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Abstract  
 
The postmodern society is not quite a novelty. It is the 

neoliberalism, issued in United State during the 70-80, which 
advocated the free flow of commodities almost, all over the 
world. Globalization is the description of the late economic 
capitalism, i.e., corporation capitalism. In other words, the 
marketing becomes the main instrument of economic strategy, 
and not only econmic. The cultural industries, the sports, the 
University, all of them are challenged to developp a marketing 
logic. The postindustrial society, or postfordist society, or 
information society, or postmodern society means on the other 
hand, a lot of turmoils and deep changes in societal groups, in 
culture, in political activities and so on. The multiculturalism, 
the tolerance, the media culture, the great narratives who 
became narratives among others, the possibility of different 
cronologies etc. are only some issues of postmodernism 
imaginary. In such circumstances, the role of the States is also 
in an adjustment action. François Lyotard, Michel Foucault, 
Jean Baudrillard are the main philosophers who established 
an described the postmodern condition. In other words, what 
we are saying, is that postmodernism means evrything and 
nothing specific. 
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 Iluzia nu mai este posibilă, 

pentru că realul nu mai este posibil. 
Jean Baudrillard 

 
Nonrealitatea nu mai rezidă în vis sau în fantezie sau într-o altă lume, ci în 

halucinanta asemănare a realului cu sine însuşi. 
Jean Baudrillard  

L'Echange symbolique et la mort  
 
 
Preliminarii. 
Anii '70-'80 ai secolului al XX-lea marchează începutul frenetic al unei rupturi 

dramatice cu trecutul. Se instalează o adevărată frenezie a cercetărilor, a terminologiilor, 
a teoriilor, a filozofiilor, care încearcă să circumscrie elementele acestei accelerări fără 
precedent. Ofensiva victorioasă a neoliberalismului (centru iradiant: SUA) revoluționează 
sistemul economic și, odată cu el, tradiția Relațiilor Internaționale, tradiția Statului 
Națiune, tradiția politică, tradiția culturală, viața cotidiană, sisteme de valori, cutume ale 
socializării, structurile corpului social, s-ar putea spune, condiția umană însăși. 

Dintr-odată, ca o avalanșă, intră în scenă tehnologiile comunicării (Internet), este 
înfăptuită fluidizarea granițelor – prin libera circulație a capitalurilor, a producției 
industriale, a bunurilor, a serviciilor, a produselor culturale, a grupurilor de persoane. 
Dereglementarea, iată noua filozofie a reglementării. 

În domenii care până mai ieri, într-o visătoare filozofie umanist-iluministă păreau 
supuse gratuității - și nu profitului – marketingul își face intrarea triumfătoare. Valoarea 
nu mai este ”reglată” de instanțele academice, ale expertizei, ale esteticii, ale filozofiei, ci 
de către piață. Valoarea de piață se substituie (fraudulos?) valorii 
estetice/culturale/ideatice... Marile/planetarele festivaluri de film devin sărbători ale 
marketingului/ale rețetei financiare; marile ritualuri planetare - olimipiade, campionate 
mondiale), la fel; sportul este o afacere; cercetarea este o afacere; sănătatea (industrie 
farmaceutică, cercetare medicală, tehnologie medicală – toate au devenit afaceri ale 
grupurilor de interese care nu au nici o legătură cu aceste cunoașteri/abilități/profesiuni). 

Sub aceste uriașe presiuni, corpurile profesionale, eticile profesionale, etica, în 
genere, se văd nevoite să se adapteze. 

Politicile publice, la fel. Legislațiile, de asemenea. Meritocrația – trebuie să se 
completeze cu abilități managerial-profitabile altminteri, nu mai are nici o valoare. Pentru 
ca valoarea profesională să existe, ea trebuie să câștige pe așa-zisa piață liberă a ideilor 
(formulare aparținând sociologiei americane) competiția cu valori de schimb similare. 
Apar - și suntem invitați să credem în ele - clasamente mondiale ale Universităților, apar 
clasamente ale spitalelor etc., având același ”drept de cetate” cu clasamentele 
restaurantelor... 

