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Abstract. Closely following the notes/recommendations/directions
regarding the elaboration of studies which will comprise the Encyclopedia
of Fundamental Works in Present-Day Political Philosophy (1970- Present
Day) this article focuses on Jean François Lyotard´s book, La Condition
postmoderne: Rapport sur le savoir (Paris, Éditions de Minuit, 1979) and
offers as nodal points: a recognition of J. Fr. Lyotard as a universal rapporteur/
philosopher of established postmodernism; the in extenso rendition of
designs composing Lyotardian proportions and decreeing as their
investigational object the condition of knowledge in advanced societies,
and as their subject the (ex)changing of game rules; the actuality of
postmodernism’s re-constructing and re-signifying endeavour. With the
absolutely necessary mention of the fact that Lyotard remains “the most
political of philosophers”, in the sense of his constant preoccupation with/
in linking scientific endeavour with changes undergone by enlarged public
spaces.

Keywords: The Postmodern Condition, Legitimation and Delegitimation,
Language Games, Narrative and Scientific Knowledge, Performativity.

Câteva note introductive: Jean François Lyotard
ºi consacrarea postmodernismului

Teoretician ºi susþinãtor fervent al postmodernismului (curent anticipat ºi
pregãtit de/prin activitatea militant-revoluþionarã a anilor ’60, desfãºuratã sub
tutela revistei Socialisme ou Barbarie, care a constituit o formã de investigare a
post-marxismului ºi care a propus industrialismul democratic ºi socialismul ne-
partinic, ca devize, pentru revendicãrile muncitorilor din Mai ’68), Jean François
Lyotard este considerat filosoful care a contribuit, cãtre sfârºitul anilor ’70, la
consacrarea termenului de postmodernism în registrul filosofic francez, opor-
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tunitate de relansare a relaþiei insistent comentate a acestuia cu modernitatea
(idei prezentate, cu precãdere, în/prin lucrarea La Condition postmoderne: Rapport
sur le savoir).

Statutul de filosof — platformã al postmodernismului, atribuit lui Lyotard, a
fost confirmat de/prin reevaluarea conceptului de postmodern (Le Postmoderne
expliqué aux enfants, 1986), ulterior polemicii acestuia cu Habermas — po-
lemicã mediatã de Rorty — ºi prin elaborarea unor studii eseistice dedicate feno-
menului, în sensul unei anamneze a modernitãþii (L’inhumain, 1988; Moralités
postmodernes, 1993). Aceste evenimente au fost decisive, deopotrivã, pentru a-l
desemna pe Lyotard filosoful care a consfinþit debutul postmodernismului ºi
pentru a evidenþia rolul lucrãrii La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir
de/în a influenþa traseul termenului postmodernism. De altfel, opera este recu-
noscutã ca primã încercare de sistematizare filosoficã (raportorul este un filosof
— aluzie la Raportul propus Consiliului Universitãþilor de pe lângã guvernul
provinciei Québec) a unui spectru particular al postmodernismului.

Operabil pe plan arhitectural ºi/sau literar, postmodernismul circula sub de-
ghizajul terminologic al post-/neostructuralismului, al deconstructivismului sau
postheideggerianismului revendicat, pe filiaþia de idei Nietzsche-Heidegger, ca
formulã lansatã în spaþiul american al anilor ’60 ºi uºor de depistat în proiectele
nucleelor literare New Criticism, Tel Quel sau Gruppo 63.

Cu toate modificãrile aplicate termenului, Lyotard rãmâne filosoful preocu-
pat, prioritar (alãturi de Vattimo sau Baudrillard), de definirea exhaustivã, prin
intensificarea propriilor eforturi, a conceptului, ºi de elaborarea unui statut con-
solidant al postmodernului.

La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir

Scriere de circumstanþã, La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir1

propune, ca obiect de investigaþie, condiþia cunoaºterii în societãþile cele mai dez-
voltate ºi, ca subiect, (pre)schimbarea regulilor jocului, în spaþiul intersecta(n)t
denumit, generic, postmodern. Avertizarea iniþialã a acestui spaþiu constã în ope-
rarea transformãrilor din secolul al XIX-lea, referitoare la criza metapovestirii,
dar ºi în exprimarea unei atitudini rezervate faþã de credibilitatea acestora2.

