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Abstract. Processes like the globalization consistency and learning about society are screened by
diffuse concepts such as those taking the last steps of the industrial civilization and hierarchically ordered
world through hegemony. This is why the meaning of globalization is given by deviant trends, like globalism,
and the knowledge society is taken for the tools promoted by itself, such as the internet. This does not imply
only approximations of meaning but rather the vanity of change, preserving the status quo represented by
the pre-global world or the adversity principle. Historicism of paradigm cannot be avoided. Evolvement
towards something else, announced by globalization is implacable, and the new ordinating principle, the
one of competition, opens the opportunity horizon to global world.
Key words: Diffuse paradigms; post-values; pre-global world; ordinating principle; post-national
society; cognition paradox.
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Omenirea se aflã în pragul unei noi sinteze. Aceasta
înseamnã un nou orizont paradigmatic în semnificaþiile cãruia
se va structura o nouã civilizaþie. Deja de trei decenii ne aflãm
în coada de cometã a civilizaþiei industriale, a mecanicismului,
materialismului ºi universului-ceasornic. În acest interval
s-au exersat cu graþie postvalorile primei sinteze randamentale:
economia a devenit postindustrialã, cultura – postmodernã,
societatea – postnaþionalã. Mai mult, s-au declanºat procese
de emergenþã postcomunistã ºi postcapitalistã.

Blocarea în comoditate
Imprecizia acestor concepte nu este complet inocentã.
Ne gãsim în situaþia percepþiei unui atentat la comoditãþile
generate de reperele habituale instalate, începând cu prima
revoluþie industrialã, în dimensiunile materiale, ºi cu
revoluþiile naþionale, în dimensiunile spirituale ale
existenþei. Pentru a nu pierde definitiv aceste valori, practic
pentru a întârzia sentimentul destructurãrii lor, elitele au
inventat, ca rãspuns la o aºteptare iraþionalã, o etapã de
despãrþire, au ralenti, pe care mulþi oameni încearcã sã o
lungeascã cât pot. Într-un fel, se amânã responsabilitatea
pentru numirea diferenþei, a ceea ce urmeazã dupã
postindustrialism, postmodernism, postcomunism sau
postcapitalism.
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Este vorba, fãrã îndoialã, de o dificultate surprinzãtoare
de a defini, pânã la urmã, sensul evoluþiilor, chiar idealul
social care sã genereze o mai mare coerenþã tensiunilor
creatoare. Imprecizia conceptelor ce condenseazã
semnificaþiile proceselor de tip tranzitiv în care se aflã
omenirea nu este nicidecum programaticã, deºi tãcerea în
mediile intelectuale pare sã lase loc de interpretare.
Aceastã percepere, în contradicþie acutã cu determinãrile
raþionale ale societãþii cunoaºterii în care tocmai am intrat,
releveazã nu atât un deficit de adecvare reactivã, în primul
rând la schimbare, în fapt chiar la marea schimbare a
sintezei, cât mai ales un supliment de chibzuinþã în faþa
consecinþelor neaºteptat de ample ºi persistente ale unor
concepte ce pãreau invenþii sterile. Nu încape îndoialã cã
sentimentul de neliniºte ce însoþeºte decrementala situaþie
ridicã preþul schimbãrii pânã la nivelul în care singura
soluþie înseamnã lipsa de alternativã la tranziþie. Tocmai
pentru cã va fi ceva diferit, ce închide un cerc de valori
pentru a deschide un altul, firele raþionale ºi sentimentale
ce ne leagã de cercul sintezei care se închide (dupã o
expresie celebrã a lui Commoner) sunt cârpite în fel ºi chip.
Ieºirea dintr-o modernitate se aratã mai încãrcatã de
tensiuni contrariante decât naºterea unui copil. Pânã la un
punct, nesesizat încã, ieºirea din scenã a lumii orientate
dupã randament ia forma naºterii unei alte lumi, ce pare

însã puþin pregãtitã sã porneascã în alt fel ciclul cãutãrii de
sine. În cel fel anume, stã ascuns în conceptele ezitante ale
postmodernismului!
Tot ceea ce ne aratã ºtiinþele sociale de câteva decenii nu
reprezintã altceva decât aceastã sisificã încercare de a readuce
în atenþie algoritmii unei civilizaþii ce se prãvãleºte
implacabil. De la teoriile recosmetizate ale interdependenþelor
ce þintesc eternizarea rolului statului în construcþia globalã
ºi pânã la rebrendizarea terorii ºi impunerea unui pattern al
libertãþii autocentrat pe singura supraputere a lumii, se
regãsesc semnificaþii ce limiteazã sau deturneazã opþiunile
de ieºire din consecinþele primei modernitãþi.
Presiunea cãreia încearcã sã i se rãspundã cu concepte
difuze de cãtre ºtiinþele sociale este nu doar una a decadenþei
epistemologice, ci ºi una a ineismului ontologic.

