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Abstract. The study is structured around two ideas. Communicational
society is rhetorical, pragmatic and postmodern. Contemporary philosophy
of communication, given the totality of ideas proposed, develops even
more the consequences of the marriage of philosophy and rhetoric. The
autor capitalizes, among others, the ideas of Lenore Langsdorf, Richard
Rorty, Vasile Tonoiu, Angela Botez, Fred Casmir, Marshall McLuhan,
Gilbert Durand and Michel Foucault.

Ipoteza de lucru a acestui studiu poate fi conturatã prin intermediul urmãtoa-
relor douã afirmaþii. Societatea comunicaþionalã este retoricã, pragmaticã, ºi
totodatã postmodernistã. Filosofia contemporanã a comunicãrii prin ansamblul
ideatic pe care îl propune developeazã tocmai aceste caracteristici. Filosofia con-
temporanã a comunicãrii este caracterizatã ºi prin mariajul filosofiei cu retorica,
de unde noi teorii — retoriciste — ale comunicãrii. Spre exemplu, în studiul inti-
tulat „Epistemology, Tropology, Hermeneutics and the ‘Essence of Language’“1
(„Epistemologie, tropologie, hermeneuticã ºi ‘esenþa limbajului’“), semnatã
Lenore Langsdorf, este investigatã aceastã dihotomie filosofie-retoricã, printr-o
istorie schiþatã a alternanþei perspectivelor2. Astfel, pe scurt, Lenore Langsdorf
subliniazã faptul cã încã de la Platon, rolul filosofiei este sã distragã atenþia de
la multiplele aparenþe pentru a captura ideile singulare pe care le manifestã lu-
crurile ºi aparenþele. Aristotel urmeazã o cale relativ empiricã, pornind de la ob-
servaþie 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. Lenore Langsdorf aratã în continuare cã în perioada medievalã obiectul
studiului comunicãrii a fost Dumnezeu ºi lucrãrile lui, apoi zorii modernitãþii au
readus interesul pentru analiza obiectelor aflate în aºteptarea investigaþiilor omu-
lui. 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 cãtre orice fiinþã gânditoare. Cu
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1 Acesta este titlul unui articol din lucrarea Experiences Between Philosophy and Communication.

Engaging the Philosophical Contributions of Calvin O. Schrag, edited by Ramsey Eric Ramsey, David James
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2 Idem.



atât mai interesantã pentru progresul modernitãþii comunicãrii a fost critica ra-
þionalitãþii, precum ºi investigarea crizelor raþionalitãþii3. Ceea ce este de reþinut
pentru acest studiu, este aspectul cã, odatã cu modernitatea, a crescut interesul
pentru instrumentele investigaþiei filosofice, dar ºi pentru metode, adicã a
crescut interesul pentru logicã ºi limbã în general (ca unelte ale investigaþiei filo-
sofice în modernitatea târzie)4.
Ideile cele mai „vizitate“ în filosofia contemporanã a comunicãrii nu mai sunt

despre universalitatea indiscutabilã a informaþiei sau a mesajului bine transmis
ºi bine înþeles, ci pun în discuþie tocmai aceastã universalitate, deschizând dru-
mul spre suprinderea multiplelor perspective asupra adevãrului, spre multitu-
dinea interpretãrilor posibile pentru (un) adevãr ºi spre pluralismul valorilor5.
Personajul (filosoful, gânditorul, intelectualul preocupat de comunicare etc.)

care pune acum în discuþie valorile, adevãrurile, perspectivele asupra vieþii co-
tidiene ºi asupra cunoaºterii este o versiune de intelectual modest, ironic ºi auto-
ironic, în special în raportarea sa, spre exemplu, la cultura occidentalã sau la ter-
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3 Johann Georg Hamann îl descria pe omul raþional ca pe un adormit care sforãie ºi merge în somn, pânã

când un cuvânt autoritar îl trezeºte, când îi scria lui Lindner în 1759, iar în scrisoarea cãtre Christian Jacob
Kraus din 1784 vorbea despre „datorii divin de frumoase“ împlinite pe neobservate, în întuneric, de cãtre „ima-
turii“ ce vor sã îºi fie proprii ghizi. În critica pe care o aduce purismului raþiunii el considerã cã sensibilitatea
ºi înþelegerea sunt douã curente ale cunoaºterii umane ce izvorãsc dintr-o rãdãcinã comunã…Astãzi, asemenea
aspecte sunt analizate în opera lui C.O. Schrag.

