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COMUNICAREA ŞI PARADIGMA CULTURALĂ POSTMODERNĂ

Globalizarea, caracterul informaţional al societăţii de astăzi, coexistă pe fundalul unei 
noi paradigme sociale şi culturale, numită postmodernism.

Societatea postmodernă, având drept model lumea americană actuală, se confruntă cu 
experienţe noi, remarcate de Alvin Toffler încă din anii ’60-’70; ca de exemplu: accelerarea 
exponenţială  a  ritmului  vieţii,  schimbarea  tot  mai  frecventă  a  decorurilor,  cunoştinţelor, 
mediului de viaţă, pe care le-a numit cu un termen generic – tranzienţă . „Tranzienţa este noua 
instabilitate  în  viaţa  de  fiecare  zi.  Ea  se  exprimă  printr-o  senzaţie,  un  sentiment  de 
nepermanenţă”  .  Deşi  istoria  şi  semnificaţia  conceptului  de  postmodernism  sunt  încă 
controversate, el există ca o nouă epistemă. Există atâtea postmodernisme câţi teoreticieni ai 
postmodernismului  sunt;  ambiguitatea  constituie  una  din  trăsăturile  definitorii  ale  acestui 
concept.

Sentimentul comun al sistemelor de gândire care au teoretizat postmodernismul este că 
o mare epocă din istoria umanităţii – modernitatea – s-a încheiat şi că intrăm într-o lume de alt 
tip,  în  care  concepte  fundamentale  ca  realitate,  istorie,  valoare,  gândire,  artă  se  modifică 
esenţial şi odată cu ele, omul însuşi.

Indiferent  că  el  se  manifestă  în  literatură,  arhitectură,  muzică,  politică,  religie, 
economie,  ştiinţă,  fotografie,  televiziune,  filosofie,  antropologie,  lingvistică,  istoriografie, 
caracteristicile  postmodernismului  ar  fi:  dislocare,  diversitate,  antireprezentaţionalism, 
alteritate,  feminism, textualism .  Temele specifice sunt:  sfârşitul  filosofiei,  epistemologiei, 
umanismului,  istorismului progresist.

Paradigma  postmodernă  înlocuieşte  conceptele  moderniste:  realism,  formalism, 
semantică,  fundamentalism,  reprezentare,  narativ,  tipic,  origini-cauze,  obiectivitate, 
determinare, sectarism cu noi concepte care se impun: eclectism, antiformalism, egalitarism, 
anarhie, eros, proces, deconstrucţie, dispersie, diferenţă, ironie, indeterminare, imanenţă.

Paradigma  modernităţii  s-a  născut  în  Evul  Mediu  din  criza  credinţelor  morale  şi 
religioase  exacerbate.  Paradigma  modernităţii  a  intrat  într-o  criză  ce  a  afectat  valorile 
cunoaşterii şi raţiunii pe care ea le-a absolutizat prin scientism şi tehnocratism. Susţinerea 
raţionalităţii  unice ca aspect  crucial  al  modernismului  reprezintă  una din principalele  idei 
atacate de postmodernism. Deoarece viziunea modernă asociază ştiinţa cu noţiunile de raţiune 
şi adevăr unice, postmodernismul este direct implicat în detronarea ştiinţei de pe poziţia care 
îi permitea să monopolizeze raţiunea absolută .

Postmodernismul neagă existenţa unei naturi umane constante în timp şi în diverse 
culturi, susţinând imposibilitatea omului de a ajunge la esenţa realului. Pretenţia ştiinţei de a fi 
deţinătoare de adevăr despre natura esenţială a lucrurilor şi fenomenelor ii apare suspectă. Se 
pierde încrederea în existenţa surselor unice de legitimare a modalităţilor reducţioniste ale 
explicaţiei .

