
FILOSOFIA COMUNICÃRII ÎNTRE MODERN ªI POSTMODERN

HENRIETA ªERBAN

„Rãspunsul postmodernului dat modernului constã în recunoaºterea faptului
cã trecutul, neputând fi distrus, fiindcã distrugerea lui conduce la tãcere,
trebuie revizitat: cu ironie, nu inocent.“

Umberto Eco

Corelând diferenþierile ºi continuitãþile dintre modernism ºi postmodernism
— atât în filosofia comunicãrii, cât ºi în filosofie în general — putem pune în
luminã o schimbare de paradigmã culturalã, un proces complex de trecere la o
nouã epistemologie, o deplasare de accent în dezbaterea contemporanã cãtre
postmodernism. Transformãrile sunt considerate într-un demers mai apropiat de
analiza culturalã ºi în contextul unei dezbateri mai largi, despre locul ºi rolul
filosofiei în general. Numai în cadrul unei astfel de dezbateri mai generale, se
pot identifica ºi valenþele contemporane ale filosofiei comunicãrii: valenþe post-
moderne. Avem de-a face cu tendinþe postmoderne în filosofia comunicãrii, cu
niºte paradigme ale diferenþei1. Astfel, nu mai putem vorbi astãzi despre o pa-
radigmã hegemonicã în filosofie, culturã ori ºtiinþã, ci despre câteva paradigme
dominante, sã zicem, ale diferenþei, supuse comentariului ºi amendamentelor
dezbaterilor contemporane, generate de cãtre ideile ºi comentariile câtorva mari
gânditori contemporani (J. Habermas, L. Wittgenstein, M. Foucault, J. Derrida,
J.-F. Lyotard, R. Rorty, C.O. Schrag).

Conceptele principale ale paradigmelor diferenþei în comunicare sunt: dife-
renþã, différance, deconstructivism, transversalitate. Primii doi termeni sunt dis-
tincþi unul în raport cu celãlalt. „Diferenþa“ dezbãtutã în paradigmele diferenþei
este un concept mai larg decât cel al lui J. Derrida, différance, incluzând ºi con-
tribuþiile altor autori — G. Deleuze, E. Lévinas, J.-L. Nancy, J. Baudrillard —
într-un demers de recuperare a ceea ce este particular, secundar ºi marginal în
raþionalitate, reprezentare, comunicare, culturã ºi societate. Todd May în lu-
crarea sa Reconsidering Difference încearcã sã delimiteze domeniul de acþiune
al acestui concept, pe de o parte printr-o privire criticã, pe de altã parte printr-o
abordare reconstructivã a filosofiei contemporane2. În principal, autorul consi-
derã cã este crucial ca perspectivele deschise de cãtre autori ca cei mai sus men-
þionaþi sã fie comentate cu incoerenþele pe care le incumbã, ca pe niºte eºecuri
filosofice deschizãtoare de oportunitãþi filosofice. Todd numeºte „holism con-
tingent“ abordarea reconstructivã prilejuitã de abordarea criticã a filosofiei con-
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temporane. Conglomeratul investigat, format din fenomene cum ar fi „comu-
nitate, limbaj, eticã ºi ontologie“, trebuie reconceput. Abordarea sa reconstruc-
tivã doreºte o investigare a acestor fenomene pãstrând „motivaþiile“ filosofiei
contemporane, dar nu ºi rezultatele incoerente pe care le-au dovedit.

Demersul lui Jacques Derrida porneºte de la différance ºi se dezvoltã în me-
toda deconstructivistã. Axatã pe meditaþia asupra a ce poate fi identificat ca altfel
sau indeterminabil sau tradiþionalist ºi patriarhal, pe différance, metoda decon-
structivistã, ca ºi lucrãrile lui Derrida de altfel, sunt în centrul dezbaterilor ac-
tuale ºi adesea marginalizate ca fiind „impresionism“ ºi „speculaþie“. În acest
sens lucrãrile postmoderniste ale lui Derrida fac ele însele obiectul recuperãrii
de tip postmodern în filosofia comunicãrii dinspre o marginalizare necuvenitã,
spre revalorizare. Noþiunea de différance propusã de cãtre Derrida este centralã
postmodernismului, prin aceea cã aceasta captureazã demersul de subminare a
presupoziþiilor metafizice ºi logocentrice comune structuralismului ºi fenome-
nologiei. Postmodernismul este în acest sens ºi postfenomenologie. Atât structu-
ralismul, cât ºi fenomenologia sunt revoluþionare în ceea ce priveºte corelarea
adevãrului ºi a originii sale cu logos-ul, sprijinirea lor pe o privire cãtre lume ba-
zatã pe opoziþii binare, în care „primul“ termen este mereu privilegiat ºi încãrcat
cu multiple conotaþii pozitive, raportat la cel de-al doilea, mereu subordonat, dar
ºi negativ, corupt sau cel puþin incomplet în raport cu primul. Astfel, întotdeauna
spunem, gândim ºi ne construim discursurile ºi argumentaþiile pornind de la opo-
ziþii binare, spre exemplu, de la cea dintre „bine“ ºi „rãu“, civilizaþia ºi cultura
umanã fiind construite pe valorizarea „binelui“, primul termen al opoziþiei
binare3.

Dihotomiile structuraliste sunt printre primele conceptualizãri atacate prin
postmodernism în general ºi prin deconstructivismul generat de ideea de
différance în special. Ca urmare, „subminãrile“ postmoderne acþioneazã în prin-
cipal în cele patru domenii de intervenþie pentru différance: între vorbire ºi
scriere, privilegiind scrierea, între substantive ºi verbe, ca un termen pentru ceva
ce poate fi la un moment dat o acþiune, între domeniul sensibil ºi cel inteligibil,
între cuvinte ºi concepte, nefiind nici cuvânt nici concept, ci aº propune, o dis-
poziþie de conceptualizare prin evitarea trapelor gândirii „leneºe“, tributarã auto-
matismelor ºi resorturilor filosofiei clasice. Demersul deconstructivist lansat de
cãtre Derrida este orientat împotriva aroganþei totalitare a Raþiunii, indiferentã la
tot ceea ce nu se potriveºte în tipare, indiferentã în raport cu alteritatea. Dar, în
egalã mãsurã, demersul lui Derrida are o valoare de utilizare care îl calificã drept
(post)pragmatism.

„Transversalitatea“ este un alt concept central pentru paradigmele diferenþei
în filosofia contemporanã a comunicãrii. Acest concept este un rãspuns la criza
raþionalitãþii ºi, în acelaºi timp, este ºi un rezultat al rediscutãrii diferenþei,
întâlnit în literaturã sub diverse etichetãri, de la „polimorfism“ la „holism con-
tingent“. La C.O. Schrag, conceptul este utilizat pentru a preciza spaþiul ºi
miºcarea praxis-ului comunicaþional. Cu surse la Jean Paul Sartre, E. Husserl, G.
Deleuze ºi mai ales la Félix Guattari, avem de-a face cu o socialitate aparte. În
conþinutul conceptului existã un mod de a fi „între“, în sens larg, în mod cultural,
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social ºi ideologic ºi, în egalã mãsurã, în actul de comunicare. Schrag îl citeazã
pe Guattari: „Transversalitatea este o dimensiune care încearcã sã depãºeascã
atât impasul purei verticalitãþi cât ºi pe cel al purei orizontalitãþi; aceasta tinde
sã fie atinsã atunci când existã un maximum de comunicare între diferitele nive-
luri ºi, mai presus de toate, în ceea ce priveºte diferitele semnificaþii.“4 Transver-
salitatea comunicaþionalã descrie acþiunea ºi comunicarea ce evitã în acelaºi
timp ºi extrema autoritate a ordinii verticale ºi anarhia pluralistã a unei ordini
orizontale. Transversalitatea este un mod de a te deschide faþã de celãlalt ºi un
mod de a comunica împreunã cu celãlalt întru deschidere, respectând diferenþele,
susþinând ceea ce este nobil în discursurile universale ale oamenilor: pacea, li-
bertatea, democraþia, prietenia, comunitatea ºi cosmopolitismul. Prin comuni-
care transversalã acestea nu pot fi garantate, dar pot fi reafirmate. „Transversa-
litatea“, în acelaºi timp, nuanþeazã conceptele de deconstrucþie, diferenþã ºi
différance. Deconstrucþia valorizeazã diferenþele încercând sã depãºeascã în
mod critic atât ierarhii ce þin de o axã simbolicã verticalã, socialã, cât ºi ierarhii
ce aparþin unei simbolistici interpersonale, desfãºuratã orizontal.