4 În lucrarea Filosofia comunicãrii, I. Pârvu aratã cã tendinþele teoretice ale comunicãrii, reprezintã „o cri-
ticã a raþiunii comunicative“ (p. 119), ºi nu o prezentare „pozitivistã“ a teoriilor comunicaþionale. Acesta consi-
derã teoriile comunicãrii de la Ferdinand de Saussure si Roman Jakobson, la modelul empirico-funcþionalist,
ºcoala de la Palo Alto, teoria acþiunii comunicative, modelul dialogal si conversaþional al comunicãrii. Fi-
losofia 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 comunicãrii 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 epistemologic privind construcþia socialã a minþilor oferit de R. Harré.

Modelul dialogal al comunicãrii este explicat în mod similar ca în lucrãrile lui V. Tonoiu, prin corelaþii an-
tropologice bazate pe referiri la lucrãrile lui Francis Jacques. Modelul antropologic propus de acesta are la bazã
teoria „dialogului referenþial“, relaþionând „dimensiunea logicã a referinþei“ cu „dimensiunea referenþialã a
dialogului“ (p. 113). Comparatã cu teoria propusã de R. Jakobson, teoria lui Jacques aduce în plus „relaþia in-
terlocutivã“, definitã drept momentul „punerii în comun a sensului ºi referinþei“ (p. 114).

Comunicarea este la Pârvu una dintre experienþele fondatoare ale filosofiei, alãturi de cunoaºterea ºtiinþi-
ficã, de experienþa lumii trãite, de artã etc. Autorul precizeazã ºi complexitatea structuralã ºi funcþionalã a
limbajului din perspectivã contemporanã analiticã, pragmaticã, fenomenologicã (D. Davidson, Ch. Pierce, M.
Merleau-Ponty).

Ilie Pârvu este interesat, ca ºi P. Virilio, de lumea limbajului ºi de cea a imaginii, care reprezintã „lumi po-
sibile“, cea virtualã fiind o „nouã formã a experienþei umane“ ºi o provocare „fascinantã“ (p. 196) adresatã fi-
losofiei, cãci virtualul este astãzi atât o potenþare a realului, cât ºi o condiþie de accesibilitate a acestuia.

5 În acord cu refuzul caracteristic pentru contemporaneitate al metanaraþiunilor identificat de cãtre
Lyotard, A. Cornea arãta, cu accente critice faþã de relativismul contemporan marcant în postmodernism:
„Ideea (…) este cã o respingere eficace a sofisticii contemporane (sau postmoderne) 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 prac-
ticile noastre, o umanitate comunã“. (A. Cornea, Turnirul khazar. Împotriva relativismului contemporan,
Bucureºti, Editura Polirom, 2003, p. 10.)



menii care cãlãuzeau prin unicitatea lor cunoaºterea odinioarã, cum ar fi „ade-
vãr“, „raþionalitate“ sau „metodã“, sau în raportarea la problematica progresului
cultural ori ºtiinþific6. La R. Rorty apare „ironista“, o propunere feministã de in-
telectual tolerant prin cunoaºtere diversã, prin „expunere la diferite vocabulare“,
prin experimentarea universal umanã a suferinþei ºi a pericolului de a fi umilit.
La V. Tonoiu este descris omul dialogal, ca un reper ºi un orizont (mai de-