În opinia lui Lyotard, postmodernul criticã valorile modernismului pe care, în
acelaºi timp, se ambiþioneazã sã le depãºeascã, menþinându-se însã conectat la
esenþa acestuia, ºi afirmã cu convingere cã postmodernismul face parte din mo-
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dernitate, nicio operã neputând deveni modernã dacã nu este, înainte de toate,
postmodernã. Afirmaþia certificã starea de recurenþã a postmodernismului, o rea-
litate perceputã mai modernã decât modernitatea însãºi. Cu toate acestea, con-
diþia postmodernã rãmâne detaºatã de inerentele deziluzii ºi de pozitivitatea de-
legitimãrii, cunoaºterea postmodernã nefiind consideratã doar instrumentul pu-
terii(lor), ci ºi formula care îºi extrage raþiunea din paralogia inventatorilor3.

Raportarea la modernitate nu poate fi confundatã, în cazul lui Lyotard, cu arta
rescrierii/tehnica rememorãrii, deoarece aceasta reclamã amplasarea în pliul mo-
dernitãþii a realitãþii evenimenþiale care dispune — încã — de capacitatea de a
mai proiecta ceva.

De aici, sensul atribuit postmodernitãþii — nu de depãºire —, ci de re-emitere
a unor conexiuni viitoare regãsite în/prin tripla fazã a derivãrilor lui pro (-iect,
-gram, -spectivã). Diferenþa specificã între/dintre proiecte este reciclatã tocmai de
procesul inversãrii, cu implicaþii directe în metanaraþiunile tari ale ºtiinþei ºi ale
cunoaºterii (dialectica spiritului, hermeneutica sensului, emanciparea subiec-
tului raþional), în continuarea mai insistentã, în notã heideggerianã, a demersului
de depãºire a metafizicii în interiorul propriei crize.

În contextul în care societatea de mâine va fi, mai puþin, amprentatã de antro-
pologia newtonianã ºi va fi marcatã, mai mult, de pragmatica eterogenitãþii ele-
mentelor, întrebarea de fond cu care se deschide cartea La Condition postmo-
derne: Rapport sur le savoir vizeazã douã aspecte: dacã legitimarea raporturilor
sociale, într-o societate justã, este aplicabilã, recurgându-se la un paradox analog
celui din activitatea ºtiinþificã ºi, dacã interogaþia admite rãspunsuri, în ce ar
consta acestea.

Ipoteza de lucru lyotardianã, enunþatã în Le champ: le savoir dans les sociétés
informatisées, este influenþatã de parcursul societãþilor intrate în epoca postin-
dustrialã ºi de evoluþia culturii aflate în plin avânt postmodern.

Se prefigureazã, aºadar, un profil particulariza(n)t ºi aplicat(iv) al postmoder-
nismului, care contureazã fizionomia producãtorului ºi a consumatorului ºi per-
mite convertirea cunoaºterii în formã-valoare ghidatã de legile pieþei, mãsurabilã
în cantitatea de informaþii pe care omul postmodern o manipuleazã (la un mo-
ment dat).