Aceste concepte principale sunt explicitate printr-o multitudine de alte con-
cepte moderne — „intelect“, „raþionalitate“ —, de tranziþie — „crizã“, „para-
digmã“ — ºi postmoderne — „holism“, „eclectism“, „proces“, „textualitate“,
„retoricã“, „ironie“, „antinarativ“, „indeterminare“, „liberalism“, „egalitarism“,
„pluralism“, „solidaritate“.

Teoriile principale pe care se bazeazã paradigmele diferenþei în filosofia co-
municãrii sunt dialogice. Toate se înscriu într-un nou curent epistemologic. Mary
B. Hesse pune accentul pe reconstrucþia epistemologicã ºi nu pe deconstrucþie,
clarificând principiile contemporane ale oricãrui demers investigativ, chiar ºi
deconstructiv. În special în delimitarea sa de un deconstructivism feminist ea
remarcã marginala importanþã a deconstruirii falocentrismului, care nu este con-
structivã în sine, ori cu orice preþ. Pentru autoare succesele epistemologice sunt
de naturã pragmaticã ºi ca urmare este fireascã pornirea de la un bagaj mitologic
(fie acesta ºi de naturã falocentricã, patriarhalã). Noua epistemologie va porni
aºadar de la niºte „clasificãri utile din punct de vedere practic ale obiectelor, ma-
terialelor ºi ale proceselor (ºi nu de la «categorii reale»), pecum ºi de la afirmaþii
relativ specifice ºi locale ale regularitãþilor proceselor (ºi nu «legi naturale»
universal cuantificabile)“5. Noua epistemologie este pragmatism, nici epurare
feministã a ºtiinþei, nici deconstructivism cu orice preþ.

În aceastã cheie pragmaticã, pentru Mihail Bahtin, spre exemplu, chiar a fi
înseamnã a comunica iar sensul însuºi ia naºtere ca un rãspuns la o problemã
anume. Acest autor se înscrie prin ideile sale printre contemporanii care propun
o formã dialogicã de cunoaºtere, diferitã de cea specificã modernitãþii ºi ºtiin-
þelor exacte. În comunicare, odatã cu acest autor, obiectul cunoaºterii este ºi su-
biect, este omul, central pentru ºtiinþele umaniste. Natura cunoaºterii cuprinse în
ºtiinþele umaniste este ca urmare dialogicã dupã Bahtin mai ales fiindcã nu
priveazã obiectul-subiect al cunoaºterii de voce. Cunoaºterea este un fenomen
amplu de ansamblu, emanat din complexul obiect-subiect de studiu cu voce ºi
existenþã ºi investigator cu vocea ºi existenþa sa. Ca ºi în fenomenul artistic, la
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Bahtin, nu conteazã doar obiectul fizic al creaþiei artistice, ci deopotrivã autorul
ºi privitorul, destinatar ºi „cititor“ al lucrãrii artistice. Tot aºa ºi discursul, la
acest autor, are o orientare dialogicã globalã ce nu poate fi redusã la contribuþia
locutorului (autorului) sau la cea a auditoriului (destinatarului) ºi nici la con-
textul în care a apãrut.

Avem de-a face la Bahtin cu douã momente ale evenimentului dialogic al
discursului: enunþarea, act al locutorului ºi înþelegerea enunþului, acþiune a re-
ceptorului, a auditoriului, care deja ar conþine ºi elemente ale rãspunsului (cãci
sensul „îl facem“, este un rãspuns la cerinþa de a înþelege ce ni se comunicã).
Aici se relevã dimensiunea dialogicã, în faptul cã orice discurs va întâlni cu
siguranþã discursul altcuiva, fie ºi prin înþelegerea unui enunþ, ceea ce înþeleg
este discursul meu de rãspuns, este aºadar participare dialogicã. De aceea
vorbim odatã cu Bahtin despre o comunicare profundã, aprofundatã prin conce-
perea naturii sale dialogice. O pãrere evocã o alta, orice evocare solicitã, deter-
minã, o altã evocare, intertextualitate, relaþiile însele fiind dialogice.

Perspectiva hermeneuticã asupra filosofiei comunicãrii este dominatã de figu-
rile lui Hans-Georg Gadamer ºi Paul Ricoeur. Gadamer, student al lui Heidegger,
este renumit pentru contribuþia sa la teoria interpretãrii ºi pentru studiul asupra a
ceea ce urma sã fie cunoscut drept „teoria receptãrii“ sau „reader response
theory“. Potrivit acestei teorii sensul unui text nu depinde niciodatã doar de eve-
nimente ce privesc autorul ºi publicul sãu iniþial, ci este în mod egal asociat cu
situarea istoricã a interpretului. Metafora cãlãuzitoare a teoriei sale este aceea a
„fuziunii orizonturilor“, fuziune realizatã atunci când autorul situat istoric ºi in-
terpretul, de asemenea situat istoric, reuºesc sã participe amândoi la crearea unui
sens. Astfel apare posibilitatea unei reinterpretãri ºi reevaluãri permanente, în
mãsura în care asupra operei respective sunt proiectate diferite sensuri. Aceastã
idee reprezintã un fundament al postmodernismului în filosofia comunicãrii.

Gadamer a încercat sã dezvolte vederile lui Heidegger privind natura inter-
pretãrii ºi a înþelegerii într-o teorie generalã despre cum are loc aceastã înþele-
gere, cu referiri la ºtiinþele umane, esteticã, jurisprudenþã. Pe parcursul operei
sale, Gadamer scoate în evidenþã semnificaþia inevitabilelor presupoziþii sau
prejudecãþi, active în miezul oricãrui efort de interpretare. Presupoziþiile sau
prejudecãþile nu sunt astfel doar ceva negativ de evitat sau de depãºit, ci sunt
ceva firesc ºi inerent constitutiv, ºi în acest sens, ceva pozitiv, fãcând atât în-
þelegerea, cât ºi comunicarea umanã posibile. Mai mult, sarcina interpretului nu
este de a gãsi o „semnificaþie adevãratã“ sau intenþia autorului, ci sã clarifice
interacþiunea dintre diferitele prejudecãþi ce acþioneazã în orice interpretare. Ca
urmare, interpretarea, fie ea a textului sau a cuvântului vorbit, desfãºoarã un fel
de dialog, unul în care presupoziþiile unuia ºi cele ale celorlalþi devin mai clare
într-o mãsurã mai mare sau mai micã pe mãsurã ce se continuã comunicarea6.

Paul Ricoeur propune o teorie a „cercului hermeneutic“, cu surse în ideile lui
Gabriel Marcel, Husserl, Heidegger ºi Jaspers. Autorul susþine necesitatea mo-
destiei în cãutarea adevãrului. Ca ºi Sartre, el considerã cã libertatea umanã e
limitatã din punct de vedere uman ºi istoric. Ricoeur este interesat de modul cum
experienþele noastre despre lume sunt mediate de narativ, de simbol ºi de
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metaforã, pãstrându-ºi particularitatea de fenomenolog în atenþia acordatã feno-
menelor de dezvãluire a sinelui. Sarcina hermeneuticii este dupã Ricoeur aceea
de mediere ºi interpretare între diferite interpretãri, dintre care nici una n-are un
acces exclusiv la adevãr ºi este centralã în studiul metaforei, narativului ºi sim-
bolului în tradiþie filosoficã. El aratã cã atât metafora cât ºi textul aparþin cate-
goriei de discurs ºi sunt supuse interpretãrii. Domeniul aplicãrii se rezolvã în
interacþiunea presupusã de dialog sau conversaþie. Situaþia scriere-citit nu este la
Ricoeur un caz particular al situaþiei vorbire-ascultare, de aceea creeazã dificul-
tãþi de interpretare. Din punct de vedere epistemologic, autorul criticã opoziþia
dintre interpretare ºi explicaþie.