Postmodernismul  privilegiază  eterogenitatea  şi  diferenţa,  ca  forţă  eliberatoare  în 
redefinirea discursului cultural. Fragmentarea, indeterminarea şi neîncrederea în discursurile 
universale  şi  totalizatoare  caracterizează  criza  paradigmei  moderniste.  Redescoperirea 
pragmatismului  şi  hermeneuticii  în  filosofie,  schimbarea  orientării  cu  privire  la  filosofia 



situaţiei, accentele asupra discontinuităţii şi diferenţei în istorie şi asupra convenţiei poliforme 
în  locul  accentelor,îndreptarea  spre  cauzalitatea  simplă  sau  chiar  cea  complexă,  noile 
dezvoltări ale matematicii, relevând indeterminismul (teoria catastrofelor şi teoria haosului, 
geometria  fractală),  refuzul  narativităţii  şi  al  interpretărilor  metateoretice  cu  aplicare 
universală,  resurecţia  în  etică şi  antropologie  a  validităţii  şi  demnităţii  „altuia” sunt  toate 
indicii  ale  unei  profunde  schimbări,  ca  răspuns  la  criza  conceptului  modernităţii.  După 
postmodernişti diferitele realităţi pot coexista şi interpenetra, limita între ficţiune şi realitate, 
între iluzie şi ştiinţă se estompează.

Criza secolului (desigur, a sec.al XX lea) este criza gândirii scietiste care a construit un 
om fără  divinitate,  un  om ce  a  descoperit  singur,  prin  propria  cercetare,  lipsa  de  sens  a 
existenţei sale tehnicist-consumatoriste .

Logica societăţii moderne a presupus dominarea naturii şi eului uman, prin revoluţia 
tehnico-ştiinţifică.  Scopul  modernizării  universale  a  însemnat  raţionalizarea  economică, 
organizarea programatică, determinarea politică, ideologia materialistă.

Conceptul  politic  al  modernităţii  a  însemnat  un  stat  birocratic  adesea  atotputernic, 
despre  care  se  credea  că  va  putea  ajunge  la  forme  perfect  organizate  tehnic  şi  ştiinţific.  
Autoritarismul politic a născut uşor totalitarismul, alt semn evident al crizei modernităţii.

Conceptul  psihologic  al  modernităţii  a  opus  consensului  magic  sau  religios  al 
comunităţii tradiţionale existenţa  individului cu interese conştientizate, manipulat însă de o 
exterioritate pe care a perceput-o ca raţională, dar care l-a determinat unidimensional, până la 
fatala înstrăinare de esenţa sa umană.

Conceptul istoric este caracterizat de o temporalitate modernă liniară care se consideră 
măsurabilă, progresivă, deschisă spre viitor.

Conceptul  estetic  al  modernităţi  opune  creatorul  uman,  dotat  cu  capacitate  şi  cu 
potenţă nelimitate, creaturii subordonate total puterilor divine ale Evului Mediu. Orice om 
poate să-şi manifeste subiectivitatea prin experiment şi inovaţie artistică, ca atare cultura de 
masă s-a extins în dauna celei performante .

În paradigma culturală postmodernă apare un tip specific de cunoaştere ştiinţifică şi un 
nou set de principii epistemologice. Mary Hesse(matematician și filosof ,Univ. Cambridge) 
prezintă astfel opt elemente caracteristice ale unei noi epistemologii:

1. Nu există un limbaj ideal şi univoc pentru ştiinţă prin care aceasta să poată reprezenta 
direct şi neechivoc lumea;

2. Limbajele naturale nu sunt univoce, iar semnificaţiile din cadrul lor sunt contextuale 
sau holistice. Pentru a înţelege un termen, trebuie să fiu sensibil faţă de contextul său 
care poate fi o propoziţie sau un paragraf sau poate implica o bucată mare de discurs, 
fiind necesar să fie percepute fiecare dintre nuanţele a ceea ce e spus. Unii filosofi au 
afirmat că un astfel de holism al semnificaţiei face din comprehensiune un act circular 
– fiecare parte implică întregul, iar întregul nu poate fi priceput fără părţile sale.