Aporia lyotardianã ia în calcul premisa cã societatea existã ºi progreseazã
doar dacã mesajele circulante din interiorul sãu sunt, deopotrivã, abundente in-
formaþional ºi uºor de decodificat. Opac ºi bruiant pentru o ideologie a transpa-
renþei comunicaþionale, (în sensul unui discurs despre transparenþã, funcþionând
dupã regulile specifice ale liberalismului) care prevede recalcularea distanþelor
stabilite între instanþele economico-statale ºi transformarea naturii cunoaºterii în
contra-efect, noul context implicã reconsiderarea relaþiilor de drept implemen-
tate în marile întreprinderi ºi în societatea civilã, urmând ca aceste cunoºtinþe sã
fie repuse în circulaþie, cu respectarea regulilor fluxului monetar4.
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Le problème: la légitimation conferã ideii fundamentale de lucru o impor-
tanþã strategicã ºi precizeazã cã, incluse unui registru conceptual derutant, cu-
noaºterea ºtiinþificã ºi cea tehnicã devin formule cumulative, iar cunoaºterea ºti-
inþificã acapareazã, în exces, întregul domeniu al cunoaºterii, în detrimentul cu-
noaºterii narative care denotã exteriorizare în raport cu cunoscãtorul ºi alienare
faþã de utilizatori. Legitimarea este conceptul atribuit fie rolului autoritãþii, fie
(aici) procesului prin care un legislator învestit cu tehnica de construcþie a
discursului ºtiinþific este autorizat sã decidã condiþiile de consistenþã internã, de
verificare/evaluare experimentalã, pentru ca un enunþ sã fie validat de comuni-
tatea ºtiinþificã. Dacã, în opinia lui Platon, ºansa legitimãrii ºtiinþei este, incon-
testabil, legatã de aceea a legitimãrii legislatorului, atunci subiectul cunoaºterii,
în epoca informaþionalã, devine, mai mult ca oricând, problema guvernãrii.5

În procesul de clarificare al legitimãrii cunoaºterii contemporane, Le problème:
la légitimation introduce, ca metodã de investigaþie, jocurile de limbaj (pe filiera
lui Wittgenstein), pentru a demonta sistemul/stilul de funcþionare al diferitelor
categorii de enunþuri, fragmentate în jocuri, care respectã reguli cuantificabile în
precizarea proprietãþilor ºi a modului de întrebuinþare.

În accepþia lui Lyotard, regulile nu-ºi gãsesc legitimarea în ele însele, ci fac
obiectul unui contract explicit (sau nu) între jucãtori; absenþa regulilor exclude
jocul; o modificare/permutare chiar minorã a unei reguli (pre)schimbã natura jo-
cului, în contextul în care orice enunþ reprezintã o mutare fãcutã în joc.6 Jocul
permite relaþionarea cunoaºterii postmoderne cu agonistica inovaþiei lingvistice
ºi cu sociabilitatea, ca semne distinctive ale lumii contemporane.

Cu privire la natura legãturii sociale din alternanþa modernitate/postmoderni-
tate (a nature du lien social: l’alternative moderne), obiectivul reprezentãrii me-
todice conduce (dincolo de dimensiunea secundarã a traiectoriei istorice) la un
dublu tipar al socialului — modelul Talcott Parsons ºi cel marxist (principiul
luptei de clasã ºi al dialecticii, ca dualitate, submineazã unitatea socialã). ªabloa-
ne similare au funcþionat în modernitate ºi au conturat dubla faþã a cunoaºterii
— prima, de ordin pozitivist (cu tehnici relative ºi forþã productivã în sistem), ºi
a doua, cunoaºterea critic-hermeneutic-reflexivã, care obtureazã orice tip de de-
mers recuperativ7.

În La nature du lien social: la perspective postmoderne, Lyotard recunoaºte
cã partajul modelelor legãturii sociale mai beneficiazã de reflexele gândirii opo-
ziþionale care s-a delimitat de dinamica postmodernã ºi s-a conformat
abordãrilor tributare strategiilor sau jocurilor de limbaj.

În etapa actualã a capitalismului, parametrii puterii ºi ai funcþiilor din stat
sunt estimaþi în funcþie de noutatea postmodernismului, care lanseazã ideea cã
vechii poli de atracþie constituiþi din state-naþiuni, partide, profesiuni, instituþii
sau reprezentând personalitãþi cu nume celebre (eroi ai istoriei contemporane) nu
mai prezintã interes, ci devin tot mai vulnerabili/contestabili.
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De fapt, postmodernismul descompune marile povestiri ºi le redistribuie în
nodurile circuitelor de comunicaþie, ceea ce permite atomului sã fie þinta unei
schimbãri, în cadrul jocurilor practicate de societatea comunicaþiilor. Se cuvine
sã menþionãm cã teoria informaþiei cibernetizant-triviale nu îºi propune analiza
aspectului agnostic. Mutãrile (în imposibilitatea de a genera contramutãri) reclamã
nu doar o teorie a comunicãrii, ci ºi o teorie a jocurilor lingvistice. Dacã institu-
þiile stabilesc caput-urile jocurilor ºi fixeazã multiplicitatea miºcãrilor între par-
teneri, societatea postmodernã nu este inhibatã de prezenþa instituþiilor. În acest
sens, instituþia se reconverteºte în rezultat provizoriu ºi devine mizã a strategiilor
de limbaj, concepute în interiorul ºi în afara propriilor limite.8