Metafora este dupã Ricoeur paradigma explicãrii într-un text (literar). Expli-
carea metaforei este similarã celei a unui text literar. Astfel, se cautã indicii în
text, ce favorizeazã unele construcþii teoretice deºi descurajeazã altele. Apoi se
decide cã dintre construcþiile posibile unele sunt mai probabile decât altele. În
continuare, cea mai probabilã este aceea care ia în considerare cele mai multe
elemente ºi asigurã cea mai bunã convergenþã între aceste elemente (o bunã
explicaþie satisface criteriul congruenþei ºi pe cel al plenitudinii). O interpretare
este autenticã dacã va culmina cu o formã de apropriere, adicã face sã aparþinã
cuiva ceva, semnificaþii, ce erau ale altcuiva pânã atunci.

„Cercul“ hermeneutic nu este însã corect înþeles când este prezentat ca cerc
între douã subiectivitãþi, a cititorului ºi a autorului, ºi când se considerã o proiec-
þie a subiectivitãþii cititorului în însãºi lectura sa. „Cercul“ este înþeles ºi realizat
numai atunci când cititorul se înþelege pe sine în faþa textului, în faþa lumii
textului. Cercul hermeneutic este ca urmare „deplasat“: de la un nivel al subiec-
tivitãþii, la un nivel ontologic. Cercul hermeneutic este între felul „meu“ de a
fiinþa — dincolo poate chiar ºi de conºtiinþa pe care o am despre acest fapt — ºi
modul de a fi descoperit ºi deschis de cãtre text ca lume a lucrãrii. În acelaºi
timp, metafora nu trebuie supralicitatã, deoarece în sine aceasta este un text prea
scurt sã desfãºoare o asemenea dialecticã între dezvãluirea unei lumi ºi cea a
sinelui în faþa lumii. Dar interpretarea textului ca întreg e controlatã de expli-
carea metaforei ca fenomen local în text. Metafora „ridicã“ limbajul dincolo de
sine, aºa cum se întâmplã în proiectul de a face acþiunile umane sã aparã mai
bune decât sunt. Metafora este aºadar importantã în privinþa capacitãþii comuni-
caþionale umane de a lãsa lumi noi sã ne formeze înþelegerea despre noi înºine7.

Cultura întreagã se reorienteazã, dinspre identificarea ºi cunoaºterea adevã-
rului unic, ºi totodatã dinspre reprezentarea ºi transmiterea fidelã a informaþiei,
cãtre o figurã eroicã a unui filosof, intelectual, individ dialogal, deschis la între-
bãri ºi mai puþin dependent de rãspunsuri unice ºi definitive8. Domeniul filoso-
fiei comunicãrii este conturat de preocupãrile de reflecþie ºi analizã pe marginea
aparatului semiotic. Dupã A. P. Iliescu, cultura contemporanã se reorienteazã
spre semiotic ca o etapã finalã a eliminãrii transcendentului din tabloul expli-
cativ al lumii.

În asemenea context dialogic, cu interferenþe lingvistice ºi hermeneutice, pe
scurt, cele mai importante dintre teoriile filosofiei comunicãrii, aflate la baza
acestei lucrãri, sunt: teoria comunicãrii la J. Habermas (cu „situaþia idealã în
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comunicare“ ºi reacþiile pragmatiste, postraþionaliste la aceasta), teoria reprezen-
taþionalã a comunicãrii la Wittgenstein I ºi renunþarea la teoria „limbajului
oglindã“ odatã cu Wittgenstein II, recuperarea raþionalismului la C.O. Schrag,
ironismul la R. Rorty, deconstructivismul lui J. Derrida, comunicarea din
perspectiva binomului cunoaºtere-putere dezvoltat de M. Foucault, renunþarea la
metanaraþiuni propusã de J.F. Lyotard ºi „extazul comunicãrii“ dupã J.
Baudrillard. Aceste teorii vor fi expuse, investigate critic ºi valorificate pe
parcursul lucrãrii, în complementaritate cu perspectivele deschise asupra filoso-
fiei continentale a comunicãrii ºi asupra discursului liberal contemporan în filo-
sofia comunicãrii ºi în societatea occidentalã.

Dupã J. Habermas, se trece de la o filosofie a conºtiinþei la o filosofie a lim-
bajului mediatã de structuralism. Habermas se preocupã mai mult de condiþiile,
tiparele ºi regulile care fac simbolurile sã fie semnificative, decât de o simplã
analizã a semnificaþiei simbolurilor sociale, culturale ºi politice. Situaþia idealã
în comunicare, asociatã cu numele lui Habermas, atenþioneazã tocmai asupra va-
riabilitãþii situaþionale a semnificaþiilor de la situaþie la situaþie. Prin aceasta,
poziþia sa este înruditã cu tendinþele postpozitiviste ºi hermeneutice caracteris-
tice pentru filosofia contemporanã a comunicãrii. Poziþia lui Habermas va fi
îndeosebi dezvoltatã în lucrare, alãturi de aceea a lui Wittgenstein II, pentru a
puncta avatarurile contemporane ale raþionalitãþii, cadrul de investigare a articu-
laþiilor moderniste ºi postmoderniste ale filosofiei contemporane a comunicãrii.

L. Sfez identificã trei teorii (preponderent moderniste) principale în raport cu
gestionarea comunicãrii: teoria acþiunii comunicative a lui J. Habermas, teoria ce
pune în relaþie tehnica ºi societatea a lui J. Ellul ºi comunicarea ca dragoste de
absolut, la P. Legendre. Dupã opinia lui Sfez: „Aici putem rezuma contribuþia lui
Habermas: comunicarea este în social, în limba care este socialã, ºi implicit în
prejudecatã. Comunicarea nu este mecanicã, ci comprehensivã. Ea apare la su-
prafaþã, în momentul rupturilor. Lumea vieþii este ademenitã, „tehnicizatã“ de
actori responsabili. Este transformatã ºi colonizatã. Dar are încã ºansele sale...
Cu condiþia, bineînþeles, sã scape strategiilor liniare ale succesului ºi sã se orien-
teze cãtre înþelegere. Cãci strategia succesului nu poate asigura transmiterea
valorilor.“9 J. Ellul studiazã mai degrabã sistemul tehnic al comunicãrii decât co-
municarea, observând ca ºi M. McLuhan faptul cã tehnica declanºeazã comuni-
cãri specifice structurii sale, dar ºi o teologie a tehnicii, alienarea pe care o
provoacã, împiedicând comunicarea, neutralizând-o, divizând, separând oamenii
din ce în ce mai mult. În perspectiva lui Legendre comunicarea pune în comun
mai ales normele, în general, ceea ce nu trebuie sã rãmânã personal.

Dupã Sfez, „ea constã în a folosi legãtura politicã, determinatã de comuni-
tatea în care ne naºtem, ºi aceasta prin intermediul dreptului, care creeazã dife-
renþa ºi produce alteritatea, permiþând identificarea“10. Din punct de vedere
social, pentru Legendre comunicarea este o dogmã ºi apanajul autoritãþii. Ca la
Foucault, vorbãria scientiºtilor doar pretinde sã elimine „jocul imaginar al pute-
rii ascunse“. Comunicarea ascunde violenþa autoritãþii ºi a manipulãrii generate
de aceasta. „Dar, când miza scientistã este criticatã ºi demontatã, miza poeticã
apare“, în acelaºi timp Legendre observând cã „problemele de comunicare ridicã
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întrebarea drepturilor noastre poetice.“11 Ca urmare, avem la Sfez trei metafore
comunicaþionale despre lume: „a reprezenta sau maºina“, „a exprima sau orga-
nismul“, „a confunda (emiþãtorul cu receptorul) sau Frankenstein“. Toate aceste
trei metafore corespund celor trei tipuri de comunicare identificate de cãtre Sfez,
dintre care primele douã, comunicarea reprezentativã ºi comunicarea expresivã,
ar putea fi încadrate drept tipic moderniste, ºi a treia, comunicarea „confuzã“,
preocupatã de drepturile poetice ale vorbitorilor ºi, în acelaºi timp, dezinteresatã
de autor în favoarea interpretului (ce se confundã cu autorul), fiind mai degrabã
de considerat ca fiind postmodernistã.