Toate aceste serii de fenomene au fost descrise prin denumiri diferite: societate 
postindustrială (sau postfordistă), societate informațională, globalizare nu în ultimul rând, 
postmodernism. 
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Într-un fel sau altul repere conceptuale solide sunt zguduite. Ierarhia este egalizată 
sub impulsul descentralizării și al conceptului cheie care o însoțește – subsidiaritatea – 
dar nimeni nu se grăbește să numească noua stare de lucruri, anarhie. Relația centru-
periferie este răsturnată prin multiplicarea centrelor de putere/a centrelor iradiante. Printre 
altele, fenomenul este descris prin termenii comprimare spațio-temporală. Din răsturnarea 
relației centru-periferie, decurge o reașeazare traumatizantă, consideră unii filozofi 
(Zygmunt Bauman), a relației local-global. Relația local-global modificată – sau pusă sub 
presiune – atrage după sine mutații ale identității colective (culturale/naționale/morale) și 
mutații ale ralației om-spațiu. Conviețuirea într-unul și același spațiu geografic se petrece 
într-un loc al multiculturalismului, în care se construiesc zone care se autoexclud 
(comunitarismul), într-un loc în care funcționează o serie întreagă de noi tensiuni: între 
segregare și integrare, între unitate și diversitate, între discriminare și discriminare 
pozitivă (de remarcat că din toate aceste cupluri lipsește semnul de egalitate). Egalizarea 
majorității cu minoritățile conduce la egalizarea curentele principale culturale cu acelea 
periferice (sau de nișă sau subculturi). Identitatea națională devine o identitate alături de 
altele, în același spațiu circumscris. 

Și, toate acestea se petrec de numai câteva decenii încoace. 
Așa cum granițele dintre state au devenit fluide/permeabile/cvasi-simbolice, 

tradiționala distincție dintre informare – opinie – divertisment prin noua funcționare a 
rețelelor comunicării, a dispărut. 

Acest amestec al genurilor ridică, printre altele, probleme importante cu referire la 
ceea ce Michel Foucault numește ordinea discursului. 

”Ca o imensă pânză de păianjen, la ora world culture, se instalează o «societate a 
informației globale» dopată de avântul noilor tehnologii. Profitând de revoluția digitală, o 
infrastructură a informației se desfășoară la scara planetei care favorizează 
interconectarea serviciilor legate de comunicare și de culturile de masă. Ea rezultă din 
imbricarea celor trei sectoare - informatic, telefonie și televiziune – în multimedia. 
Necunoscut acum zece ani, Internet a bulversat în acest fel, întregul câmp al comunicării. 
Revoluția digitală face să conveargă cele trei sisteme de semne spre un echivalent unic. 
Scris, sunet și imagine se exprimă acum în biți. Biții transmit, indiferent dacă este vorba 
despre text, sunet sau imagine. Și același «canal» permite ca acești biți să se miște cu 
viteza luminii... 

Acest fenomen a transformat complet lumea media și a divertismentului. Și a 
favorizat fuziunea – concentrarea tuturor întreprinderilor din aceste sectoare”.77 

În cele ce urmează, printr-o abordare diagonală, încercăm să explicităm serii de 
fenomene/mutații în viața socială și contemporană. 

 
Modernism – Postmodernism. Comparație sintetică 
Deși postmodernism este un termen deja folosit înaintea anilor '7078, cercetătorii 

sunt unanimi în a considera că acela care l-a impus, este François Lyotard (La condition 
                                                 
 
1 Iganacio Ramonet, Les seigneurs des réseaux, Le Monde Diplomatique, mai 2002, p. 25. 
2. vd. Dan Grigorescu, Dicționarul Avangardelor, București, Ed. Enciclopedică, 2003, p. 534.  
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postmoderne 1979), filosoful francez fiind unul dintre aceia care au impus eșafodajul 
conceptual al postmodernismului. Întâi de toate, Lyotard stipulează ca pe o realitate faptul 
că metanarațiunile (= cadre ideologice care dau sens comportamentelor și valorilor 
actorilor sociali) sunt puse sub semnul întrebării, valoarea lor directoare este relativizată. 
Rațiunea, progresul (univoc), știința, morala – pilonii de rezistență ai modernismului - 
sunt chestionate sever. Fenomenul nu este nou, dacă ne amintim de faimoasa campanie 
generaționistă desfășurată cu mare zgomot în întreaga Europă - și în România – în 
primele două decenii de după primul război mondial. Pe atunci, membrii tinerei generații 
– care în cea mai mare parte a lor aveau să eșueze în dreapta extremă – argumentau 
vehement, adesea în registrul pamfletar, justițiar și vindicativ, împotriva ”bătrânilor” pe 
marginea eșecului meliorismlui iluminist, dovadă supremă, măcelul care a fost posibil. 