Aºa se explicã principala preocupare a lui Lyotard de a cerceta, dialectic,
pragmatismul cunoaºterii contemporane, prin menþionarea celor douã tipuri de
cunoaºtere conflictual-legitima(n)tã: cunoaºterea narativã (savoir narratif) ºi
cunoaºterea ºtiinþificã (savoir scientifique).

Investigarea cunoaºterii narative (specificã cunoaºterii tradiþionale) reclamã
urmãtoarele idei centrale: istoriile populare nara(n)te, pozitive sau negative,
transmit propria legitimitate instituþiilor/societãþii, fiind considerate modele po-
zitive sau negative de integrare în instituþiile (pre)stabilite; forma narativã de ad-
mitere a pluralitãþii jocurilor de limbaj reuneºte enunþuri denotativ-evaluative;
nararea presupune impunerea anumitor reguli prin ºtiinþa-de-a-vorbi, ºtiinþa-de-
a-asculta ºi ºtiinþa-de-a-face; forma narativã, neconformã unui ritm impus, nu in-
vocã istoria pentru a se legitima, extrãgându-ºi esenþa legãturii sociale nu numai
din semnificaþia povestirilor narate, ci ºi din actul recitãrii acestora. Aceste pre-
cizãri formuleazã concluzia cã o societate îºi revendicã ºi îºi exercitã competenþa
culturalã atâta timp cât practicã nararea, în sensul re-scrierii, în perimetrul insti-
tuþiilor de cunoaºtere.

În ceea ce priveºte pragmatica cunoaºterii ºtiinþifice, Lyotard noteazã cã fie-
care propoziþie îºi afirmã ºi îºi regleazã veridicitatea, printr-un dublu set de re-
guli — primul, retorico-judiciar (atâta vreme cât pot sã dovedesc, este permis sã
se creadã cã realitatea este aºa cum o descriu eu), iar cel de-al doilea, metafizic
(acelaºi referent nu poate furniza o pluralitate de probe contradictorii).9

În opinia lui Lyotard (La fonction narrative et la légitimation du savoir), în-
sãºi legitimitatea este consideratã o problemã, un resort euristic, care suportã
moduri/modele (recente) de tratare/tratament prin inversare. Cunoaºterea ºtiin-
þificã propune soluþii (obþinute prin rãsturnarea de dinaintea pozitivismului) care
sugereazã întoarcerea la proceduri ºi, prin acestea, revenirea la cunoaºterea nara-
tivã. Astfel, cunoaºterea ºtiinþificã nu poate fi consideratã cunoaºtere veridicã,
vizavi de autenticitatea unui enunþ, fãrã a se menþiona tipul de naraþiune perceput
drept noncunoaºtere, în absenþa cãruia aceasta este constrânsã sã se autodefi-
neascã, manipulând conceptele (petiþia de principiu ºi prejudecata) pe care, de
regulã, le respinge ºi le condamnã.
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În domeniul ºtiinþei moderne, noile componente esenþiale ale problematicii
legitimãrii sunt capabile sã rãspundã întrebãrilor referitoare la modul de efec-
tuare a probei sau la indicarea factorului responsabil care decide contextul/
situaþia de stabilire a adevãrului, chestionãri recomandate de apetenþa mo-
dernitãþii de a defini condiþiile discursului, prin reabilitarea culturii narativ-populare.
Naraþiunea înceteazã sã mai fie un lapsus al legitimãrii, iar apelul explicit la po-
vestire coincide cu emanciparea burgheziei, în raport cu autoritãþile tradiþionale.
Legitimitatea socio-politicã corelatã cu noua atitudine ºtiinþificã afirmã statutul
de reprezentat al subiectului povestirii apreciat, din perspectivã cognitiv-prac-
ticã, ca erou al cunoaºterii ºi/sau erou al libertãþii.