Dupã Fiske, avem o ºcoalã proces a comunicãrii — interesatã de acurateþea
tehnicistã a receptãrii mesajelor, de o facturã mai degrabã modernistã — ºi o
ºcoalã semioticã a comunicãrii — în care avem o percepþie a comunicãrii vãzutã
ca negociere continuã de semnificaþii contextuale, de o facturã mai degrabã post-
modernistã12.

Filosofia contemporanã a comunicãrii este caracterizatã ºi prin mariajul fi-
losofiei cu retorica, de unde noi teorii — retoriciste — ale comunicãrii. Spre
exemplu, lucrarea intitulatã Epistemology, Tropology, Hermeneutics and the
«Essence of Language» (Epistemologie, tropologie, hermeneuticã ºi «esenþa
limbajului»), semnatã Lenore Langsdorf, investigheazã dihotomia filosofie-
retoricã printr-o abia schiþatã istorie a perspectivelor13. Încã de la Platon, rolul
filosofiei este sã smulgã atenþia de la multiplele aparenþe pentru a captura ideile
singulare pe care lucrurile ºi aparenþele le manifestã. Aristotel urmeazã o cale
relativ empiricã, pornind de la observaþie pentru a discerne natura oricãrui obiect
în termeni de „gen“ ºi „specie“, pentru a putea clasifica obiectele dupã „cauzele“
lor materiale, eficiente, formale ºi finale. Langsdorf aratã cã în perioada medie-
valã obiectul studiului comunicãrii a fost Dumnezeu ºi lucrãrile lui, apoi zorii
modernitãþii au readus interesul pentru analiza obiectelor aflate în aºteptarea
investigaþiilor omului. Empiriºtii ca Francis Bacon ºi Locke s-au preocupat de
ceea ce este obiectul pentru sine, raþionalismul kantian a urmãrit cum trebuie
cunoscute obiectele în ceea ce priveºte formele ºi categoriile folosite de orice
fiinþã gânditoare. Ceea ce este de reþinut pentru interesul acestei lucrãri este
ideea cã, odatã cu modernitatea, a crescut interesul pentru instrumentele investi-
gaþiei filosofice, asupra metodelor, adicã a crescut interesul pentru logicã ºi
limbã (ca unelte ale investigaþiei filosofice în modernitatea târzie)14.

Orientarea postmodernã accentueazã interesul pentru limbã ºi mai ales pentru
jocurile de limbaj, fie regulile jocului fie pentru spaþiul în care are loc acel joc.
Apare ºi interesul pentru investigarea duetului putere-cunoaºtere, odatã cu
preocuparea pentru texte ºi sisteme de putere-cunoaºtere. Sarcina tradiþionalã a
filosofiei (consideratã ºi sarcina potrivitã) a fost epistemologicã ºi metafizicã,
pentru descifrarea naturii empirice sau conceptuale a obiectelor. Astãzi este de
interes modul cum oamenii îºi articuleazã efectiv experienþele lor cu obiectele
empirice sau conceptuale, praxisul comunicaþional, de investigat prin interme-
diul retoricii. Autoarea reia propunerea lui Schrag de a vedea în filosofie ºi în re-
toricã în loc de modalitãþi complementare de extragere a informaþiei din realitãþi
(lucruri) ºi de convingere, modalitãþi complementare de interpretare a lucrurilor.
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Astfel discursul poate fi procesul prin care are loc înþelegerea. „Aceasta ne
îngãduie sã recunoaºtem o hermeneuticã a prezenþei în cadrul hermeneuticii ºi
retoricii tradiþionale ºi astfel sã recunoaºtem cã praxisul comunicaþional în-
floreºte în spaþiul hermeneutic mai degrabã decât într-un edificiu lingvistic
constând din presupuneri despre proces, obiect ºi subiect care sunt evidente în
filosofia ºi retorica tradiþionalã ºi fac obiectul stategiilor deconstructive contem-
porane.“15 Fundamentul acestui demers este heideggerian. Hermeneutica este
resituatã ontologic, spre deosebire de situarea sa epistemologicã anterioarã. In-
terpetarea este structura fundamentalã a fiinþelor umane, sprijinind autenticitatea
contextului lor ultim de fiinþe temporale în devenire.

Existã asemãnãri ºi diferenþe în mariajul dintre filosofie ºi retoricã aºa cum
apare la Schrag, Ricoeur ºi Heidegger. Schrag considerã discursul constituent al
praxisului comunicaþional un amalgam de discurs ºi acþiune. Pentru el limba este
mereu actualizatã, despre ceva, folositã de cineva pentru altcineva. Ricoeur ca-
racterizeazã de asemenea discursul ca fiind multifaþetat ca o dialecticã eveni-
ment-semnificaþie. Autorul considerã discursul ca fiind atât temporal, cât ºi
actualizat, în timp ce limbajul este virtual, situat în afara timpului, fãrã destina-
tar. Heidegger considerã cã filosofia ºi retorica ºi-ar avea locul într-un spaþiu
hermeneutic dincolo de epistemologie ºi tropologie. Schrag îl urmeazã în acest
tip de argumentaþie, afirmând cã existã un „moment afirmativ“, un „nou în-
ceput“, când filosoful ºi retoricianul se întâlnesc în spaþiul hermeneutic pentru
derularea unor proiecte comune de deconstrucþie.

Tendinþa actualã este ºi de a depãºi structuralismul, aºa cum se poate realiza
investigând contribuþiile majore ale unor autori contemporani precum J. Derrida
ºi M. Foucault.

Michael Foucault reprezintã un alt tip de postmodernism, deconspirând o
naturã surprinzãtoare a ºtiinþei, relevatã în relaþia sa cu puterea. Astfel, acesta
aratã cã puterea produce ºtiinþa, dincolo de faptul cã o favorizeazã pentru cã îi
serveºte ºi pentru cã o aplicã pentru utilitatea ei. Puterea ºi ºtiinþa se implicã una
pe alta în mod direct. Puterea implicã supravegherea ºi o ºtiinþã specificã, disci-
plinarã, furnizând tehnici de disciplinare ºi instituþii tip pentru a impune ºi men-
þine „societãþile disciplinare“. El propune o analizã genealogicã (valorizându-l
pe Nietzsche), care dã seama de diferenþele de interes, ireductibile, din care pro-
vine fiecare nouã formã de reprezentare a lumii ºi acordã atenþie discontinui-
tãþilor „umbrite“, care fãrâmiþeazã atât istoria, cât ºi presupusa existenþã a unei
naturi umane, identicã sieºi în ciuda transformãrilor, iluminând peste paradoxal,
tocmai spaþiul de ordine impus ºi apãrat de putere. „Reproºurile“ adresate post-
modernismului trãdeazã poziþii moderniste, logocentrice. Astfel, postmoder-
nismul s-ar face vinovat de detronarea raþiunii, desfiinþarea adevãrului, dispariþia
universalitãþii, contestarea realitãþii, imposibilitatea comunicãrii, denigrarea ci-
vilizaþiei (Mircea Maliþa).

Ideile cele mai „vizitate“ în filosofia comunicãrii nu mai sunt despre univer-
salitatea indiscutabilã a informaþiei sau a mesajului bine transmis ºi bine înþeles,
ci pun în discuþie tocmai aceastã universalitate, deschizând drumul spre suprin-
derea multiplelor perspective asupra adevãrului, spre multitudinea interpretãrilor
posibile pentru (un) adevãr ºi spre pluralismul valorilor16.
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Personajul care pune acum în discuþie valorile, adevãrurile, perspectivele
asupra vieþii cotidiene ºi asupra cunoaºterii este o versiune de intelectual modest,
ironic ºi autoironic, în special în raportarea sa, spre exemplu, la cultura occiden-
talã sau la termeni care cãlãuzeau prin unicitatea lor cunoaºterea odinioarã, cum
ar fi „adevãr“, „raþionalitate“ sau „metodã“, sau în raportarea la problematica
progresului cultural ori ºtiinþific17. La R. Rorty apare „ironista“, o propunere
feministã de intelectual tolerant prin cunoaºtere diversã, prin „expunere la dife-
rite vocabulare“, prin experimentarea universal umanã a suferinþei ºi a perico-
lului de a fi umilit. La V. Tonoiu, este descris omul dialogal, un reper ºi un ori-
zont (mai degrabã ideale) de cumul investigativ pentru timpurile contemporane,
timpuri dialogale, active ºi cooperante, situate la antipod faþã de izolare sau indi-
ferenþã.