primei modernitãþi are ºi încãrcãtura reacþiei alergice la
revoluþie ca formulã de schimbare violentã a constituþiei
realitãþii. Însã recursul la teoretizarea postcomunismului
ca laborator de îndreptãþire a disidenþei reprezintã o
relativizare mult prea mare a sensului ieºirii dintr-un
experiment eºuat precum comunismul.
Caracterul difuz al acestei împerecheri conceptuale nu
mai este deloc inocent, mai ales când transferã confuzia
asupra intrãrii în diferenþa specificã a evoluþiei de dupã
finalizarea tranziþiei postcomuniste. Nebuloasa
epistemologicã trãdeazã, în acest caz, îndârjiri pentru
pãstrarea confortului emoþional al ideologiilor, acþiune
justificabilã în reperele toleranþei, efectivizatã ca normã
comportamentalã de corectitudinea politicã. Difuzia în acest
caz vine din complicitate ideologicã, cu atât mai nãucitoare
cu cât are acces la suportul intoleranþei la alteritate.

Recursul la deschidere
Ca urmare, se evidenþiazã o tendinþã de a aplica grila
interpretativã de tip tehnologic societãþii cunoaºterii, scoþând în
faþã accentele tari ale evoluþiilor uneltelor de muncã, în varianta
lor informaticã, ba chiar reducând sensurile conceptului la
semnificaþiile unor strãpungeri în tehnicile comunicaþiilor.
Aceastã ºi mai agresivã deturnare de sens nu reprezintã nici
mãcar o variantã academicã de a refuza evidenþa noii realitãþi.
Societatea cunoaºterii nu este o rãsucire a continuitãþii în
formula spiralei materialismului dialectic ºi istoric, ci expresia
declanºãrii unei sinteze cognitive ºi praxiologice fondate pe cu
totul alte valori decât cele la care se aºteaptã adepþii reflexivi ai
saltului calitativ datorat acumulãrilor cantitative.
În primã instanþã societatea cunoaºterii este o problemã
de masã criticã a resurselor, a uneltelor utilizate, pentru ca
în ultimã instanþã sã fie o altã modernitate. Este vorba de
modernitatea centratã pe om ºi pe ceea ce are el distinctiv
în regnul viu: inteligenþa, cunoaºterea ºi creativitatea.
Societatea cunoaºterii, pentru cã se întoarce la om ºi
natura lui specificã, face ordine în câmpul explicativ al
mijloacelor transformate în scopuri de cãtre societatea
randamentalã, materialistã, clãditã pe revoluþiile industriale.
Totodatã, rãstoarnã ºi aliniamentele pe care societatea
globalã este înghesuitã în semnificaþiile impregnate de
revoluþiile naþionale în materialul construcþiei lumii pe
interdependenþe care exhibã diferenþele.
Societatea globalã – ca suport al societãþii cunoaºterii –
consacrã preeminenþa a ceea ce ne aseamãnã ca oameni ºi
trece în surdinã invenþiile de valori funcþionalizate de
revoluþiile naþionale – de la crearea statului-naþiune pânã
la îngrãdirile pluriforme pe suportul suveranitãþii!
Opþiunea crescândã pentru conceptele de globalizare ºi
societate a cunoaºterii în locul celor de postcapitalism sau
postindustrialism nu este urmatã pe o cale regalã a
cunoaºterii. Distorsiunile ºi ambuscadele ideologice
amprenteazã orizonturile acestor concepte cu grile interpretative preglobale
Semnalele societãþii globale – prin iniþializarea societãþii
cunoaºterii – sunt anihilante pentru valorile consensuale
ale industrialismului, în toatã pletora lor alimentatã de
masificare ºi colectivizare. De aici încercãrile de confiscare
sau deturnare a sensului lor de cãtre modelul explicativ al
realitãþii fondat de Descartes.
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Realitatea amânatã
ªi totuºi, una este aceastã tendinþã de resuscitare a unor
valori constitutive ºi alta este cea de aglomerare terminologicã
a celor douã sensuri ale magistralelor evoluþiei, deci ºi pe cel
pe care vine schimbarea modelului explicativ. Forþând