Însemnãrile din Les récits de la légitimation du savoir prezintã douã versiuni
ale povestirii de legitimare, cu accente politice ºi filosofice.

Prima povestire de legitimare trateazã subiectul umanitãþii reprezentându-l
simbolic pe eroul libertãþii ºi pledeazã pentru principiul care garanteazã dreptul
la cunoaºtere, la ºtiinþã ºi informare/documentare al tuturor popoarelor, deziderat
care a influenþat mai mult politica învãþãmântului primar ºi, într-o mãsurã mai
micã, pe aceea a universitãþilor ºi a ºcolilor superioare. Legitimarea învãþãmân-
tului superior, constrâns a-ºi limita aria de influenþã, este oficializatã odatã cu
politicile lui Napoleon, pretext, pentru Lyotard, de a constata cã repunerea în dis-
cuþie a misiunii povestirii despre libertãþi ignorã poziþia statului care, în situaþia
datã, nu se autolegitimeazã, ci, pentru a se legitima, recurge la popor. Prin analo-
gie, instituþiile de învãþãmânt superior deservesc poporul, fiind angajate sã slu-
jeascã acestuia ºi, prin urmare, ele lucreazã pentru stat.

A doua povestire de legitimare a cunoaºterii, cercetând, în profunzime, relaþia
ºtiinþã-naþiune-stat, oferã (cu referire la momentul întemeierii Universitãþii din
Berlin) o abordare diferitã. Practica universitãþilor din secolele al XIX-lea ºi al
XX-lea este de provenienþã kantianã, astfel, orice joc de limbaj care guverneazã
practica (eticã, socialã, politicã) impune decizii ºi obligaþii aparþinând domeniu-
lui cunoaºterii ºtiinþifice.

Acceptând opinia lyotardianã cã Viaþa este, în acelaºi timp, Subiect, (auto)pre-
zentându-se pe sine, se poate afirma cã, la rândul sãu, Subiectul, modelul enci-
clopedic al idealismului german, reprezintã povestirea despre istoria subiectului-
viaþã. De fapt, se pune în discuþie o enciclopedie cu statut de metasubiect care
certificã atât legitimarea discursurilor din domeniul ºtiinþelor empirice, cât ºi pe
aceea a instituþiilor consacrate culturilor populare, expunând semnificaþiile ca-
racteristice ale unui dispozitiv speculativ. Din aceastã perspectivã, adevãrata cu-
noaºtere este, întotdeauna, un reflex indirect, alcãtuit din enunþuri succesive, în-
corporate în metapovestirea unui subiect care le asigurã legitimitatea.10

Discursul hermeneutic contemporan, germinat dintr-o astfel de presupoziþie,
etaleazã un sens care se cere cunoscut ºi care conferã legitimitate istoriei/cu-
noaºterii. Se constatã, ca urmare a celor douã proceduri prezentate, cã prima ver-
siune a legitimitãþii ºi-a recãpãtat vigoarea, în timp ce statutul cunoaºterii se jus-
tificã dezechilibra(n)t, marcat de o unitate speculativã tot mai segmentatã.
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Cele douã precizãri, îºi gãsesc ecou în atitudinea echivocã, oscilantã a mar-
xismului faþã de dublele modalitãþi de legitimare narativã, formulã ºocantã prin
substituirile absurde care decid cã Partidul ia locul Universitãþii, proletariatul re-
prezintã umanitatea, iar materialismul dialectic înlocuieºte idealismul speculativ.

Interpretat din perspectiva celei de-a doua versiuni, marxismul poate fi eti-
chetat (în viziunea ªcolii de la Frankfurt) drept cunoaºtere criticã, conferind su-
biectului empiric mijloacele ºi cãile de emancipare situate în raport contrastiv cu
alienarea ºi represiunea.

A doua remarcã vizeazã discursul heideggerian (rostit de Heidegger, în cali-
tatea sa de nou rector al Universitãþii din Freinburg-im-Breisgau) în care se men-
þioneazã cã universitatea asigurã ºi realizeazã metacunoaºterea muncii, a apãrãrii
ºi a cunoaºterii, adicã a ºtiinþei. Intervenþia hotãrâtã de separare a povestirii des-
pre rasã ºi muncã, de naraþiunea despre spirit, cu scopul de a legitima cunoaº-
terea ºi instituþiile sale, admite demersul dublu-nefericit, în care, inconsistentã
teoretic, tehnica legitimãrii cunoaºterii este contestatã ºi denigratã, în termeni
duri, de sistemul politic al vremii.