Dacă progresul nu este univoc, o întreagă tradiție a istoriografiei se vede concurată 
de istorii alternative, de negaționsim. Nici un postmodernist demn de acest nume nu mai 
crede că istoria are un început, o continuare și o direcție (un scop) către care se îndreaptă. 
Cronologia este înlocuită de prezentul continuu. În atari condiții, nu se știe exact ce se 
întâmplă cu memoria (individuală/colectivă).  

Subiectul este fragmentat sub influența subconștientului (subconștient stimulat să se 
expliciteze, inclusiv prin frecventarea realității virtuale imersive), așadar, existența 
individului autonom, rațional este îndoielnică. Adevărul unic nu există, așadar, știința, 
rațiunea (al căror prestigiu fusese temeinic construit de o întreagă filieră filosofică 
începând cu René Descartes, continuând cu Francis Bacon, cu filozofia Luminilor și 
Auguste Comte) devin relative. Distincțiile – odinioară clare în societatea modernistă, 
unitară, omogenă și ierarhizată – cunoaștere/credință, elitism/popular, bărbat/femeie, 
public/privat, respectiv profesional/personal, bine/rău – sunt înlocuite cu juxtapunerile 
dintre ele. 

Sunt bine cunoscute îndelungatele comentarii conform cărora granițele dintre public 
și privat devin și ele tot mai permeabile. Tehnologizarea supravegherii electronice – 
inclusiv posibilitatea controlării traseelor navigării pe Internet, a cumpărăturilor on line 
sau/și cu cardurile etc., precum și privatizarea acestor tehnologii redesenează în fiecare 
moment granițele tradiționale. Zidurile împrejmuitoare au devenit transparente. 
Intimitatea (privacy) a devenit publică, iar participarea la un grup poate deveni oricând o 
singurătate. 

Așadar, reperele cu care ne dotase modernismul au dispărut, încât experimentăm 
ceea ce Gilles Lipovetsky numește L'Ère du Vide (epoca vidului).  

Dacă încrederea în marile narațiuni (progres, marxism, freudism) a fost erodată, 
rezultă că ele, chiar dacă nu au dispărut cu totul, coexistă cu altele. O ierarhie a valorilor 
înlocuită cu coexistența valorilor alternative. 

"Societăţile noastre intră în epoca postindustrială şi culturile intră în epoca 
postmodernistă" - afirmă Jean-François Lyotard.79  

”Despre conceptul postmodernism nu se poate afirma că s-a cristalizat înaintea 
mijlocului anilor '70, moment în care o serie de sfere culturale şi discipline teoretice din 
                                                 
79 apud Armand Mattelart, Michè Mattelart, Istoria teoriilor comunicării, Iași, Ed. Polirom, 2001, 
p. 131 
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domeniul filosofiei, arhitecturii, studiului filmului şi literaturii, au revendicat tot mai 
insistent recunoaşterea existenţei acestui fenomen social şi cultural atât de divers. Odată 
cu apariţia în 1979 a lucrării lui Jean-François Lyotard aceste diagnosticări în diferite 
discipline au primit o confirmare interdisciplinară".80 

 
 

* 
*   * 

 
Dimpotrivă, există ”în orice cultură, în orice civilizație, locuri reale, locuri efective, 

locuri desenate chiar în instituția societății, care sunt un fel de contra-amplasamente, un 
fel de utopii efectiv realizate în care amplasamentele reale, toate celelalte amplasamente 
reale pe care le putem gândi în interiorul lor.” Michel Foucault, deși se consideră că se 
înscrie printre teoreticienii condiției postmoderne mai ales prin elucidarea magistrală a 
granițelor dintre rațiune și nebunie (Istoria nebuniei în epoca clasică – Ed. Gallimard 
1972/Ed. Humanitas, 1996), ne pare important în această ordine de idei, mai ales prin alte 
două serii de raționamente pe care le dezvoltă. 