Postmodernismul în filosofia comunicãrii este caracterizat în mare parte prin
demersul de interpretare a textelor filosofiei clasice, adesea autorii postmoderni
abordând o noþiune deconstructivistã despre subiect, considerat acum dincolo de
orice categorii fixe sau clasice de reflecþie. Dintr-o asemenea perspectivã, de
fapt, postmodernismul poate fi considerat filosofie continentalã contemporanã.
În acelaºi timp, adeseori apare acordul postmodernilor cu poststructuraliºtii ca
Roland Barthes sau Michel Foucault, dupã care nu ar mai exista chiar autorul, în
sensul cã în cele din urmã cititorii sunt aceia care decid semnificaþia pentru ei
ultimã, ºi doar la un anumit moment ultimã a unui text, indiferent de intenþiile
autorului. Dintr-o asemenea perspectivã se poate considera cã postmodernismul
este un poststructuralism. Poststructuralismul este înþeles ca un curent filosofic
ce nu mai limiteazã semnificaþia la denotaþia rezultatã din relaþia dintre semnifi-
cant ºi semnificat, ci ia în considerare producerea unei constelaþii de semnifi-
caþii, niºte conotaþii relative din punct de vedere contextual, cultural ºi subiectiv.
În acest sens, Lacan ºi Barthes sunt poststructuraliºti.

În complexitatea deconcertantã a postmodernismului18, care influenþeazã în
sensul creºterii ambiguitãþii filosofiei contemporane a comunicãrii, sensurile în-
sele nu depind atât de semnele ºi de lucrurile (fenomenele, persoanele etc.) la
care fac referire, cât de relaþia dintre acestea ºi interpretul lor, totodatã de con-
textul lor ºi de relaþia interpretului cu contextul lor, precum ºi de implicarea in-
terpretului, vorbitorului, adicã a celui care dã aceste înþelesuri semnelor, lucru-
rilor etc., dar ºi contextelor. Din aceastã perspectivã se pot identifica straturi
succesive de sensuri construite în constelaþia de sensuri a fiecãrui text.

Dupã o altã dimensiune caracteristicã, postmodernismul refuzã ºi adevãrurile
de dincolo de puterea de înþelegere din lumea fizicã, refuzând în acelaºi timp ºi
posibilitatea atingerii vreunui adevãr unic ºi definitiv, prin metode empirice,
raþionaliste, idealiste sau teologice. Realitãþile sunt multiple, ºi se întrepãtrund
cu ficþiunea19, dar totodatã misterele sunt „atacate“, investigate printr-o diver-
sitate de mijloace, holiste, interdisciplinare, de la abordãri de tipul New Age, la
tentative de conferire a unei contextualizãri ºi abordãri mai „ºtiinþifice“, cir-
cumscriindu-le domeniului paranormal.

Aºadar, pe scurt, logocentrismul este cu deosebire marginalizat în filosofia
contemporanã, postmodernistã. Nu se mai poate susþine cu uºurinþã ºi în nici un
caz nu se mai impune „de la sine“ poziþia privilegiatã a logicii, a raþiunii, a cu-
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vântului sau a lui Dumnezeu în gândire, în cunoaºtere ori în viaþã. Filosofia ºi
cunoaºterea se apropie ºi se intereseazã de viaþa cotidianã din ce în ce mai mult,
fãrã a mai încerca sã traseze direcþii pentru ceea ce ar trebui cotidianul sã fie. În
acest sens, postmodernismul filosofiei comunicãrii este pragmatism.

Într-o versiune mai radicalã, postmodernismul lui J. Baudrillard este deco-
nectarea extremã de modernism. Postmodernismul este dupã acest autor stadiul
de epuizare a procesului reprezentaþional imagine-semn, urmând dupã stadiul de
reflectare a unei realitãþi de bazã, dupã cel manifestat prin mascarea sau prin
pervertirea acestei realitãþi fundamentale prin reprezentare, ºi dupã confruntarea
cu absenþa unei asemenea realitãþi. Ajungem la postmodernismul din interpre-
tãrile lui Baudrillard, la postmodernism ca hiperrealitate, ca lume a simulacrelor
alienante.

Existã diferenþe ºi asemãnãri, sau dupã o sintagmã celebrã, diferenþe ºi repe-
tiþii în investigarea raportului dintre modernism ºi postmodernism, toate acestea
repercutându-se ºi asupra comunicãrii contemporane. Diferenþele sunt punctate
de criza raþionalitãþii, a reprezentãrii, aºadar ºi a reproducerii, precum ºi a legi-
timãrii. Diferenþele dintre modernism ºi postmodernism se aflã în concepte cheie
cum ar fi „pluralitatea“, „schimbarea“, „diferenþa“ ºi „discursul incomensurabil“
care ar forma, dupã sintagma lui C.O. Schrag, o exemplificare a „postmoder-
nismului lui Rorty“20.

Rorty propune „o rupturã cu discursul modernitãþii“21, pe care i-o datorãm lui
Kant, care a produs crizele discursului modernitãþii atunci când a separat ºtiinþa,
moralitatea ºi arta. De asemenea, Schrag observã cã, în mod caracteristic pentru
postmodernism, marii postmoderni (la el, mai ales Rorty ºi Habermas) insistã în
dialogul cu marii moderni, mai ales Kant ºi Hegel, dialog care a deschis calea
unui postmodernism habermasian, de transformare a filosofiei, prin critica lui
Hegel, care ar fi produs o inflaþie în filosofia subiectivitãþii unificând sferele
culturii (ºtiinþa, moralitatea ºi arta). Alãturi de Rorty sunt poziþionaþi adesea, ºi
de cãtre Schrag, Lyotard, Derrida.

J.-Fr. Lyotard vorbeºte despre un „postmodernism real“ caracterizat prin
hiperrealitate ºi prin reproductibilitate, absenþa regulilor ºi criza legitimãrii unor
foruri evaluatoare (mai ales estetice, etice sau politice). Autorul pare sã se rapor-
teze critic la un „fals postmodernism“ reprezentat fie printr-un conservatism
antimodernist, fie printr-un cult al capitalismului de piaþã liberã, un postmo-
dernism în care singura unitate de mãsurã este banul.

Mulþi autori s-au axat pe o criticã a postmodernismului. Acesta a fost adesea
expediat ca modã, obositoare prin persistenþa ei. Dar exemplul cel mai virulent
de criticã a postmodernismului de pe poziþii analitice ºi scientifiste rigide (voite
riguroase) sunt fizicienii Alan Sokal ºi Jean Bricmont care considerã postmo-
dernismul o dovadã de aroganþã a gândirii defectuoase, eronate, lipsite de onesti-
tate22. Aroganþa pricipalã a postmodernismului este de a explica în termeni so-
ciologici conþinutul teoriilor ºtiinþifice. Avem de fapt o pleiadã de scãpãri din
vedere a tipului de demers interpretativ ºi a scopului acelui demers. Un demers
filosofic cu deschideri interdisciplinare poate desigur pãrea lipsit de relevanþã
sau chiar aberant dacã este reintegrat în contextul închis al uneia dintre disci-
plinele spre care manifestã deschiderea interdisciplinarã, spre exemplu, dacã
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este reintegrat în matematicã. Cei doi fizicieni procedând astfel, desigur cã post-
moderniºtii sunt acuzaþi cã, adesea, fie înþeleg greºit conþinutul ºtiinþific, fie îl
deformeazã pentru a-ºi susþine punctul de vedere.