Capitolele focalizate pe semnificaþiile ºi implicaþiile delegitimãrii, ale cercetãrii
ºi ale învãþãmântului angajate, legitim, în obþinerea performanþei (La délégitimation,
La recherche et sa légitimation par la performativité ºi L’enseignement et sa
légitimation par la performativité) plaseazã concludent ºi definitiv, problema le-
gitimãrii în tiparele receptive la nou ºi multiplicitate/diversitate cu care opereazã
conceptele culturii postmoderne. Marea povestire ºi-a pierdut credibilitatea, iar
declinul acesteia are repercusiuni în impunerea ºi practicarea acceleratã a tehni-
cismelor de tot soiul, constatându-se deplasarea centrului de greutate de pe mij-
loacele de redare/exprimare a acþiunii, pe finalitãþile sale.

În opinia lui Lyotard, delegitimarea traseazã, în etapa inauguralã, liniile directoare
ale postmodernitãþii axate pe: interpretarea de cãtre ºtiinþã a propriului sãu joc
(aceasta nu poate legitima celelalte jocuri de limbaj, excepþie fãcând doar jocul
prescripþiei); dizolvarea subiectului social; completarea ºi diversificarea vechilor
limbaje cu altele noi; parcelarea sarcinilor din cercetarea demultiplicatã; excluderea
oricãrei dominaþii din cercetare; interzicerea rezilierii funcþiilor de legitimare în
domeniul filosofiei speculative sau umaniste. Potrivit lui Wittgenstein, admiþând
refuzul pozitivismului cultivat de Cercul de la Viena, performativitatea se substituie
legitimãrii cu care lumea postmodernã este obligatã sã coabiteze.

Analiza întreprinsã pentru identificarea modalitãþilor de deblocare a crizei
determinismului (prezentatã în La science postmoderne comme recherche des
instabilités), propunând o formulã care concepe legitimarea prin performativi-
tate, ca sistem de input/output, se bazeazã pe trãsãturile cunoaºterii ºtiinþifice
postmoderne a cãror prezentare explicitã se regãseºte în contextul autovalidant
despre reguli11.

Dacã reîntoarcerea la marile povestiri este exclusã, devenind problematicã ºi
aluzia la dialectica Spiritului sau la emanciparea umanitãþii, ca forme ale discursului
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ºtiinþific postmodern implicat în creaþia imaginativã a micii povestiri ºi a con-
sensului/dialogului habermasian, considerat obiect manipulat de sistem, Lyotard
lanseazã (prin La légitimation par la paralogie) diferenþa paralogie-inovaþie,
menþionând cã primul termen exprimã mutarea produsã în pragmatica cunoaºte-
rilor — „savoirs“.12

Într-o concluzie de etapã, pragmatica ºtiinþificã este centratã pe enunþuri de-
notative (de cunoaºtere), contribuind la apariþia instituþiilor de cunoaºtere. Con-
vertirea sa postmodernã declanºeazã tocmai discuþia despre enunþurile denota-
tive, cele care reclamã obligativitatea regulilor. Pragmatica socialã este hibridul
obþinut prin combinarea reþelelor de clase cu enunþurile heteromorfe. Abandonul
metaprescripþiilor cauzeazã declinul povestirilor de legitimare, iar propunerea
lui Habermas de realizare a unui consens universal (exprimat prin termenul-ob-
stacol de Diskurs) nu este consideratã de Lyotard (cauzã bunã, argumente nu
prea bune) o opþiune prudentã.

Influenþe ºi intersectãri

Demersul de re-construcþie ºi re-semnificare a postmodernismului, ca reacþie
culturalã, susþine ºi etaleazã pragmatismul cunoaºterii.