Filozoful inventează conceptul heterotypie (de la topos=loc și hetero=altul), pe care 
îl explicitează într-o conferință pronunțată în anul 1967 (Des espaces autres – publicată în 
Dits et écrits volumul IV, 1984). 

Pentru Michel Foucault, heterotopiile sunt o localizare fizică a utopiei. Sunt spații 
concrete care se adăpostesc în imaginar, ca într-o căsuță pentru copii sau ca într-un teatru. 
Ele sunt astfel folosite pentru îndepărtare, precum azilurile de bătrâni, închisorile sau 
cimitirele. Ele sunt deci niște locuri în interiorul unei societăți, formând negativul 
acesteia, sau, cel puțin, sunt la marginea societății. Heterotopiile sunt prezente în orice 
cultură și se caracterizează prin următoarele trăsături.  

Acceași heterotopie poate să aibă o funcție care să se schimbe de-a lungul timpului. 
Heterotopia poate juxtapune într-un singur loc mai multe spații care, în spațiul real, 

sunt incompatibile. 
În interiorul unei heterotopii există o heterochronie, adică o ruptură cu timpul real. 
Heterotopia se poate deschide și închide ceea ce, totodată, o izolează, și o face să fie 

accesibilă și penetrabilă. 
Contrar utopiei, care este un model ideal, heterotopia este concretă. Astfel, utopiile 

sunt ”amplasări fără loc real (...) care întrețin cu spațiul real al societății un raport 
general de analogie directă sau inversată.”  

Este ceea ce Foucault numește heterotopii. 
Toposul lumilor paralele (Foucault amintește că cimitirul este pentru viețuitorii din 

secolul al XIX-lea, ”celălalt oraș”; asemănătoare cu cimitirele, cu referire la perceperea 
lor, sunt și azilurile pentru bătrâni, închisorile, teatrul, grădina persană) și toposul 
temporalității discontinue sunt apeluri constante ale imaginarului postmodernist. 
                                                 
80 Steven Connor, Cultura postmodernă. O introducere în teoriile contemporane, București, Ed. 
Meridiane, 1999, pp. 16-17. 
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De altfel, pentru a încheia acest paragraf, pentru Michel Foucault, ”heterotopia are 
puterea de a juxtapune într-un singur loc real mai multe spații, mai multe 
amplasamente care, în sine, sunt incompatibile” (subl. n.). 

Această coexistență dintre localizabil și nelocalizabil, amplasamente fizice 
incompatibile care se află totuși în același loc evocă, pur și simplu, faimosul item 
deteritorializare/suprateritorializare/teritorializare virtuală pe care îl induce Internetul. 

Acestea fiind deocamdate spuse, o afirmație precum aceasta devine plauzibilă. 
“Ultimii 25 de ani ai secolului al XX-lea vor rămâne unici în istorie, ca ani «post-

moderni», simptomatici pentru o totală lipsă de originalitate. Inventivitatea noastră este 
concentrată într-o singură direcţie: a reproducerii. Tot ce este aparent nou se hrăneşte 
din originalitatea trecutului, dintr-o bancă de date, şi nu doar din informaţii, ci dintr-o 
realitate deja trăită. 

Tot ce este postmodern depinde de reproducţie. Jocul constă în fabricarea unui tip 
de cunoaştere care, deşi pare că se extinde şi că devine accesibilă unui public larg prin 
intermediul reţelelor de Internet, ajunge, de fapt, să fie controlată industrial. 

Astfel, când Lyotard înlocuieşte cunoscătorul format în mod tradiţional cu 
cunoscătorul consumator, el nu mai dă valoare nici noului cunoscător, nici noutăţilor 
de cunoaştere ci, implicit, recunoaşte omnipotenţa economiei de piaţă”81. 

În fine, Michel Foucault dezvoltă o rețea conceptuală complexă în jurul ideii de 
putere. 

Dispozitive de supraveghere, guvernamentalitate, biopolitică și dispozitive 
disciplinare, instituții disciplinare, toate acestea, într-un fel sau altul, pornind de la 
panopticum, o idee a filosofului irlandez Jeremy Bentham (1748-1832).  