Într-un astfel de context epistemologic este, spre exemplu, citat Baudrillard
care a susþinut la un moment dat cã „spaþiul rãzboiului a devenit în mod definitiv
non-euclidian“. Cei doi fizicieni iau acestã afirmaþie în termenii cei mai proprii
cu putinþã ºi se luptã sã sublinieze absurditatea acestei afirmaþii din perspectivã
strict geometricã, pierzând total din vedere posibilitatea unei perspective meta-
forice asupra rãzboiului contemporan, care este dus astãzi pe tãrâm mediatic ºi
virtual (în spaþiile Internetului etc.), cel puþin în egalã mãsurã ca pe tãrâmuri
fizice concrete ºi euclidiene, dacã nu cumva într-o mãsurã mai mare. Lacan este
condamnat de cãtre aceºti autori pentru preluarea de noþiuni din matematicã fãrã
a le demonstra posibilitatea de aplicare ºi fãrã a le folosi în continuare în maniera
demonstraþiilor matematice, ceea ce îi aduce suspiciunea de a nu fi înþeles el
însuºi noþiunile matematice folosite. Lacan recupereazã conceptul de spaþiu
pentru, dacã vrem, o filosofie a psihanalizei. Cu mijloacele filosofului, pentru a
da greutate noþiunii sale de „absenþã“, pentru explicarea mecanismelor psiho-
logice cu reverberaþii filosofice ºi politice ale dorinþei, pentru explicarea lui
„petit objet à“ ºi a lui „a“ autorul (Lacan) face apel la noþiunea de topologie,
pentru descrierea unui spaþiu al lui jouissance, loc definit de urmãrit ºi descris
avatarurile dorinþei. Din nou, interesul autorului nu este matematizant, ci mai
degrabã „filosofant“, fiind o abordare interdisciplinarã, cu deschideri interdis-
ciplinare asupra psihicului uman ºi psihologiei, cu rezultate aºteptate în acest
domeniu filosofico-psihologic ºi nu matematic.

În aceeaºi perspectivã a unei vechi epistemologii (sã zicem, analiticã tim-
purie) G. Deleuze ºi F. Guattari sunt criticaþi pentru confuzii între ecuaþiile
liniare ºi cele neliniare, pierzându-se din nou din vedere faptul cã subiectul nu
este matematic ºi nici rezultatele aºteptate nu vor îmbogãþi disciplina ma-
tematicã, ci au un rol ilustrativ metaforic neriguros, preliminarii pentru des-
crierea structurilor ramificate ale „rizomului“ (noþiune împrumutatã pânã la
urmã, din nou, sub licenþã metaforicã, din biologie) cu scopul filosofico-politic
de a transcende perspectivele exclusivist orizontale sau verticale din analizele
social-politice, cu relevanþã în acest domeniu lãrgit de „destinaþie“, al filosofiei
social-politice23.

Paul Virilio este, în aceeaºi manierã, ridiculizat pentru folosirea termenilor
vitezã ºi acceleraþie ca ºi cum ar fi sinonimi, pierzându-se din vedere contex-
tualizarea, faptul cã acest autor vorbeºte despre societatea contemporanã ca so-
cietate a vitezei, care omite ºi distorsioneazã totul, de la detalii la valori ºi pro-
cese, context în care propune ºi termenul sãu de „domocraþie“ în loc de „demo-
craþie“, de la grecescul domos, pe care se pare cã îl confundã cu tachos, cuvântul
grecesc însemnând de fapt „vitezã“. Dar în acest context relevanþa inexactitãþii
este minorã, cu atât mai mult cu cât textele sale nu sunt de culturã generalã, ci
se adreseazã unui public specializat, interesat de filosofie contemporanã social-
politicã, care ar trebui sã ºtie deja diferenþa strict fizicã dintre vitezã ºi accele-
raþie ºi sã posede în consecinþã deja suficient discernãmânt pentru a nu fi în
pericol sã fie derutat sau dezinformat prin aceastã inexactitate. Este evident cã
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este vorba de o licenþã stilisticã pentru a nu strica sugestia jocului de cuvinte de-
mocraþie-domocraþie.

Exemplele continuã, la acelaºi nivel, aº spune, superficial, ajungându-se ºi la
acuza generatã de relativismul postmodernismului, ºi anume, la faptul cã dacã se
pierde diferenþa dintre demonstrabil ºi ne-demonstrabil, dacã nu mai existã decât
opinii ºi nici un adevãr, atunci toate comportamentele, ideile ºi concepþiile devin
legitime, inclusiv cele rasiste ºi naziste. Neînþelegerea este flagrantã, postmo-
dernismul neacþionând în direcþia nivelãrii opiniilor înspre absenþa oricãrui
adevãr, ci în direcþia deschiderii unor conversaþii interdisciplinare asupra contex-
telor ºi a tuturor factorilor diverºi care susþin ºi fac sã se susþinã la un moment
dat un adevãr în defavoarea altuia.

Aceastã poziþie intelectualã este de fapt generatã de ºocul îndepãrtãrii de
iluminism ºi de tot ceea ce reprezintã acesta în termeni epistemologici ºi de
investigaþie ºtiinþificã. Autorii fac de altfel un elogiu explicit timpurilor ilumi-
niste, timpuri de gândire clarã ºi de rãspândire a cunoaºterii tuturor cetãþenilor,
timpuri de punere în discuþie a injustiþiilor sociale, care fãceau onoare Franþei ºi
luminilor24. Din perspectivã filosoficã, se observã uºor cã ceea ce îi este reproºat
de cãtre autori postmodernismului sunt manifestãrile sale fie de independenþã,
fie de indiferenþã, fie de emancipare metaforicã faþã de logos ºi tirania sa.

Cu o înþelegere superioarã a ceea ce este de criticat la abordarea poststruc-
turalistã ºi postmodernistã, Toma Pavel argumenteazã pe de o parte inadecvarea
lingvisticii la sarcina de a reforma filosofia (deoarece doar filosofia poate
influenþa ºi reforma ºtiinþele), iar pe de altã parte o îndepãrtare de umanism pe
care o considerã inclusã în demersul de reformare a structuralismului (echivalat
la acest autor cu un „umanism sincretic“). Astfel, autorul afirmã cã: „Structu-
raliºtii ºi-au propus însã sã realizeze modernizarea în manierã inversã, supunând
filosofia speculativã influenþei unei ºtiinþe particulare: lingvistica (...) aceastã
strategie singularã a fost o eroare ºi (...) stimularea intelectualã pe care structura-
liºtii au cãutat-o în lingvisticã depãºea mijloacele acelei discipline modeste.
Proiectul lingvistic, atât de energic promovat în ºtiinþele umaniste în deceniile
ºapte ºi opt, nu a avut un impact real asupra rezultatelor acestor ºtiinþe.“25 Din
nou, avem de-a face cu o ignorare a crizei mult mai profunde a raþionalitãþii, care
a bulversat în mod profund ºi cu multiple implicaþii ierarhiile epistemologice
între ºtiinþe ºi filosofie.

Postmodernismul mai degrabã diferã de modernism. „Se duce o campanie
împotriva stilului modernist bazat pe singularitate, universalitate, metodã, în
cãutarea originalitãþii, autenticitãþii. Subiectul, deºi mult mai important decât
obiectul, nu mai este vãzut ca o entitate coerentã generând semnificaþii unice.
Apare o artã a diverselor viziuni, a marginalului, a prevalãrii excentrice asupra
acelui general uman caracteristic pentru modernism, «cultura umanitãþii» lãsând
locul pentru «culturi».“26 Ceea ce era unitar ºi universal în modernism devine
multiplu ºi diferit în postmodernism, ceea ce era secundar ºi marginal în moder-
nism — fragmentarul, efemeritatea, discontinuitatea ºi schimbarea haoticã —
devin prioritare în postmodernism.

Din perspectiva lui J.-Fr. Lyotard, postmodernismul poate fi definit ca
„noncredibilitate asupra metanarativului“, iar dintr-o perspectivã epistemo-
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logicã, ca o „respingere a unicitãþii metateoriei, a metodei ºi a adevãrului“.
Teoria sa este o continuare a conceptualizãrii jocurilor de limbaj la intersecþia
cãrora ne regãsim, ne reformulãm sau ne putem chiar ºi pierde identitatea. Ca ur-
mare, se pune astãzi un accent comunicaþional fie pe meditaþia asupra impasului
filosofiei (doar câteva nume mari ca exemplu: Derrida, Foucault, Lyotard, Rorty,
Vattimo), fie asupra jocurilor de limbaj, esenþiale în relaþionarea cu lumea
(Lyotard, Wittgenstein), precum ºi pe pluralitatea interpretãrilor (spre exemplu,
Gadamer, Ricoeur, Deleuze, Guattari).

