºi umanistã a capitalurilor acumulate prin cunoaºtere, ºtiinþã, tehnicã,
tehnologie ºi culturã.
Deºi nu este voluminoasã, aceastã carte a lui Baudrillard este expresia inspi-

ratã a postmodernismului oricum consumat. În acest sens, pe urmele Lindei
Hutcheon, autoarea „clasicului“ volum Politics of Postmodernism (epilogul de
la ediþia din 2002), unii exegeþi afirmã cã „momentul postmodern însuºi a trecut,
chiar dacã strategiile sale discursive ºi critica sa ideologicã supravieþuiesc în
continuu – ca ºi acelea ale modernismului – în contemporanul nostru secol
douãzeciºiunu“28. David Lyon deja citat aici afirma cã „postmodernitatea“ este,
momentan, numele cel mai bun pe care l-au putut gãsit intelectualii crizei sau
„istovirii“ lumii moderne, fenomen în privinþa cãruia nu se pot încã pronunþa
dacã este catastrofic sau de bun augur. El recomandã „distincþia între postmoder-
nism, unde accentul este pe aspectul cultural, ºi postmodernitate, unde se insistã
pe aspectul social“, deºi acestea douã sunt, practic, imposibil de separat.
Asociat cu criza de identitate a modernismului, sesizatã încã de la sfârºitul se-

colului al XIX-lea ºi confirmatã la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial,
postmodernismul este totodatã ºi suma discursurilor postmodernitãþii, din care
cititorul este liber sã aleagã, în tendinþa „naturalã“ spre o medie armonicã (în
ciuda dizarmoniei ce pare dominantã), pe acelea care la un moment dat îi apar
drept cele mai expresive. Nu ºtiu câþi dintre contemporanii noºtri sunt conºtienþi
de faptul cã trãim într-o epocã post-postmodernã, dar cert este faptul cã unele
dintre minþile luminate ale acestui timp în care practic nimic nu mai este nou ºi-au
fãcut despre postmodernism ºi urmarea acestuia o idee destul de consistentã, în
ciuda caracterului programatic „lichid“ al (intenþiei) expunerii.
În crestomaþia The Postmodernism Reader. Foundational texts, privitor la

criza modernitãþii ºi naºterea conceptului de postmodernism, Michael Drolet con-
siderã urmãtoarele texte drept fondatoare: Michel Foucault,What is enlightenment?;
Marshall Berman,Modernity: Yesterday, Today and Tomorrow; Michel Foucault,
The Order of Things; Michel Foucault, Nietzsche, Genealogy, History; Jacques
Derrida, Cogito and the History, in Writing and Difference; Gilles Deleuze,
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Dionysus and Zarathustra and Conclusions in Nietzsche and Philosophy. Despre
„condiþia postmodernã“, un concept aflat de-acum la apogeul elaborãrii,
revelatoare îi apar lui Michael Drolet fragmente din: Jean François Lyotard, The
Postmodern Condition: A Report on Knowledge; Gilles Deleuze, Introduction in
Difference and Repetition; Michel Foucault, Theatrum Philosophicum; Gilles
Deleuze, Immanence: A Life in Pure Immanence: Essays on a Life; Jean François
Lyotard, The Intimacy of Terror in Postmodern Fables; Fredric Jameson,
Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. La baza reflecþiei
postmoderne asupra diferenþei, esteticii, politicii ºi istoriei se aflã, considerã
Drolet, scrierile lui Jean François Lyotard (The Differend: Phrases in dispute ºi
The Postmodern Explained to Children: Correspondence 1982-1985), Luce Irigaray
(An Etics of Sexual Difference), Zygmunt Bauman (Intimations of Postmodernity),
Jean Baudrillard (The Illusion of The End), Jacques Derrida (Specters of Marx).29
Aºadar putem spune cã Baudrillard este un filosof postmodern preocupat,

între altele, de politicã, istorie, esteticã ºi problematica diferenþei, dar ºi de mutaþia
valorilor ºi alterarea medierilor simbolice, fenomen de altfel sesizat încã din anii
’70 de sociologul francez Paul-Henry Chombart de Lauwe30 . Pe de altã parte,
ca ºi Gerhard Hoffman care aratã cã putem întrebuinþa ºi alþi termeni pentru a
desemna vremurile noastre31, Baudrillard aratã cã putem întrebuinþa termenul de
transpolitic în care sistemele sunt destructurate de figurile antropologice male-
fice care le populeazã, consumându-le ca obiecte ºi ignorând deschiderile simbo-
lice ale acestora.
În contextul în care dominaþia metadiscursurilor a ajuns la capãt, iar procesul

politic global nu se cristalizeazã într-o entitate definibilã (fiind totuºi departe de
o lume „meta – sau post-politicã, o lume nemediat umanã“32) putem considera
Strategiile fatale drept o lucrare în care metafizica ºi antropologia politicã sunt
reconfigurate într-un mod spectaculos.
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distrugerea sistemelor de valori duce la anomie, la dezintegrarea societãþii, întreaga problemã a elaborãrii unui
proiect se va desfãºura în planul conºtientizãrii (…) de la o transformare materialã oarbã la o acþiune voluntarã
în cadrul acestei transformãri“ – Paul-Henry Chombart de Lawe, Cultura ºi puterea, traducere din limba fran-
cezã de Rola Mahler, Bucureºti, Editura Politicã, 1982, pp. 186; 213; 214. În aceastã perspectivã sociologicã
criticã se regãsesc, în alt limbaj, tema baudrillardianã a seducþiei ºi vicleniei obiectului, tema ocultãrii siste-
mului simbolic specific uman ºi deopotrivã posibila soluþie aflatã chiar în conºtientizarea acestei situaþii critice
a lumii de azi care trebuie sã investeascã raþional capitalurile accumulate prin cunoaºtere, ºtiinþã, tehnicã, teh-
nologie ºi culturã.

31Cum ar fi: epocã postsocialã, postistoricã, postideologicã, postutopicã, postpoliticã, postfascistã, postes-
teticã, postdezvoltatã, postrevoluþionarã, postcolonialã, postindustrialã, postculturalã, postmetafizicã, postuma-
nistã, postumanã, postexistenþialã, postabsurdã, postmasculinã, postalbã, posteroicã, postfilosoficã, postavan-
gardã, postinovatoare, postmimeticã, postprotestantã, postmarxistã, postamericanistã, postcontemporanã –
Gerhard Hoffman, From Modernism to Postmodernism: Concepts and Strategies of Postmodern American
Fiction, Editions Rodopi, Amsterdam–New York, 2005, p. 35.

32 Pierre Manent, O filozofie politicã pentru cetãþean, traducece din limba francezã de Mona Antohi,
Bucureºti, Editura Humanitas, 2003, p. 322.
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