3. Faptul că limbajul uzual nu e logic ideal nu împiedică producerea de argumente logice 
în cadrul lui. 
Una din sarcinile noii epistemologii este să restaureze reputaţia retoricii şi să creeze o 

disciplină retorică pentru ştiinţă.
4. Elementele acestei retorici ar putea începe cu practica ştiinţelor umane. Se consideră 

că ştiinţele  umane sunt  hermeneutice,  adică interpretează  comportamentul  uman şi 
social  în  termeni  de  motivaţie  şi  intervenţii,  care  nu  sunt  vizibile  la  suprafață. 
Cercetătorii   pot  compara  aceste  interiorități  cu  propria  experienţă.  Deci,  ştiinţele 
umane sunt „participative”.

5. Toate acestea conduc la ideea că nu poate exista un singur punct de vedere adevărat în 
ştiinţele  umane  –  nu  există  cercetare  total  obiectivă  şi  fără  prejudecăţi  –  şi  că 
evenimentele  omeneşti  sunt  guvernate  de  legi   universale.  Orice  ştiinţă  umană 



interesantă are nevoie de disciplinele comprehensiunii, interpretării, comunicării, iar 
acestea sunt procese dialectice, care se schimbă şi se dezvoltă împreună cu istoria şi 
culturile,cu  sistemele de valori, atât ale actorilor  sociali, cât şi ale cercetătorilor.

6. O  retorică  a  teoretizării  bune  trebuie  să  includă  criteriile  argumentării  cotidiene. 
Metafora,  analogia, interpretarea, explicaţia trebuie să fie fondate pe ceea ce au în 
comun indivizii din diversele societăţi.

7 – 8. Legile şi teoriile adevărate în mod universal sunt refuzate de postmodernism, iar 
ştiinţele se înrudesc prin flexibilitatea teoriei şi metodei .

Postmodernismul  poate  fi  interpretat  ca  o reacţie  legitimă la  viziunea  monotonă a 
modernismului asupra lumii. Perceput ca pozitivist, tehnocentrist şi raţionalist, modernismul 
universal  a  fost  identificat  cu  credinţa  în  progresul  liniar,  adevărul  absolut,  planificarea 
raţională, ordinea socială ideală prin contrast, privilegiind eterogenitatea şi diferenţa ca forţe 
eliberatoare în redefinirea discursului cultural.  Fragmentarea,  indeterminarea şi distrugerea 
oricărui discurs totalizator este scopul gândirii postmoderne .  Viaţa culturală apare, în această 
perspectivă, ca o serie de texte intersectându-se cu alte texte, care se pot transforma în altceva. 
A deconstrui înseamnă a descoperi un alt text în textul cunoscut, construcţia altuia din primul. 
Şi autorul şi  consumatorul participă la  producerea semnificaţiilor.  De aici,  democratizarea 
creaţiei.

În  plan  artistic,  se  creează  condiţiile  pentru  o  estetizare  generală  a  existenţei  .  În 
postmodernitate arta nu dispare, dar cea mai mare parte a ei îşi pierde izolarea de corpul social 
şi se dizolvă în aceasta (dispare autonomia esteticului). Impactul tehnologiei este imens: ea 
reproduce la nesfârşit şi ubicuizează operele, distrugând astfel unul din criteriile esenţiale ale 
valorizării elitiste a operei: unicitatea acesteia.

Ideea „morţii artei” apare într-o dublă perspectivă: în sens tare, ea se referă la sfârşitul 
artei mari ca paradigmă formativă a umanităţii, ca lume ocultă, iniţiatică, păstrătoare a unor 
revelaţii transcendentale; în sens slab, conceptul de moarte a artei priveşte mutaţia prin care 
arta  se  dizolvă  prin  mass-media  şi  alte  mijloace.  Astăzi,  mass-media  acordă  prea  puţină 
importanţă artei mari, serioase; în schimb ele distribuie informaţie culturală şi divertisment, 
urmând  un  unic  criteriu  estetic,  care  este  plăcutul.  Numai  mass-media  sunt  capabile  să 
organizeze consensul social, iar acest consens nu mai este unul de top politic, nici ideologic,  
ci „o funcţie rafinat estetică”.