cogniþia cu concepte difuze, chiar false, ºtiinþele sociale ºi
exponenþii lor retrofili devin actorii unui scenariu care se
joacã cu sãlile din ce în ce mai goale. Realitatea spectaculoasã
este afarã, unde se construiesc alte temple comunicaþionale.
Discursul noilor actori se încarcã de sensuri ºi semnificaþii
ce înfiripã un univers cu repere precise, chiar dacã prin
complexitate sunt ºi ele percepute difuz.
Aºa se face cã pensionata societate postindustrialã
începe sã fie numitã societate a cunoaºterii, cã retrocedanta
societate postcapitalistã este tot mai des identificatã drept
ceea ce este, adicã societate globalã. Deja nu mai este vorba
de ceva luat drept altceva, cu miza de a clasiciza politica
struþului, ci de a marca o falie în evoluþie, o discontinuitate
în care se origineazã sinteza de dupã industrialism,
mecanicism, materialism ºi universul-ceasornic.
Aceastã adevãratã întârziere cognitivã se produce prin
efortul de a suprapune peste realitate sensurile resuscitate
ale postvalorilor sintezei reprezentate de modernitatea
randamentalã nãscutã din industrialism. La drept vorbind
nu este ceva ce contrazice definitiv atitudinea umanitãþii în
faþa habitudinilor. Omul a avut dintotdeauna propensiunea
spre fidelitate. Nu din alt motiv se spune cã obiºnuinþa este
a doua naturã a omului.
Reperele cognitive ºi axiologice sunt inerþiale ºi au
efecte remanente ºi atunci când contextul lor determinant
a dispãrut. Ba chiar uneori efectele lor sunt atât de puternice
încât nu lasã loc insinuãrii valorilor noilor contexte. ªcoala
are, în aceastã privinþã, o funcþie involuntarã.
Inculcarea reperelor explicative ale paradigmei unui
domeniu, dar mai ales a paradigmei tutelare, de genul
universului-ceasornic a lui Descartes, pare sã eternizeze
un model explicativ, în orice caz acesta rãmâne suficient
de operaþional pentru marea majoritate a societãþii umane.
Ceea ce vine sã contrazicã setul de valori explicative ale
paradigmei tutelare este fie respins, fie supus unui proces
de pervertire cognitivã, de falsificare a sensului ºi de
asimilare astfel a unor concepte deviante.
Împerecherea, chiar cu furie neselectivã, a sufixului
decadent post cu concepte vizând întârzierea consecinþelor
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În aceastã manierã a confuzionãrii se susþine cã
globalizarea este un proces ce strãbate dintotdeauna istoria,
cã societatea umanã este expresia continuã a cunoaºterii, cã
randamentul este certificarea raþionalitãþii alegerii, cã ordinea
este rezultatul acceptãrii dependenþelor ierarhice, cã
stabilitatea dezvoltãrii þine de reuºita externalitãþilor tot mai
abundente, cã economia trebuie sã nu aibã finalitate socialã,
cã adevãrata lume minunatã o reprezintã societatea de piaþã,
cã adversitatea este principiul ordonator definitiv confirmat.
Încet dar sigur, lucrurile se simplificã cu instrumentele
corectitudinii politice, universul-ceasornic ticãie fericit!

doar absurd, ci ºi catastrofal. Imitaþia este calea cea mai
contraproductivã pentru a fi paºaportul pentru societatea
cunoaºterii. Prin imitaþie se poate obþine doar iluzia de
insider, cãci în realitate prin ea se fixeazã în periferie
proiecte ºi oameni. Adicã se conservã exact constituþia lumii
pentru care pãrea cã eram determinaþi sã o depãºim.
Problema se pune în termeni de acces la globalitate prin
conceperea identitãþi ca o forþã de universalizare. Pentru a
nu se perverti în uniformizare, globalizarea este o formulã
competiþionalã de legitimare a inovaþiei locale, ca rãspuns
al îndreptãþirii individuale (a pãrþii) pentru echilibrarea
ofertei globale (a întregului). Altfel, se recade în totalitarism.