grabã ideale) de cumul investigativ, pentru societatea comunicaþionalã ºi pentru
timpurile contemporane — timpuri dialogale, active ºi cooperante, situate la
antipod faþã de izolare sau indiferenþã7. Vasile Tonoiu prin „omul dialogal“ abor-
deazã o problematicã antropologicã dublã prin implicaþiile sale actuale deopo-
trivã sociale ºi epistemologice. Nu numai cultura este de reinvestigat din pers-
pectiva dialogicã, valorizând totodatã ºi valenþele etice ale unei astfel de pers-
pective. ªi demersul ºtiinþific este resemnificat. Autorul propune o întâietate
pentru ceea ce se aflã dincolo de paradigmele conceptuale ºi de matricile disci-
plinare în care se desfãºoarã silenþios travaliul ºtiinþific cotidian, unor iniþiative
singulare de strãpungere a canoanelor impuse de autoritãþi ºtiinþifice (cândva
productive, spune autorul, respectate aproape religios de epigonii lor) ºi o resem-
nificare a discursurilor ºtiinþifice printr-o strategie retoricã supusã obiectului. Ca
urmare, sensurile guvernate de constrângerile gramaticii de origine a acestor
discursuri se vor deconstrui ºi remodela metaforic, de o manierã relativ sponta-
nã, aratã Tonoiu. În consecinþã, acestea vor induce oblic semnificaþii holografice
chemate sã organizeze o experienþã epistemologicã deschizãtoare de drumuri.
V. Macoviciuc porneºte de la lucrarea Omul dialogal semnatã de V. Tonoiu

pentru a arãta cã „deprinderea de a discuta problema comunicãrii în termenii
modelului elaborat de inginerii de comunicaþii a devenit o barierã epistemo-
logicã“8. Macoviciuc aprecieazã în lucrare tocmai proiectul de conceptualizare
filosoficã — în spiritul unei „ontologii a omului“ se evitã a se discuta forþând do-
meniul vag ºi interdisciplinar al comunicãrii într-o categorie logicã rigidã. „Idea-
þiile îngust specializate sunt convertite într-o experienþã global-semnificantã ºi
semnificativã aptã sã corijeze excesele auto-valorizatorii, pasiunile antieretice ºi
sã facã posibil dialogul perspectivelor (care investigheazã dialogul) într-un labo-
rator al complementaritãþii posibile. Printr-un soi de implicare-dezimplicare,
asumare-distanþare, internalizare-exterioritate simulatã faþã de specializãrile
ºtiinþifice amintite, de fapt, Vasile Tonoiu respinge închiderea metodologicã, dar
mai ales refuzã ºi deconspirã ideologiile tacite/latente/disimulate care formea-
zã/informeazã/deformeazã practicile ºtiinþifice, distorsionându-le valoarea.“9
Surprinzând acest aspect, Macoviciuc pregãteºte terenul investigaþiei critice
pentru a sublinia caracteristica epistemologiei noi, singura la care poate adera
omul dialogal. „Introducerea în ecuaþia cercetãrii a experienþei trãite, a orizon-
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6 Vezi ºi interpretãrile cele mai cunoscute, semnate de cãtre Lyotard ºi Rorty.
7 Vasile Tonoiu, Omul dialogal. Un concept de rãspântie, Bucureºti, Editura Fundaþiei Culturale Române,

1995.
8 Vasile Macoviciuc, Un proiect de conceptualizare filosoficã, recenzie la Omul dialogal. Un concept rãs-

pântie, în „Revista de filosofie“, XLIX, nr. 3–4, Bucureºti, 2002, p. 419.
9 Ibidem, p. 420.