Prin  contrast  cu  modernismul,  postmodernismul  ca  filosofie  generală,  dar  şi  ca 
epistemologie,are următoarele caracteristici :

- orientarea spre pluralism, eterogenitate, diferenţă, fragmentare, indeterminare, ca forţe 
eliberatoare în redefinirea discursului cultural;

- autoironia, pastişa şi subminarea metafizicii,  ca opuse autonomiei şi austerităţii din 
discursurile spirituale ale modernităţii;

- tendinţa spre descentralizare, deconstrucţie, proliferare şi disfuncţie;
- accentul  pe  „celălalt”  (minorităţi  sexuale,  religioase,  naţionale,  etc.)  faţă  de 

centralitatea eu-ului în modernism;
- susţinerea existenţei unui număr mare de lumi posibile, rezultate din contextualizări;
- dezvoltarea tehnologiilor postindustriale şi de comunicare electronică;
- neîncrederea în metalimbaj şi metateorie, într-un text asupra textelor, o cultură asupra 

culturilor, o limbă deasupra limbilor;
- rezistenţa  la  impunerea  dominaţiei  şi  autonomiei  ştiinţei  unice,  care  fiind  similară 

celorlalte  forme  ale  spiritualităţii  umane  nu  poate  să  se  legitimeze,  cum  cred 
epistemologii modernişti;

- respingerea divinizării  ştiinţei  din viziunile  realiste,  care consideră că ştiinţa  poate 
atinge transcendenţa, aşa cum religia ajunge la sacru;



- accentul pe relativ, gratuit, dialog în dauna absolutului, funcţionalului şi monologului 
modernist;

- apariţia celui de-al treilea termen în relaţia de cunoaştere obiect-subiect-context .
Nu putem ignora marile mutaţii ale cunoaşterii ştiinţifice din fizică, biologie, ştiinţele 

psihologice, cibernetică, ştiinţele cognitive. Geometria Fractală (reprezentarea matematică a 
sistemelor dinamice care îşi schimbă starea continuu, ca de exemplu sistemul solar), Teoria 
Haosului  (fractalii,  obiecte  care  par  sparte  şi  nu  au  dimensiuni  exprimabile  prin  numere 
întregi caută să facă posibilă înţelegerea întâmplărilor din evoluţiile haotice care nu respectă 
legile  deterministe),  Termodinamica  (perspectivă  fizică  cu  deschidere  filosofică,  care 
presupune  abordarea  universului  ca  structură  energetică),  Teoria  Probabilităţii  (bazată  pe 
statistică  şi  probabilism),  Teoria  Relativităţii  şi  Mecanica  Cuantică  demonstrează  limitele 
concepţiei inductive în ceea ce priveşte verificarea practică a rezultatelor ştiinţifice, întrucât 
subiectul  participă  la  constituirea  obiectului  de  cercetare,  adevărul  fiind  întotdeauna  în 
construcţie, ca rezultat al interpretărilor diverse. 

Ştiinţele cognitive, inteligenţa artificială şi cibernetica aduc un nou mod de gândire. 
Ele sunt o nouă generaţie de structuri şi sisteme create de om, prin analogie cu structuri şi 
sisteme existente în natură. Astfel, s-a născut internetul, hipertextul, multimedia, e-mail-ul, 
care  au  produs  o  mutaţie  în  timpul  de  comunicare  liniară  ordonată,  reală,  unilaterală. 
Individul,  ca  emiţător  şi  receptor,  în  reţeaua internet  se  bucură de libertatea de a  avea la 
dispoziţie tipuri diferite de valori, idei şi dimensiuni culturale şi de cunoaştere. Nimeni nu-i 
impune criterii, determinări sau adevăruri absolute.

Există  trei  scriitori  a  căror  operă  a  dezbătut  efectele  postmodernității  în  plan 
social,economic  și  politic:  Jean-  Francois  Lyotard-filosof  francez,  Frederic  Jameson-critic 
literar și filosof american şi Jean Baudrillard-sociolog și filosof francez.