Concepþia lyotardianã despre postmodernism îºi exercitã influenþa în mod di-
rect (gramatologia lui Derrida sau spaþiul critic al lui Virilio, tutelat de noile teh-
nologii capabile sã deplaseze accentul de pe scopuri, pe mijloace), dar ºi indirect
(de menþionat, în acest sens — selectiv — teoriile lui Victor Burgin cu privire la
subiectul postmodern, perceput drept produs al limbajului sau tehnica comu-
nicãrii a lui Jean Luc Nancy, ca modalitate de a face istorie).

La intersecþia hipermodernismului cu utopia/contrautopia postmodernã,
existã voci care considerã condiþia (poziþia) lui Lyotard o ºansã hiperautolegiti-
ma(n)tã acordatã metanaraþiunii, în mãsurã sã le delegitimizeze pe toate cele-
lalte13 sau o replicã consistentã destinatã nihilismelor propuse de utopii, care
susþin teoria cã filosofia nu suportã sã fie controlatã de endisme, ci este, încã,
preocupatã de descoperirea autolegitimitãþii14.

Interpretarea propusã de Thomas Docherty15 se axeazã pe ideea cã Lyotard
formuleazã o definiþie negativã a evenimentului comentat dupã regulile radicale,
experimentale ºi nedirecþionate, care permite neprogramatului/neprevãzutului sã
se manifeste.

André Glucksmann16 analizeazã aserþiunea lyotardianã referitoare la sfârºitul
sistemelor ºi al ideologiilor ºi constatã cã presupusul postmodernism non-ideo-
logic este el însuºi o ideologie, în situaþia echivalenþei formã-conþinut.
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Deloc întâmplãtor, Linda Hutcheon17 susþinea cã postmodernismul reprezintã
programul metanaraþiunilor istoriografice care îºi extrage subiectele din istorie
ºi le proiecteazã în spectrul ironiei, al ludicului ºi al ficþiunii, concluzionând cã
poetica postmodernismului ordoneazã ºi valorizeazã (în sensul consacrat lyotar-
dian) cunoaºterea culturalã actualã.

Completând seria de comentarii ºi dezbateri pe aceastã temã, lucrarea Condiþia
postmodernã. Raport asupra cunoaºterii (La Condition postmoderne: Rapport
sur le savoir) a întreþinut schimbul de idei dintre Lyotard ºi Habermas, care a
acaparat polemica asupra postmodernitãþii, amplificatã ºi de confuzia acesteia cu
postmodernismul. Pentru Habermas, expansiunea acþiunii comunicative înseamnã
o contribuþie decisivã la triumful modernitãþii, consideratã un proiect neterminat.

Replica lui Lyotard, de contestare a semnificaþiei comunicãrii ºi de demascare
a denunþului habermasian, vizavi de replierile metanaraþiunilor modernitãþii, este
apreciatã de Fredric Jameson, în studiul introductiv la The Postmodern Condition: A
Report on Knowledge18. Acesta observã cã postmodernismul salveazã ºi impune
conceptul de metanaraþiune, cu sensul de logicã culturalã a capitalismului târziu,
care multiplicã ºi întãreºte factorul socio-economic al postmodernitãþii.

În opinia lui Habermas19, consecinþa imediatã, rezultatã din abandonarea lyotar-
dianã a proiectului modernitãþii europene, rezidã în echivalarea noþiunilor dina-
mitate, fundamentale în economia/textul reformelor pe care se bazeazã demo-
craþiile occidentale (afirmaþia survenea într-un moment politic marcat de neo-
conservatorismul lui Reagan ºi Thatcher). De aici, constatarea habermasianã cã
„tinerii conservatori“ (de la Bataille la Lyotard ºi Derrida) reluau, de fapt, într-un
context politic nefavorabil, argumentele avangardei estetice de la debutul se-
colului al XX-lea, punând la dispoziþia raþiunii instrumentale promovate de neocon-
servatori — un spaþiu generos de manevrã.