turilor de aºteptãri, eºecuri ºi proiecþii modulate în dialogul fapt-de-viaþã este o
condiþie necesarã — dar, desigur, aceasta nu poate fi ºi o condiþie suficientã —
pentru înlãturarea/subminarea/transgresarea blocajelor epistemologice provenite
din presupoziþiile care, iniþial, fac posibile decupajele specializate.“10
Angela Botez evidenþiazã prezenþa lui M. Bahtin, „profet“ al postmoderni-

tãþii, în lucrarea Omul dialogal precum ºi importanþa conceptelor cheie ale lucrã-
rilor acestuia — dialogicul, polifonia, heteroglossia ºi carnavalescul. Considerat
continuator al liniei principale de filosofi contemporani — C. Rãdulescu-Motru,
I. Petrovici, L. Blaga, C. Noica, E. Cioran, M. Eliade — din zona schimbãrilor
de paradigme ce pun sub semnul întrebãrii modernitatea (prin universaþionalismul
si reprezentaþionalismul ei), „el face evident parte din familia gânditorilor con-
temporani de felul lui Gadamer, care a creat o hermeneuticã ºi vorbeºte despre
dialogul emancipator, al lui Habermas care crede cã orice conversaþie are un telos
ºi implicã înþelegerea ºi comunicarea, a lui Anthony Giddens, care a funda-
mentat „democraþia dialogicã“, a lui James Clifford care face din dialog o bazã
pentru desfiinþarea imperialismului, europocentrismului ºi a autoritãþii etnografice
unice.“11
Fred Casmir12 insistã asupra importanþei competenþelor comunicaþionale al

individului (citând „comunicatorul universal“, de la Gardner (1962), ºi amintind
de poziþia lui J. Habermas (1983, 2000), dar fãrã un accent deosebit pus pe raþio-
nalitate ºi raþionalism ºi fãrã un demers argumentativ de tip iluminist), precum
ºi asupra comunicãrii organizaþionale, ca amendamente la comunicarea prin
mass media. Cu astfel de amendamente, autorul considerã cã sunt ºanse pentru
o culturã mai deschisã, expansivã, responsivã la noi solicitãri ºi orientatã spre
viitor („a treia culturã“). Într-o abordare universalistã, autorul considerã cu op-
timism cã experienþele comune ale pãrþilor implicate în comunicare pot fi valori-
ficate pentru îndeplinirea unor scopuri comune.
Amintind pe undeva ºi de „ironista“ lui Rorty13, „comunicatorul universal“

(despre care vorbeºte Casmir) are abilitatea de a-ºi suspenda identitatea culturalã,
astfel încât sã creeze noi „realitãþi“ — în termeni wittgensteinieni, noi „forme de
viaþã“ — bazate pe diversitatea umanã ºi pe natura imprevizibilã a condiþiei
umane. Acest nou personaj se bucurã de o nouã atitudine discursivã prin flexibi-
litatea sa cognitivã, sensibilitatea sa culturalã ºi prin relativismul manifestat în ra-
port cu valorile ºi atitudinile culturale, susþinut de înþelegerea empaticã ºi de capa-
citatea de a inova. Ar putea însã ºi alte „forme de viaþã“, generate de ºi în jurul
mass-media sã dezvolte aceastã nouã realitate a societãþii comunicaþionale?
M. McLuhan14 dezvoltã conceptul de „sat universal“, interpretând ideea cã

mass-media ºi tehnologia vor realiza o singurã lume, dar speranþa cã avem de-a
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dialogal, de Vasile Tonoiu, „Revista de filosofie“, XLIX, 3–4, Bucureºti, 2002, pp. 413-418.
12 Vezi Fred L. Casmir (ed.), Building Communication Theories, Hilsdale, New Jersey, Lawrence

Erlbaum Associates, Publishers, 1994.
13 Vezi R. Rorty, „Private Irony and Liberal Hope“, traducerea mea, în Walter Brogan, James Risser (ed.),

American Continental Philosophy, Bloomington ºi Indianapolis, Indiana University Press, 2000, p. 48 sqq.
14 M. McLuhan, op. cit., 1962, 1964, 1967, 1970 ºi D.F. Theall, op. cit., 1971.



