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Decadenþa iluminismului – ca expresie a blocãrii în propriul
proiect – s-a vizibilizat din momentul în care s-a crezut în autonomia
gândirii artificiale ºi în confortul lumii virtuale. Omul a devenit o
anexã a creaþiei lui mecanice, inutilã chiar dupã regula
randamentului.

Incremenþa activitãþii intelectuale (ca efect al conformãrii
generale la suficienþa producþiei de masã ºi al aventurii în spaþiul
virtual) ºi relativizarea comportamentelor (cu puseul reprezentat
de dictatura minoritãþilor ºi de faptul cã decizia aparþine unei
majoritãþi alcãtuite ad-hoc din mai multe minoritãþi inconsistente)
recompun o arhitecturã cu repere fluide pentru înþelegere.
Metanaraþiunile ºi-au pierdut suflul coagulant, idealul nu mai
atrage masa criticã menitã sã dea sens valorilor. Atomizarea vieþii
publice a demolat Agora, consensul este inert când nimeni nu
este dispus sã asculte argumentul. Renunþarea la metalimbaje a
sublimat democraþia.

Controlul social prin simboluri eclectice ºi comportamente
ºocante obtureazã calea cãtre un ideal peren. Trecutul se
inventeazã ºi viitorul se abandoneazã accidentalului. Soarta omului
este fãcutã de structuri invazive, care, în fapt, funcþioneazã pentru
cã transformã omul în obiect de consum. Evadarea nu are sens,
ca ºi sinuciderea, atât timp  cât omul stã pe loc ºi spaþiile trec
peste el, ca ºi modele vestimentare ºi convenienþele funcþionale.
Realitatea recreatã se miºcã pe ecrane suprapuse oferind ºansa
artificialã a alegerii. Timpul a devenit schimbarea densã de imagini
spaþiale. Periferia se alieneazã de prea puþinã piaþã, iar centrul se
abrutizeazã de excesele pieþei. Lumea se diversificã babilonian ºi
se unificã saturnian. Comunicarea scade invers proporþional cu
centripetarea puterii…

Preparativele acestui triumf identificat cu postmodernismul
s-au produs pe varii aliniamente ale cunoaºterii. Debutul lor a
constat în excluderea oricãrui alt mod de cunoaºtere în afara
celui rezultat din gândirea raþionalã. Strãpungeri spectaculoase
s-au înregistrat prin apelul la instrumentul matematic. Când acesta
s-a aplicat în ºtiinþele umane, s-a pornit pe calea ingineriilor –

Ecranul intelectual

„Deºi, în principiu, noi ºtim care sunt ecuaþiile
care guverneazã întreaga biologie, studiul

comportãrii umane nu se poate reduce la o
ramurã a matematicilor aplicate.”

Stephen W. Hawking

ca replicã la Creaþie –, culminând cu schemele materialismului
dialectic ºi istoric ºi ale corectitudinii politice.

Raþionalismul, pozitivismul, scientismul, structuralismul,
constructivismul, ca ºi alte cãrãmizi generice ale modernismului ºi
postmodernismului, au dizolvat contextele în care natura umanã
îºi definea esenþa. A rãmas doar sã fie cãutatã relevanþa condiþiei
umane pentru motivul cã este compatibilã cu economicitatea.

Condiþia umanã – împinsã de modernism în zona de
semnificaþii a conceptului de forþã de muncã – s-a identificat ca
sursã a alienãrii. Omul, în aceastã ipostazã, este prins în
mecanismul „mâinii invizibile” de o manierã implacabilã.
Sentimentele, care dau sens comportamentelor, sunt filtrate de
mecanismele pieþei pentru a nu dijmui profitul. Natura umanã
este înlocuitã integral de condiþia umanã. În viziunea
modernismului, materia are relevanþã absolutã.

Contrareacþia la utilitate ºi randament nu a însemnat o miºcare
în favoarea naturii umane, ci saltul înapoi, la condiþia edenicã, fuga
în contexte virtuale de tip arhaic. Relativizarea rãspunderii (ca ºi a
normei) nu este decât o adecvare la un spaþiu vidat de sentimente,
dincolo de bine ºi de rãu, ca în proiecþia estetizantã a lui Nietzche.

În fapt, este vorba de o rupturã definitivã între formã ºi fond.
Aglomeraþia urbanã, ca distincþie a progresului, nu a însemnat
socializare, ci izolare a indivizilor, segmentare a comunicãrii.
Artificialul a devenit context virtual, iar individul-univers
autosuficient. Cel mult, regula insurgentã a minoritãþilor aminteºte
– cumva stresant – de comunitate, de social.

Rãsturnarea de perspective nu este conjuncturalã.
Invarianþele sunt tratate prin virtualizarea vieþii. Absolutã rãmâne
doar voinþa de putere centratã pe imaginarul fiecãruia. Realitatea
congruentã cu raþionarea a murit, principiul antropic este inutil.
Haosul rãmâne singura consecinþã a diversitãþii inventate, ecranul
– singura expresie a comunicãrii atavice, spectacolul atotprezent
fiind singura cerinþã a trãirii excitate.

Lumea tinde sã aibã o propensiune schizofrenicã cãtre ea
însãºi.

Marin Dinu
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