Panopticumul lui Bentham este imaginea arhitectonică a unui principiu cunoscut. 
La periferie, o construcție inelară. În centru, un turn prevăzut cu ferestre largi care dau 
spre fața interioară a inelului. Clădirea periferică este împărțită în celule care ocupă 
întreaga grosime a construcției. Acestea au fiecare câte două ferestre, una spre interior, 
către ferestrele turnului, cealaltă spre exterior, permițând astfel luminii să străbată celula 
dintr-o parte în alta. În aceste condiții, este suficientă plasarea unui supraveghetor în 
turnul central, iar în fiecare celulă, închiderea unui nebun, a unui bolnav, a unui 
condamnat, a unui muncitor, or a unui școlar. Datorită efectului de contre-jour din turn, 
cel de acolo poate vedea fără să fie văzut. Dispozitivul panoptic organizează unități 
spațiale ce fac posibilă vederea continuă și recunoașterea imediată. De aici, efectul 
major al Panopticului. Acela de a induce în deținut o stare conștientă și permanentă 
de vizibilitate ce garantează funcționarea automată a puterii. Face ca supravegherea 
să fie permanentă în efectele sale, chiar dacă este discontinuă ca acțiune. Face ca 
perfecțiunea puterii să tindă să facă inutile actualitatea exercitării ei. Face ca acest aparat 
arhitectural să fie o mașină capabilă să creeze și să întrețină un raport de putere 
independent de cel care exercită această putere. Din această pricină, Bentham a stabilit 
principiul conform căruia puterea trebuie să fie vizibilă și cu neputință de verificat. 
Dispozitiv important, pentru că automatizează și dezindividualizează puterea. Nu 
                                                 
81 Appignanesi Richard, Garatt Chris – în colaborare cu Ziaouddin Sardon şi Patrick Curry Câte 
ceva despre postmodernism, București, Curtea Veche Publishing, 2003, pp. 138-139. 
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mai contează, prin urmare, cine anume exercită puterea. Panopticul este o mașină 
miraculoasă care fabrică efecte omogene de putere. O aservire reală ia naștere, în 
mod mecanic, dintr-o relație fictivă. 

Acest dispozitiv de exercitare a puterii fără ca ea să fie exercitată direct, această 
depersonalizare a relației supraveghetor-supravegheat, aproape o reificare a ei/a lor, 
această ubicuitate a privirii cuiva mereu nevăzut, sentimentul că ești în continuu observat, 
scrutat, ascultat chiar când ești tăcut, sunt o stare de spirit postmodernă, pe alocuri, un 
actual Ersatz, acoperit în viața reală de dispozitivele securitare atotprezente (camere 
video peste tot, pe străzi, în instituții, în timpul examenelor, pe șosele, sateliții de 
telecomunicații etc.) 

Dacă adăugăm capacitatea tehnologică a crearii imaginii (deopotrivă statice sau în 
mișcare) asistată de calculator, crearea amprentei vocale prin același omnipotent 
calculator, ajungem la ideile/viziunile/argumentările la prima vedere paradoxale emise de 
un alt filosof francez, Jean Baudrillard. 

Dacă reamintim dihotomia global-local, ne aducem aminte că în plan local 
(economie, cultură, politici/strategii locale) deciziile urmate de efecte sunt luate în planul 
extrateritorial, nu mai avem nimic de demonstrat.  

De subliniat în treacăt că și Lyotard, și Foucaul și Baudrillard analizează avant la 
lettre realitatea postmodernismului, cu o acuratețe impesionantă. 

Consonant cu Gilles Lipovetsky, argumentarea lui Baudrillard se organizează în 
jurul conceptelor hiperrealitate și simulare (Lipovetsky, în Les temps hypermodernes 
consideră că “hiperrealitatea carecterizează modul în care conştiinţa interacţionează cu 
realitatea. În special, atunci când conştiinţa îşi pierde capacitatea de a distinge realitatea 
de imaginaţie. Natura lumii hiperreale se caracterizează printr-o ameliorare a realităţii”). 