În  concepţia  lui  Jean-  Francois  Lyotard,  societatea  postmodernă  cuprinde  o 
multitudine de jocuri de limbaj, diferite şi incompatibile, fiecare având propriile principii de 
autolegitimare, în consecinţă se face trecerea de la măreţia macronaraţiunilor de legitimare la 
autonomia fragmentată a micronaraţiunilor. În ceea ce priveşte cunoaşterea, Lyotard prevede 
că  ştiinţa  va  avea  la  dispoziţie  o  lume  a  „informaţiei  perfecte”  în  care  cunoştinţele,  în 
ansamblu, vor deveni accesibile oricui, astfel încât nu va fi posibilă revendicarea unui nou tip 
de cunoaştere bazată pe descoperirea unor fapte noi. În The Differend, lucrare publicată în 
1984, Lyotard se reorientează spre analiza discursului, accentul căzând pe relaţiile pragmatice 
care se stabilesc în cadrul evenimentelor lingvistice între emiţător şi receptor şi mai puţin pe 
contextele care le definesc. 

Frederic Jameson („Postmodernism and Consumer Society”, „Postmodernism: or the 
Cultural Logic of State Capitalism” – 1984, „Reading Without Interpretation: Postmodernism 
and the Video-text” – 1987) consideră explozia tehnologiei informaţionale drept o cauză a 
transformării informaţiei în cea mai importantă marfă.

Pentru  el  istoria  este  istoria  semnului  lingvistic.  La  începutul  societăţii  capitaliste 
relaţiile sociale erau obiective fixe, inerte (fenomenul de reificare). În perioada expansiunii 
capitalismului, semnul se desparte de referentul său; limbajul se îndepărtează din ce în ce mai 
mult de ceea ce se presupune că trebuia să constituie sistemul său de referinţă, fără a-l pierde. 
Capitalismul global, cu ubicuitatea sa descentrată este de neacceptat pentru Jameson.

„Reprezentările  noastre  incorecte  ale  unei  imense  reţele  comunicaţionale  şi  de 
computere  nu  sunt  nimic  altceva  decât  o  reprezentare  denaturată  a  unui  lucru  mult  mai 
profund, şi anume a întregului sistem mondial al capitalismului multinaţional actual…" .

Jean  Baudrillard  opune  comunicării  sintetizate  ce  aparţine  mass-media  (în  eseul 
„Requiem for the Media” afirmă că mass-media produc non-comunicare, deoarece propun o 
falsă  interacţiune  cu  publicul,  simulându-i  reacţia  cu  ajutorul  telefoanelor  în  direct  a 



publicului prezent în platou, a sondajelor de opinie) schimbul liber, direct, Dialogul spontan 
ce presupune receptivitate şi responsabilitate discursivă reciprocă .

Cea  mai  influentă  lucrare  a  sa,  „The  Procession  of  Simulacra”,  apărută  în  1981, 
dezvoltă  Teoria  Simulacrului.Autorul  afirmă  că  Semnul  a  trecut  prin  patru  stadii  de 
reprezentare pentru a atinge condiţia simulării: în primul stadiu, Semnul este reflectarea unei 
realităţi fundamentale (faza limbajului ştiinţific sau referenţial); în al doilea stadiu, Semnul 
maschează şi  denaturează o realitate  fundamentală  (teoria  ideologiei);  în  al  treilea stadiu, 
Semnul maschează absenţa unei realităţi fundamentale (de ex. imaginea divinităţii maschează, 
de fapt, absenţa oricărui fel de divinitate); în cel de-al patrulea stadiu, Semnul nu are nicio 
legătură cu nicio realitate,  este  pur  şi  simplu propriul  ei  simulacru.  Regimul simulării  se 
identifică cu cultura contemporană, care fabrică o hiperrealitate ce atrage după sine prăbuşirea 
valorii. Societatea noastră este pe cale să desfiinţeze socialul, să-l îngroape sub o simulare a  
socialului.

Limbajul poate fi privit ca un oraş antic – un amestec de străzi strâmte şi pieţe, unde 
sunt case vechi şi noi, dar si case adăugate în diferite perioade. Acestea sunt înconjurate de o 
multitudine  de  străzi  noi,  drepte  şi  regularizate  şi  de  case  uniforme.  Are  loc  atomizarea 
socialului în seturi diferite de coduri lingvistice, depinzând de situaţia în care ne aflăm (acasă, 
la lucru, la biserică, pe stradă), potrivit lui Lyotard.