Dezbaterea filozoficã acordã acum factorului cognitiv raþional o greutate
modicã, în contextul multiplicãrii sistemelor de valori ºi credinþe, al accentului
pus pe diferenþã, ºi nu pe unitate, pe pluralitate ºi descentrare, pe nedeterminare
ºi discontinuitate. Filosofia actualã este postpozitivistã, poststructuralistã, her-
meneuticã, ºi relativist contextualistã. În acest context filosofic, fie perceput ca
o „rupturã“, fie perceput ca o „transformare a filosofiei“ subiectivitatea comuni-
caþionalã este cel mai bine aproximatã de cãtre „omul dialogal“, un concept al
lui Vasile Tonoiu, care decupeazã ideea cã omul se dovedeºte ireductibil la exis-
tenþa sa culturalã ºi naturalã ºi este abordat ca integritate (nu identitate) ºi alte-
ritate (nu unicitate).

Analizând postpozitivismul lui D.D. Roºca ºi R. Rorty, A. Botez aratã cã
asistãm la înlocuirea filosofiei obiectivitãþii cu cea a solidaritãþii (cunoaºterea
raþionalã fiind rezultatul credinþei mai degrabã decât al experienþei), atitudinea
filosoficã reþine mai multe aspecte comune cu cea artisticã ºi moralã decât cu cea
ºtiinþificã, datoritã distincþiei contemporane dintre ºtiinþele umane ºi cele natu-
rale, datoritã imposibilitãþii reducerii mentalului la fizic, realitãþi ce conduc la
criza de legitimare a unor criterii morale ºi a unor valori universale27.

Este vorba despre un antifundaþionalism epistemologic ºi despre un rela-
tivism etic, despre un deconstructivism ºi un antifundamentalism care aduc
preocupãrile filosofilor contemporani spre zona filosofiei comunicãrii. Se ope-
reazã în mod postmodern, cu sintagme vagi, care pun în evidenþã distanþa dintre
limbaje, valorificate în discursuri, ºi formele de viaþã concrete, dar ºi inco-
mensurabilitatea ºi intraductibilitatea capturate de cãtre contextualismul rela-
tivist propus de Wittgenstein II. Aºadar filosofia postmodernã devine într-o mã-
surã fãrã precedent o filosofie a comunicãrii, încãrcatã de pragmatism, întrucât
este chematã ca mediator în ceea ce priveºte înþelegerea culturalã, neînþelegerile
din ºtiinþã ºi autocunoaºterea.

Continuitatea dintre modernism ºi postmodernism se bazeazã pe faptul cã
modernismul se constituie într-un raport critic cu ceea ce îl precede din punct de
vedere istoric, cultural, ºtiinþific etc. Ca urmare, modernismul este deja „post“,
deja preocupat de noutatea tehnologicã, de mass-media ºi de industria diver-
tismentului, de noutatea ºtiinþificã, ceea ce presupune continua forþare a grani-
þelor ºi tradiþiilor epistemologice ale ºtiinþei, ca în postmodernism. Pe de altã
parte, trãsãtura de progres continuu în jurul cãreia se desfãºoarã modernismul
intrã adânc ºi în caracteristicile postmodernismului. Dintr-o asemenea perspec-
tivã, postmodernismul este modernism în stare nãscândã, nu modernism „mort“,
ºi prin analogie, filosofia postmodernã obligã filosofia modernã la o stare
„transformândã“ ºi nu o aduce într-un punct mort.
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Modelarea de mai sus încearcã sã surprindã relaþia dintre modernism ºi
postmodernism din perspectiva filosofiei comunicãrii. Modelul pe care îl propun
sugereazã prin cercul cu linie continuã câmpul de modele moderniste episte-
mologice ºi comunicaþionale, de concepte moderniste ale comunicãrii. Cercurile
cu linie punctatã sunt zone conceptuale postmoderniste în continuã miºcare in-
tersectându-se ºi diferenþiindu-se discontinuu ºi inconsecvent în raport cu zonele
conceptuale moderniste. Se observã cã niciodatã nu se înregistreazã o suprapu-
nere perfectã sau o disjungere perfectã.

Astfel, filosofia comunicãrii se axeazã astãzi pe construirea unor paradigme
care sã surprindã perspectivele importante legate de fragmentarismul culturii ºi
de calitatea sa de „piaþã liberã a ideilor“ sau de „hipermarket de idei“, iar, pe de
altã parte, se preocupã de dialogul acestora, pentru a surprinde accentul pus pe
„semiozã“ ºi pe dimensiunile simbolice în comunicarea postmodernã.

Structura acestei lucrãri urmãreºte aºadar „paradigmele diferenþei“ începând
cu investigarea faliei dintre raþionalitate ºi jocurile de limbaj, ca preambul pentru
analizarea transformãrilor complexe ºi multidirecþionale ocazionate de cotitura
lingvisticã. Un pas mic cãtre pilonii postmodernismului, différance ºi „decon-
structivism“, este urmat de o privire în profunzimea diverselor conversaþii de-
rulate de filosofia continentalã americanã contemporanã. Peisajul este completat
de specificul „discursului liberal“ în relativa sa calitate de différance între dis-
cursurile politice. „Paradigmele diferenþei“ sunt aici înþelese în primul rând ca
abordãri diferite ale relaþiei dintre limbaj ºi lume, care ia locul relaþiei dintre su-
biect ºi obiect ºi, apoi, ca abordãri postmoderne deconstructive ale acestei relaþii.

Analizând în multitudinea de faþete limitele ºi dialogul dintre paradigme,
„paradigmele diferenþei“ sunt toate acele perspective care urmãresc evidenþierea
accentului pus pe semiotic în filosofia comunicãrii ºi argumentarea prepon-
derenþei funcþiilor expresivã, referenþialã ºi metalingvisticã în comunicarea
postmodernã, împreunã cu discutarea consecinþelor filosofice ºi culturale ale
acestei „preponderenþe“ ºi a funcþiilor lor integrative. Acest obiectiv — argu-
mentarea articulãrii dintre diferenþe ºi continuitãþi în comunicarea contemporanã
— reprezintã ºi perspectiva mea orientativã în aceastã lucrare. Filosofia comu-
nicãrii este astãzi chematã sã articuleze poststructuralismul, filosofia postanali-
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ticã, fenomenologia contemporanã ºi postpragmatismul, dând mãsura atât a
diferenþelor, cât ºi a continuitãþilor dintre modernism ºi postmodernism. Dupã
cum spunea Ortega y Gasset: „Timpul de azi reclamã timpurile anterioare ºi
tocmai de aceea o filosofie este cea adevãratã, nu când este definitivã — lucru
inimaginabil —, ci când le poartã în sine, ca pe niºte viscere, pe cele trecute ºi
descoperã în ele «progresul cãtre sine însãºi».“28

NOTE
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antagonismul coreleazã mai multe elemente cu
identitãþi pe deplin constituite dar nu finale ºi de-
finitive. Astfel, în discourse theory elementele
aflate în opoziþie sunt dinamice, se întâlnesc ºi se
combinã, sau se articuleazã în mod tensionat, în
discursuri. Ca urmare a acestei articulãri ten-
sionate, tocmai opoziþia lor este dinamicã ºi rela-
tivã, tocmai identitatea lor este provizorie ºi
probabil în schimbare. Elementul comun rãmâne
acela cã elementele aflate fie în antagonism, fie
în opoziþie binarã au nevoie unele de altele
pentru a-ºi clarifica identitatea ºi pentru a se
preciza prin discurs, prin comunicare.

4. C.O. Schrag, Transversal Rationality, în: W.
Brogan and J. Risser, American Continental
Philosophy. A Reader, Bloomington, Indiana
University Press, 2000, p. 119.