Pentru combaterea argumentelor lyotardiene (care exprimau tendinþele spora-
dice ale ºtiinþei, ale politicii ºi ale artei, integrate ontologiilor regionale, cu fina-
litate în instituirea unei societãþi de experþi detaºaþi de realitãþile economice ºi
sociale, dar care anticipau ºi abandonarea integralã a speranþelor iluministe în fa-
voarea resorturilor capitaliste), Habermas formula un avertisment bazat pe con-
vingerea cã perpetuarea obscuritãþii de ordin cultural era ideea lesne de repus în
circulaþie de cãtre retorica neoconservatoare.

Situat pe o poziþie echidistantã faþã de Habermas ºi Lyotard, Rorty20 se va
pronunþa pentru abandonarea universalismului, a fundamentelor metafizice ale
iluminismului ºi pentru reconfigurarea gândirii liberale, prin abordarea inclusi-
vistã a comunitãþii. Este o reacþie echilibratã, dar nuanþatã de distanþarea ime-
diatã faþã de notele troþkiste lyotardiene (de tipul, paralogia induce principiul re-
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voluþiei continue), pe care le eticheteazã, dupã exemplul lui Habermas, varia-
þiuni desprinse din romantism.

Din perspectivã criticã, prin intervenþia lui Liviu Petrescu din Poetica postmo-
dernismului21, Lyotard este recomandat spaþiului românesc de/prin consecven-
tele ºi insistentele investigaþii filosofice aplicate diverselor ºtiinþe particulare,
frustrate de ºansa de a-ºi autodenunþa codul. De aici se poate desprinde o dublã
interpretare a concepþiei lyotardiene.

Prima constatare se referã la depistarea ºi la studierea metadiscursului legitimator
care se defineºte prin particularitãþile specifice naraþiunii din perioada preºtiinþificã.

A doua aserþiune precizeazã cã aceastã logicã limiteazã demersul filosofului
francez la metanaraþiunile care nu sunt concomitente (cea dintâi este centratã pe
umanitate ºi pe dreptul la cunoaºtere, a doua, pe ºtiinþele particulare), ci, succesive
ºi periodiza(n)te, aparþinând fie primului modernism, fie perioadei postmoder-
nismului înalt/târziu.22

Liviu Petrescu crede cã Lyotard a omis, în cazul celei de-a doua variante, toc-
mai virtutea caracterului enciclopedic ºi integrator al metanaraþiunii care reu-
ºeºte, în final, sã legitimizeze un nou model al cunoaºterii. Luând în considerare
succesiunea modelelor istorice ale cunoaºterii, integrarea meta-naraþiunii enci-
clopediste perioadei preºtiinþifice permite, potrivit lui Liviu Petrescu, iden-
tificarea, în derularea modernismului, a douã etape, în care se afirmã primul mo-
dernism ºi formula evoluatã a celui de-al doilea modernism, în interiorul cãruia
modelul ºtiinþific al paralogiilor nu se (mai) justificã.

În domeniul culturii postmoderne, în notã lyotardianã, cunoaºterea se înde-
pãrteazã de tradiþiile luministe ale raþionalismului (teorie aprobatã de Habermas,
care reclama restaurarea mitului Raþiunii). Dacã Lyotard recepta procesul legiti-
mãrii din sfera cunoaºterii drept demers al textelor narative, sau se considera în-
dreptãþit sã consacre cunoaºterii, douã metanaraþiuni, interpretarea propusã de
Liviu Petrescu vizeazã permutãri care þin (în cazul romanului) de gramaticile
discursive ºi de recursul tri-fazic la paradigmele istorice (poetica realistã a pri-
mului modernism, poetica de tip organicist a modernismului înalt ºi poeticile
axate pe ideea de text — ultimele aparþinând romanului postmodern23).
În concluzie, cu toate reevaluãrile raportului lyotardian, nu poate fi contestat

rolul de comentator persuasiv al postmodernismului (critic, pe alocuri, atunci
când opteazã pentru reirigarea perspectivelor conflictuale) acordat filosofului,
(auto)declarat ºi observator (raportor, s.n.)/voce competent-inconfundabilã a
postmodernismului.24

Se impune a fi menþionatã ºi conferirea lui Lyotard a titulaturii de „cel mai
politic dintre filosofi“, ca recunoaºtere exclusivã a preocupãrilor sale constante,
de relaþionare a demersului ºtiinþific cu preschimbãrile spaþiului public lãrgit.
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