face ºi cu un progres nu se susþine însã pe deplin. Pe de o parte, mass-media sub-
mineazã interacþia ºi participarea, tinzând spre privatizare sau spre rãsturnãri
culturale majore, în detrimentul interacþiei, pe de altã parte, acestea erodeazã
permanent spaþiul culiselor în beneficiul spaþiului public. Dar oare un spaþiu pu-
blic al spectatorilor mai are aceeaºi semnificaþie cu aceea datã de filosofia poli-
ticã modernã? Cât de importanþi sunt pentru democraþie spectatorii activi, presu-
punând cã sunt activi (în sensul „cititorilor“ activi de la J. Fiske (1990) ºi M.
Edelman (1974)? Indivizii semnificativi din punct de vedere cultural rãmân „as-
cunºi“ atunci când este utilizatã massmedia, fie din motive personale, fie prote-
jaþi, în calitate de surse pentru jurnaliºti, fie datoritã rigiditãþii structurilor orga-
nizaþionale din care fac parte. Mass media folosesc modele de confruntare ºi
înlocuire, de distrugere a vechilor culturi de dragul „mai binelui“, care e stabilit
întotdeauna de cãtre cei puternici. Se propagã idei ca: tehnologia va rezolva pro-
blemele umanitãþii, noile tehnologii sunt pe cale de a emerge, gata sã rezolve
problemele încã nerezolvate, iar aceste noi tehnologii ºi informaþia pe care o
aduc cu ele sunt neutre din punct de vedere ideologic ºi nu reprezintã o amenin-
þare la adresa valorilor culturale naþionale sau general umane.
La M. McLuhan, mass-media sunt prelungiri electronice ale simþurilor.

Mass-media sunt clasificate în „calde“ (radioul) ºi „reci“ (ziarul, televiziunea).
Prin funcþionarea lor, acestea aduc dupã ele, în mod inevitabil,“satul global“ —
adicã oralitate, simultaneitate, revenire la tribalitate, emoþii, divergenþe bogate,
nemediate de cultura scrisã. Simþul vizual, devine mai important decât toate ce-
lelalte, singurul care ne permite sã ne detaºãm, într-o culturã video. Apare un
nou tip de leader politic, dar ºi un tip de guvernat cu apetenþe ciber-electronice.
Computerul este o permanenþã în viaþa celor mai mulþi, conducând în timp la for-
marea a ceva cu totul nou (vom depãºi chiar ºi problemele ridicate de traducerea
limbilor), ceva similar inconºtientului colectiv care apare în concepþia lui Bergson.
McLuhan este celebru prin „Mass-media este mesajul“ — ceea ce înseamnã,

pe scurt, cã natura mediului de comunicare afecteazã modul de receptare. Dar în
acelaºi timp, societãþile contemporane sunt mai mult influenþate de efectele
mass-media decât de conþinutul mesajelor schimbate prin aceste mass-media. De
aici ºi jocul neconvenþional de cuvinte „Mass-media este masajul“ — cu sensul
de imersiune în bazinul informaþional aflat în continuã miºcare, ca imersiune în
întregul umanitãþii, descentralizare, ameninþarea potenþialã a marginalizãrii ºi nu
neapãrat lãrgirea inclusivã a familiei umane. În consecinþã, satul global fa-
vorizeazã criza identitãþii ºi, în plus, violenþa ca o cãutare a identitãþii, cu atât
mai mult cu cât sistemul educaþional de astãzi este din pãcate orientat spre valori
ºi tehnologii vechi.
Dupã McLuhan, lumea este a happening, un eveniment de televizat. Noua

