Scurtãturi incomplete
„Deoarece istoria e aflatã ca proces de crizã, prezentul ca apariþie
bruscã a ramificaþiilor critice, viitorul ca îmbulzealã a problemelor
nerezolvate, ia naºtere o conºtiinþã existenþial intensificatã
a pericolului reprezentat de deciziile ratate ºi de intervenþiile omise.”
Jürgen Habermas

Semnul distinctiv al modernitãþii este întemeierea pe
nou, ca produs al raþionalizãrii. Societãþile care au rãmas
în ritualizarea ciclurilor naturii n-au parcurs magistrala
modernitãþii. Ele s-au epuizat în excitaþia gândirii
emoþionale. Unde a avut loc revolta contra naturii ºi s-a
instalat obsesia independenþei în inventarea mijloacelor
de subzistenþã, chiar ºi obligând natura sã le ofere mai
repede, în cantitãþi mai mari ºi în sortimente diversificate,
s-a legitimat forþa celeilalte naturi: natura umanã.
Modernizarea este un fenomen firesc al naturii umane. El a
adus autonomia acestei naturi.
Modernizarea a emancipat natura umanã aducând însã
pericolul de distrugere al naturii-mamã. Aceastã asumþie
face distincþia dintre douã abordãri incomplete: disjungerea
conflictualã a celor douã naturi ºi complementaritatea
dintre raþiune ºi emoþie. Prima abordare este specificã
industrialismului masificant ºi a doua ecologismului romantic ºi sociologismului postcapitalist.
Atât dihotomia ireductibilã, cât ºi armonia forþatã sunt
soluþii incomplete la problema dezvoltãrii. Pe un aliniament
– al contrapunerii celor douã naturi – s-a insinuat ideea de
progres, pe celãlalt – al împãcãrii universaliilor – s-a reîncãrcat
Utopia. Iluzia a devenit liantul absolut. Într-o versiune –
inovarea ºtiinþificã ne va duce spre bine, în altã versiune –
mântuirea este resursa nevalorificatã a înþelegerii noastre.
Scurtãturile devenirii concordã cu aºteptãrile umane.
Realitatea însã le-a infirmat oriunde, când nu au fost
declarate miracole. Opþiunea pentru o cale sau alta – ambele
tentante – a fãcut regula. Istoria ca atare poate fi interpretatã
ca înºiruire de opþiuni pentru o cale scurtã. Mai profund, se
poate accepta cã este vorba de traversarea intersecþiei, fãrã
sã se urmeze marcaje ºi lumina semafoarelor. Un fel hotãrât
de a se depãºi limitãrile tãind nodul gordian care opreºte
înaintarea. Miza pe raþionalizare a fost o încercare de a o
lua pe scurtãturã. S-au eliminat complicaþiile eticii, fixate
în mit, ºi s-au instituit norme de libertate referenþialã.
Secularizarea marcatã de ipoteza cã ºtiinþa este
adevãrata putere a eterizat limitele. Totul a devenit posibil
ºi mai ales permis. Saltul înainte s-a produs ºi în teorie, ºi
în realitate. Teoria ca atare fiind o realitate gânditã, inclusiv
în formele sale intangibile, ca realitate virtualã.
Când omul s-a pierdut în universul imaginat, iar
raþionalizarea a atins sentimentele, s-a recurs la a doua
scurtãturã incompletã cãtre o lume minunatã. Împãcarea

naturii umane cu placenta sa originarã s-a intensificat prin
forþa expresivã a paradisului pierdut. Universul este nevoit
sã primeascã în sânul sãu omul cu relele pe care le-a fãcut.
Soluþia pare ultimativã. Scurtãtura accesatã pentru marea
revenire la naturã solicitã emoþia. Contraponderea la
proiectul raþionalizãrii emancipatoare o face proiectul
ocrotirii naturii. Omul îºi ascunde raþiunea în gândirea
emoþionalã a diversitãþii în care se cuprinde. Reintroduce
în setul sãu de reflexe condiþionate convieþuirea pentru a
evita experienþa supravieþuirii.
Într-un fel ilustrând incompletitudinea opþiunilor, omul
rãspunde la pericolele aumanizãrii prin exces de
raþionalizare cu soluþia melanjãrii cãilor spre necunoscut
ale postmodernitãþii. Pentru cã tradiþionalizarea noului a
eºuat în miturile pe care le spulberase, s-a reintrodus
metanaraþiunea lângã raþiune, cu credinþa cã se face o nouã
sintezã. De fapt, se produce o nouã scurtãturã incompletã,
dincolo de bine ºi de rãu, cãutând binele în comuniunea
naturii umane cu natura-mamã ºi izgonind rãul ce rezultase
din contrapunerea lor rãzboinicã.
Calea modernitãþii nu poate fi urmatã ca revenire la
eden. Sensul ei este dat de axa implacabilã a trãirii timpului:
înainte de viitor, nu înainte de prezent. Acum ºi aici, mai
repede ºi mai mult, mai profund ºi mai bine, mai larg ºi mai
divers, mai uman ºi mai natural, global ºi local sunt
ingredientele care dau sensul modernitãþii.
Ceea ce conteazã cu adevãrat este viziunea de ansamblu
în care sunt particularizate fragmentele acþionale ºi
consecvenþa la scara timpului cu valorile modernitãþii,
inclusiv – sau poate mai ales, în cazul tranziþiei
postcomuniste – cu valorile care infirmã comoditatea
habitualã ºi ataºamentul de emoþie ºi de ritmurile naturii.
Justificarea neputinþelor este contraproductivã ºi ne fixeazã
în reperele modernizãrii mereu eºuate. Dincolo de mãslin
nu înseamnã tãierea lui, dupã cum uleiul ecologic nu exclude folosirea maºinii de rafinat.
Modernitatea este adiþionalitatea noului pe criterii de
performanþã care nu altereazã textura vieþii. Nu intrarea în
(revenirea la) naturã sau distrugerea (fuga din sânul) naturii
sunt scurtãturi cãtre împlinirea lumii. Gândirea contextelor,
pânã acum contrapuse din pricini de cutezanþã demiurgicã,
ca pe un întreg funcþional ar cuprinde soluþia. ªi acesta are
consistenþã prin aproximãri succesive ale binelui ºi prin
regularizarea eliminãrii rãului autoregenerativ. Ad infinitum!
Marin Dinu
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