În general postmoderniştii neagă transparenţa şi puterea de comunicare a limbajului. 
Ei consideră ,totuşi, că societatea nu este un organism impersonal guvernat de legi eterne şi 
relaţii sociale, mai curând ele îşi au originea în Dialog, limbajul întruchipând solidaritatea 
umană fundamentală, contrazisă mereu de interesele aflate în conflict .

Comunicarea nu poate avea loc în lipsa tensiunii care să unească participanţii, similar 
acţiunea socială nu poate exista fără confruntare, negociere, evaluare, judecarea poziţiilor în 
tensiune. Studiul “dialogisticii” devine atunci o bază pentru o teorie a cunoaşterii sociale.

Societatea contemporană în care discursurile s-au amestecat, în care ierarhiile nu mai 
pot fi respectate, în care noile tehnologii au acaparat aproape toate domeniile face faţă din ce 
în ce mai greu provocărilor acestei societăţi. Venind dinspre spaţiul public (de altfel, puternic 
fragmentat)  înspre  spaţiul  public,  încât  aproape  însăşi  noţiunea  nu  mai  are  acoperire  în 
realitate, limbajul  devine “terminal” de multiple reţele: televiziune, internet, telefonie mobilă, 
raportând-se şi la real şi la virtual. Existenţa individului pendulează între două tipuri de reţele: 
“reţeaua  de  reţele  de  calculatoare”  care  aduce  fragmentarismul,  pluritatea,  virtualitatea, 
nonlinearitatea, interferenţele, egalitarismul informaţiilor şi reţeaua socială de comunicare în 
care se construiesc relaţiile umane, prin Dialog.

 Dialogul se bazează pe ascultarea semnalului, pe înţelegerea- prin celălalt- a sinelui: 
“Dialogul deschide semnificaţiile... Este o deschidere la toate nivelurile. Etimologic, Dialog 
înseamnă  şi  "a  săpa  prin","  a  străpunde  un  zid".  Acesta  e  Dialogul,  "negarea  zidurilor". 
Depăşirea opacităţilor.  În el distanţa se aboleşte, apărând o dublă perspectivă: cea care se 
suprapune cu punctul de vedere al fiecăruia şi cea a obiectului spre care se îndreaptă căutarea 
comună.

Esenţa însăşi a comunicării este punerea în comun, prin relaţie interlocutivă, pe cât 
posibil, a sensului şi a referinţei discursului .

Prin Dialog şi prin Comunicare, în general, ne asumăm o Identitate: comunicând nu 
pot decât să-mi afirm fiinţa proprie şi să-mi poziţionez personalitatea, în raport cu celălalt.

“Actul de a comunica nu se traduce printr-un transfer de informaţii de la expeditor la 
destinatar, ci mai degrabă prin modelarea mutuală a unei lumi comune cu ajutorul unei acţiuni 
conjugate: e tocmai realizarea noastră socială, prin actul de limbaj, aceea care dă viaţă lumii 
noastre. Există acţiuni lingvistice pe care le efectuăm constant: afirmaţii, promisiuni, cereri şi 
declaraţii. De fapt, o astfel de reţea continuă de gesturi conversaţionale, conţinându-şi condiţia 



de  satisfacere,  constituie  nu  un  instrument  de  comunicare,  ci  o  veritabilă  tramă  pe  care 
identitatea noastră se conturează"(F. Varela,1990,biolog,filosof chilian)  .

Ce putem spune despre societatea de după anul 2019 ? Iată,o temă de reflecție.Pentru 
că suntem dirijați către o altă paradigmă socială și politică,iar Dialogul ca modalitate de a țese 
fundamentul  societal  este  aproape  suprimat  prin  îndemnul  la  izolare,la  ruperea  legăturii 
sociale,a  relației  individ-individ.Dialogul  este  esența  democrației.Ce  se  întâmplă  cu 
democrația ?

Ne întrebăm ,firesc:ce urmează după postmodernism ?