societate va fi, în consecinþã, una de integrare miticã. Misticismul este doar ºtiinþa
de mâine, visatã astãzi. Pe de altã parte, lumea este conceputã prin similitudine
ciberneticã. Spre exemplu, la acest autor, oraºele sunt extensii corporatiste ale
organelor noastre fizice. O a treia caracteristicã a lumii contemporane este redatã
prin sintagma „Mass-media este oglinda retrovizoare“. Altfel spus, mediul se
schimbã datoritã inovaþiilor ce nu devin vizibile decât dupã ce au avut loc niºte
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efecte ºi dupã ce acestea încep sã aibã efectele lor (Putem spune cã: „Suntem
mereu în urmã cu un pas în viziunea noastrã despre lume“). În mijlocul unei ere
electronice de software credem încã în mediul nostru mecanic de hardware. Ori-
când mass-media ne extinde în mod drastic simþurile, apare un mecanism de pa-
ralizare care ne face sã mergem de la nefamiliar la familiar (sentimentul unei
pierderi de identitate, ce poate fi ameliorat prin creºterea conºtiinþei faptului cã
existã o dinamicã a schimbãrii. Rãmânând în „transã“ am putea rãmâne ca niºte
sclavi pentru noile mass-media.
În lucrarea Ingineria constituþionalã comparatã, G. Sartori anunþã ºi comen-

teazã apariþia lui homo videns, ca înlocuitor de proastã calitate pentru homo
sapiens. „Homo sapiens este — a devenit — un animal care citeºte, capabil de
abstracþie, a cãrui înþelegere (inteligenþã, intelligere) trece dincolo de ceea ce
vede ºi care este chiar detaºat de ceea ce vede. Dar homo sapiens este pe cale de
a fi detronat ºi înlocuit de homo videns, un animal construit de televiziune, a
cãrui minte nu mai este formatã din concepte, din construcþii mentale abstracte,
ci din imagini. Homo videns— o spune ºi cuvântul — doar ‘vede’, iar orizontul
sãu este limitat la imaginile care-i sunt oferite spre vizionare. Astfel, în timp ce
lui homo sapiens îi este permis sã spunã vãd pentru a comunica ‘înþeleg’, homo
videns vede fãrã a fi asistat de înþelegere. ªi acest lucru se întâmplã fie pentru cã
mult din ceea ce i se aratã are o semnificaþie restrânsã, fie pentru cã ceea ce este
semnificativ este, în cel mai bun caz, rãu explicat.“15
O poziþie criticã faþã de acest tip de discurs poate fi construitã din perspec-