Iată-l însă pe Jean Baudrillard într-un interviu târziu. [Cf. site Jean Baudrillard]. 
"Este o situaţie paradoxală care ar însemna că, în fond, toate utopiile au fost oarecum 
realizate: utopia eliberării, utopia progresului, utopia producţiei masive, în fine, utopia 
informaţiei. Toate acestea există şi nu mai întrezărim finalitatea pentru că, poate, pur şi 
simplu, am mers prea departe sau în partea cealaltă. Ne aflăm într-un spaţiu instabil, în 
care nu mai există cu exactitate regula jocului. Adică, perspectiva lineară a timpului, 
perspectiva istoriei nu mai funcţionează şi, paradoxal, există o inversare a lucrurilor care 
face, poate, (...) ca totul să se întoarcă pe drumul pe care l-am parcurs, pentru a-l şterge. 
(...) Dacă am putea face dovada trecutului, am avea încă dreptul la viitor. Iar memoria 
devine din ce în ce mai impalpabilă, ne aflăm într-o societate <<fără memorie>>; avem 
tot mai multe memorii artificiale, calculatoare etc., şi, din ce în ce mai puţin, memoria vie 
a ceea ce a avut loc. Şi de aici decurge că avem, totodată, din ce în ce mai puţine 
perspective posibile. Problema origine-sfârşit, adică o linearitate, o continuitate a 
lucrurilor, care ne-ar permite să găsim direcţia, iată ceea ce, într-un fel, ne scapă". 

Exemplele de hiperrealitate la îndemână pe care le propune Baudrillard sunt acestea: 
o fotografie retuşată digital (sau inventată digital); orice versiune masiv promovată a unor 
fapte prezente sau istorice; oraşe care nu au evoluat ca locuri funcţionale, ci, ca şi cum 
au fost create ex nihilo: Disney World, Las Vegas. (O simplă, sumară și incompletă 
descriere a topografiei orașului Las Vegas ilustrează în alt mod heoterotipia și 
heterocronia: străzi pariziene interbelice, reproduse cu fideliatte în cele mai mici detalii). 
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Așadar. Dinamica societății postmoderniste este dată de o serie de elemente clare. 
Fragmentarea individului (identitatea se fragilizează sau devine mai complexă; 

aparent, individul nu se mai proiectează în modele, sau o face prin imitare, cu modelele 
impuse de star-system) – fragmentarea societății. 

O serie de modele sociale se dezintegrează (în prim-plan, modelul patriarhal al 
familiei) și, de aici, apariția modelului femininității plurale. Înmulțirea familiilor formate 
prin liber consimțământ, mișcările revendicative ale minorităților sexuale în domeniul 
codului familiei etc. mai exact, modelele sociale tradiționale coexistă cu altele. 

Egalizarea ierarhiilor moderniste (elitist-popular, politică-marketing, informare-
divertisment) în care media joacă un rol capital, conduce la egalizarea comportamentelor, 
a generațiilor, a gender-ului. 

Această egalizare conduce direct la toleranță (variantele toleranței: 
multiculturalismul, ”corect din punct de vedere politic”, dar și punerea în aplicare a 
pluralismului cultural, de conștiință, de exprimare) 

Acronismul (amestecul epocilor și al stilurilor lor). 
Deloc de neglijat, cultura mediatică (Abraham Moles o descria prin formula 

cultură mozaic), care tinde să înlocuiască cultura clasică. 
Toate acestea par a fi mai mult decât simple tendințe.  
 

* 
* * 

 
Din toate acestea, sumar expuse, rezultă și o altă problematică, poate și mai 

importantă. Ce se întâmplă cu statul națiune? Ce se întâmplă cu statul de drept? Cum se 
adaptează politica și comunicarea politică? 

Ideile principale sunt acestea. Statul națiune nu a dispărut, s-a adaptat. Aparent, s-a 
retras în mare parte din exercitarea prerogativelor de planificare și dirijare economică, 
dintr-o mare parte a sistemelor socio-profesionale (sănătate, sistem de pensii, piața 
muncii, asistență socială, învățământ). Este mai ales cazul Statelor Unie ale Americii, și 
în nici un caz, situația statelor europene dezvoltate. Franța, Germania sunt situații 
elocvente. 

De altfel, trebuie spus, că apar argumentări destul de serioase care susțin 
reîntoarcerea statului la prerogativele sale tradiționale. În plus, faptul că globalizarea 
aparține captialismului târziu, post-monopolist care îmbracă forma fenomenului 
corporațiilor transnaționale, amorsează un limbaj dublu al acțiunii statale, în binomul 
local-transnațional/global.  
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