5. A. Botez, Filosofia în paradigma culturii brita-
nice, Bucureºti, EdituraAcademiei, 2004, p. 144.

6. Continental Philosophy, ed. W. McNeill, K.S.
Feldman, Blackwell Publishers Ltd., 1998,
p. 186–194.

7. Ibidem, p. 194–202.
8. „Naºterea unui nou aeon spiritual prin trecerea

modernismului de la o paradigmã culturalã la o
paradigmã postmodernistã aduce dupã sine
schimbãri radicale în sistemul valorilor ºi al con-
ceptelor“, dupã cum surprinde schimbarea
Angela Botez în studiul intitulat chiar Para-
digma postmodernã.

9. L. Sfez, Comunicarea, trad. M. Samoilã,
Institutul European, 2002, p. 20–21.

10. Ibidem, p. 23.

11. Ibidem, p. 24.
12. J. Fiske, Introduction in Communication Studies,

New York, Routledge, 1990.
13. Experiences Between Philosophy and Communi-

cation. Engaging the Philosophical Contribu-
tions of Calvin O. Schrag, edited by Ramsey Eric
Ramsey, David James Miller, New York, State
University of New York Press, 2003.

14. În lucrarea Filosofia comunicãrii, I. Pârvu aratã
cã modele teoretice ale comunicãrii reprezintã „o
criticã a raþiunii comunicative“ (p. 119), ºi nu o
prezentare „pozitivistã“ a teoriilor comunicaþio-
nale. Acesta considerã teoriile comunicãrii de la
Ferdinand de Saussure ºi Roman Jakobson, la
modelul empirico-funcþionalist, ºcoala de la Palo
Alto, teoria acþiunii comunicative, modelul
dialogal si conversaþional al comunicãrii. Filo-
sofia este astfel apreciatã sub aspectul dual de
„modalitate“ ºi „criticã“ a comunicãrii. De
aceea, definind conceptul de comunicare, Ilie
Pârvu citeazã autori diverºi, cum ar fi: B. Miege,
L. Sfez, G. Bateson, J. Habermas º.a. Criticând
perspectiva funcþionalistã asupra limbajului ca
lipsitã de dimensiune explicativã, el subliniazã
importanþa deosebitã a ºcolii de la Palo Alto, a
cãrei tezã — „totul este comunicare“ — exprimã
ideea recentã dupã care termenul „comunicare“
defineºte „relaþia omului cu lumea“ (p. 63).
Inspirat de I. Kant, autorul vede filosofia comu-
nicãrii mai degrabã ca pe o deplasare de la „calea
ideilor“ la „calea cuvintelor“. În acest context
teoria conversaþiei este analizatã pe larg, de la
principiul de cooperare ºi maximele conversaþiei
propuse de P. Grice, pânã la modelul epistemo-
logic privind construcþia socialã a minþilor oferit
de R. Harré.
Modelul dialogal al comunicãrii este explicat ca
la V. Tonoiu prin corelaþii antropologice bazate
pe referiri la lucrãrile lui Francis Jacques. Mo-
delul antropologic propus de acesta are la bazã
teoria „dialogului referenþial“, relaþionând „di-
mensiunea logicã a referinþei“ cu „dimensiunea
referenþialã a dialogului“ (p. 113). Comparatã cu
teoria propusã de R. Jakobson, teoria lui Jacques
aduce în plus „relaþia interlocutivã“, definitã
drept momentul „punerii în comun a sensului ºi
referinþei“ (p. 114).



Comunicarea este la Pârvu una dintre experien-
þele fondatoare ale filosofiei, alãturi de cunoaº-
terea ºtiinþificã, de experienþa lumii trãite, de artã
etc. Autorul precizeazã ºi complexitatea structu-
ralã ºi funcþionalã a limbajului din perspectivã
contemporanã analiticã, pragmaticã, fenomeno-
logicã (D. Davidson, C.S. Pierce, M. Merleau-
Ponty).
Ilie Pârvu este interesat ca ºi Virilio de lumea
limbajului ºi de cea a imaginii, care reprezintã
„lumi posibile“, cea virtualã fiind o „nouã formã
a experienþei umane“ ºi o provocare „fascinantã“
(p. 196) adresatã filosofiei, cãci virtualul este
astãzi atât o potenþare a realului, cât ºi o condiþie
de accesibilitate a acestuia.

15. Ibidem, p. 178.
16. În acord cu refuzul caracteristic pentru contem-

poraneitate al metanaraþiunilor identificat de
cãtre Lyotard, A. Cornea arãta, cu accente critice
faþã de relativismul contemporan marcat în
postmodernism: „Ideea (...) este cã o respingere
eficace a sofisticii contemporane (sau postmo-
derne) nu se mai poate susþine pe o credinþã (fie
ea în Dumnezeu, Om, Raþiune, Istorie etc.). Ea
trebuie sã renunþe la aceastã primã opþiune în
favoarea unei a doua opþiuni, fireºte, mai slabã,
mai modestã, mai stabilã ºi mai generalã, ce se
descoperã, printre altele, în încredere. Cãci, dacã
credinþele — ca prime opþiuni — ne separã ºi ne
opun, încrederea — ca opþiune secundã — ne
alãturã, ne apropie, chiar fãrã ºtiinþa noastrã,
fãcându-ne sã regãsim, fie doar ºi în practicile
noastre, o umanitate comunã“. A. Cornea, Tur-
nirul khazar. Împotriva relativismului contem-
poran, Bucureºti, Editura Polirom, 2003, p. 10.

17. Vezi ºi interpretãrile cele mai cunoscute,
semnate de cãtre Lyotard ºi Rorty.

18. Irina Stãnciugelu, încercând sã punã o ordine în
avatarurile termenului „modern“, cu sufixele ºi
prefixele sale prolifice, remarca: „Rezultatul a
fost cã este recomandabil, cel puþin din raþiuni de
claritate, sã desemnãm prin postmodern o
atitudine intelectualã în care autoreflexivitatea ºi
ironia lucidã sã fie deplin asumate; prin postmo-

dernitate — o epocã de transformãri socio-eco-
nomice, în care accentul nu cade pe un anumit tip
de organizare socio-economicã (societate postin-
dustrialã, sau capitalism târziu), ci pe o sincro-
nizare la nivel de val generaþional a tehnicilor
operaþionale dezvoltate de tehnologia modernã
sub semnul universalizãrii comunicãrii; prin
postmodernism — un curent cultural definit prin
dubla sa raportare (moºtenitor ºi contestatar) la
modernism“. Irina Stãnciugelu, Prefixul post- al
modernitãþii noastre, Studii de filosofia culturii,
Bucureºti, Editura Trei, 2002, p. 83.

19. Vezi ºi A. Botez, The Postmodern Paradigm,
în: „Revue Roumaine de Philosophie“, 44,
Bucureºti, 2000, p. 425–434.

20. C.O. Schrag, Resursele raþionalitãþii. Un
rãspuns la provocarea postmodernã, traducere
de Angela Botez ºi Argentina Firuþã, cuvânt
înainte ºi îngrijirea ediþiei Angela Botez,
Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1999, p. 34.

21. Ibidem, p. 35.
22. Alan Sokal, Jean Bricmont, Impostures

Intellectuelles, Odile Jacob, Paris, 1997.
23. V. ºi Richard Dawkins, Postmodernism

Disrobed, în: „Nature“, July 1998, vol. 394,
p. 141–143.

24. V. ºi J.-Fr. Revel, Les faux prophètes, în: „Le
Point“, 11 octobre 1997, p. 120–121.

25. Toma Pavel, Mirajul lingvistic. Eseu asupra
modernizãrii intelectuale, traducere de Mioara
Tapalagã, cu o prefaþã a autorului la ediþia româ-
neascã ºi o postfaþã de Monica Spiridon,
Bucureºti, Editura Univers, 1993, p. 9 sqq.

26. A. Botez, The Postmodern Paradigm, în: „Revue
Roumaine de Philosophie“, 44, Bucureºti, 2000,
p. 426.

27. A. Botez, The Postmodern Paradigm, în: „Revue
Roumaine de Philosophie“, 44, Bucureºti, 2000,
p. 430.

28. José Ortega y Gasset, Originea ºi epilogul
filosofiei ºi alte eseuri filosofice, traducere din
spaniolã ºi note de Sorin Mãrculescu, Bucureºti,
Editura Humanitas, 2004, p. 203.

26 HENRIETA ªERBAN 16