tivele deschise de J. Huizinga16 ºi G. Durand17. Homo sapiens poate sã îºi apere,
sã îºi pãstreze ºi dezvolte valenþele sapiens tocmai prin intermediul unor valenþe
— sã le numim aºa aici, pentru o argumentare mai plasticã — videns ºi ludens.
Vizualizãrile diverse, imaginile care fac cât o mie de cuvinte, creativitatea ºi
diversificarea concepþiilor ºi a argumentelor susþinute de „umanul jucãuº“, sau
de spiritul ludens, sunt în spiritul noii epistemologii aparþinând lumii ºi culturii
contemporane postmoderne. Prin joc ºi prin modelãri plastice se poate ajunge la
o cunoaºtere cu valoare pragmaticã sporitã ºi cu ºanse egale de validare ca ºi o
cunoaºtere care emerge dintr-o culturã modernã, circumscrisã tipãriturilor. Cul-
tura contemporanã aparþine vizualului în miºcare, favorizând crearea unei cu-
noaºteri care valorizeazã metafora ºi emoþiile. Dar, înainte de a deplânge relati-
vizarea cunoaºterii ca pe o bagatelizare a cunoaºterii în contemporaneitate, tre-
buie sã revenim la lucrarea lui G. Durand care argumenteazã faptul cã omul
poate beneficia de ºi, în primul rând, crea o gândire de milioane, pornind de la
nimic altceva decât niºte „imagini de trei parale“. Acesta ar constitui ºi funda-
mentul de valorizare a culturii contemporane ºi al postmodernismului.
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 pre-
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ocuparea pentru texte ºi sisteme de putere-cunoaºtere. Sarcina tradiþionalã a filo-
sofiei (consideratã ºi sarcina potrivitã) a fost epistemologicã ºi metafizicã, pen-
tru descifrarea naturii empirice sau conceptuale a obiectelor. Astãzi este de inte-
res modul cum oamenii îºi articuleazã efectiv experienþele lor cu obiectele empi-
rice sau conceptuale, praxisul comunicaþional, de investigat prin intermediul re-
toricii. Aici reiau propunerea lui Schrag de a vedea în filosofie ºi în retoricã în
loc de modalitãþi complementare de extragere a informaþiei din realitãþi (lucruri)
ºi de convingere, modalitãþi complementare de interpretare a lucrurilor. Astfel
discursul poate fi procesul prin care are loc înþelegerea. „Aceasta ne îngãduie sã
recunoaºtem o hermeneuticã a prezenþei în cadrul hermeneuticii ºi retoricii tradi-
þionale ºi astfel sã recunoºtem cã praxisul comunicaþional înfloreºte în spaþiul
hermeneutic mai degrabã decât într-un edificiu lingvistic constând din presu-
puneri despre proces, obiect ºi subiect care sunt evidente în filosofia ºi retorica
tradiþionalã ºi fac obiectul stategiilor deconstructive contemporane.“18 Consider,
de asemenea, cã fundamentul acestui demers este heideggerian. Hermeneutica
este astfel resituatã ontologic, spre deosebire de situarea sa epistemologicã an-
terioarã. Interpetarea 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 acesta la Schrag, Ricoeur ºi Heidegger. Schrag considerã discursul consti-
tutiv pentru praxisul comunicaþional, un amalgam de discurs ºi acþiune. Pentru
el limba este mereu actualizatã, despre ceva, folositã de cineva pentru altcineva.
Ricoeur caracterizeazã de asemenea discursul ca fiind multifaþetat ca o dialecticã
eveniment-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 afimativ“, un „nou început“,
când filosoful ºi retoricianul se întâlnesc în spaþiul hermeneutic pentru derularea
unor proiecte comune de deconstrucþie.
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 semni-
ficant ºi semnificat, ci ia în considerare producerea unei constelaþii de semni-
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ficaþii, niºte conotaþii relative din punct de vedere contextual, cultural ºi subiec-
tiv. În acest sens, spre exemplu, Lacan ºi Barthes, Derrida ºi Foucault, Rorty ºi
Laclau sunt postructuraliºti. Tendinþa actualã este ºi de a depãºi structuralismul,
aºa cum se poate realiza investigând contribuþiile majore ale unor autori contem-
porani precum J. Derrida ºi M. Foucault.
Michael Foucault reprezintã un alt tip de postmodernism, extrem de relevant

pentru societatea comunicaþionalã, deconspirând o naturã surprinzãtoare a ºtiin-
þei, developatã în relaþia sa cu puterea. Astfel, Foucault 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, disciplinarã, furnizând tehnici de
disciplinare ºi instituþii tip pentru a impune ºi menþine „societãþile disciplinare“.
El propune o analizã genealogicã (valorizându-l pe Nietzsche), care dã seama de
diferenþele de interes, ireductibile, din care provine fiecare nouã formã de
reprezentare a lumii ºi acordã atenþie discontinuitãþilor „umbrite“, care fãrâmi-
þeazã 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 postmodernismului trãdeazã poziþii
moderniste, logocentrice. Astfel, postmodernismul s-ar face vinovat de detrona-
rea raþiunii, desfiinþarea adevãrului, dispariþia universalitãþii, contestarea reali-
tãþii, imposibilitatea comunicãrii, denigrarea civilizaþiei19. Prin contrast cu aceste
poziþii, privirea postmodernã descoperã aspectele ludice ºi carnavaleºti ale so-
cietãþii comunicaþionale contemporane, pledând împotriva lamentãrilor de tot
felul ºi, în acelaºi timp, pentru luciditate.
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