Presiunea postvalorilor
Totalitarismul ca paradox al puterii
Pe lângã a fi formule ce suscitã prelungirea aderenþei la
o stare de lucruri în dizolvare, conceptele difuze se
constituie ºi într-un suport al argumentelor retorice
abundente în discursul din amurgul perioadei preglobale.
Acestea chiar se transformã în teorii oficiale, cu
condiþionarea reflexelor corectitudinii politice. Pânã când
ºi valoarea în mediul ºtiinþific este judecatã în grila de idei
a teoriilor definite drept corecte sau a modei generate de
ele. Se ajunge în acest fel la ceva incredibil: standardizarea
prezenþei publice a cercetãtorului ºtiinþific. Dacã acesta
prezintã într-alt fel concluziile cercetãrii, este periferizat
în circuitele profesiei. Ritualizãri de genul conformãrii la
criterii de performanþã inflexibile, preformate sau codificate
exclusiv, pentru a abandona circulaþia ideilor unor reþele
editoriale închise (considerând, bunãoarã, derizorie
publicarea în volum) au ajuns reguli ce par sã exhibe
formula „cine nu face ca noi, nu existã!”. Adicã, un fel de
renaºtere a prejudecãþilor doctrinare în cercetarea ºtiinþificã,
ce riscã sã însemne cã substituie argumentele epistemologiei
cu cele ale ideologiei la modã, reîncãrcând difuz sensurile
elitei intelectuale. ªi asta în timp ce se manifestã o micã
preocupare pentru inventarea suportului pe care sã se testeze
inovarea ca o componentã a localizãrii ºi a efectivizãrii
presupuse de glocalizare. Diversitatea este ameninþatã de
ºapirografierea identitãþii, adicã se exerseazã algoritmii
preglobalizãrii pentru a falsifica ciclul globalizãrii.
În plus, este o exagerare a fixãrii în fragmentarismul
ultraspecializãrii în care nu mai este nevoie de perspectivã,
de coerenþa ansamblului ºi de urgenþa soluþiilor pentru
schimbarea radicalã a formei. În timp ce devine tot mai
evidentã nevoia de înþelegere a perspectivei globale,
translatarea în protocolul cercetãrii a comportamentului
repetitiv, imitativ ºi izolant al corectitudinii politice
sãrãceºte algoritmii globalizãrii, creeazã zone de precaritate
în raport cu capacitatea de a accesa modelul explicativ al
globalizãrii pe aliniamentele identitãþii. În mod explicit se
ajunge sã se favorizeze nivelarea diversitãþii în numele unor
principii nenaturale de coerenþã a eligibilitãþii
competiþionale, în fapt o buclã a selectivitãþii conforme.
Emergenþa globalã este profund deturnatã de la sensurile
ei: în loc sã faciliteze adaptarea presupusã de preeminenþa
performanþei în gândire, în inovare, se eºueazã pe
aliniamente formale, de translatare mecanicã a unei
experienþe instituþionalizate acreditatã cu virtutea de a
elimina dependenþa de cale, înainte de toate cea care fixeazã
identitatea. Aceastã substituire de sensuri reproduce relaþia
centru-periferie ºi în societatea cunoaºterii, ceea ce nu este
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Din pãcate, magistrala deviantã a cunoaºterii nu este o
problemã pe care o putem rezolva, pentru cã pur ºi simplu
þine de cunoaºtere exclusiv în varianta ei de putere. Adicã
strategia postvalorilor este una de putere, ºi anume a puterii
de tip hegemonic ce face regula inclusiv în gestiunea
cunoaºterii. Scopul nici mãcar nu este inovativ, ci unul iterat
cu insistenþã: controlul resurselor globale. Postmodernitatea
este, din acest motiv, o formulã de conservare a puterii
hegemonice de a controla resursele globale, susþinutã de
silogismele autoimpuse ale corectitudinii politice.
Este un mecanism pervers la modul absolut, este chiar
mecanismul ideal al puterii dependentã doar de ea însãºi pentru
cã este confirmatã invariabil prin autoasumare. Omenirea se
aflã în situaþia de a-ºi constata acceptarea ofertei fãrã sã fie
nevoie de formularea unor îndreptãþiri. Dupã ce prin
componenta randamentalã economia a ajuns aumanã, prin
acceptarea determinismului puterii hegemonice societatea
devine postumanã (Fukuyama, 2005). Adicã se reproduc
indistinct aceleaºi valori a cãror eternizare are însã nevoie sã
excludã din algoritmul reproductiv chiar omul.

Alteritatea refuzatã
Situaþia absurdã este coerentã cu intenþiile de a refuza
fatalitatea altei perspective. Nu altfel ne explicãm de ce
globalizarea este ecranatã de globalitate (Beck, 2003) ºi
deturnatã de globalism, dupã cum societatea cunoaºterii
este asimilatã revoluþiilor tehnologice sau înghesuitã în
cuºca resurselor anistorice ºi judecatã dupã regularitãþile
economicitãþii. Mesajul sugerat subliminal este cã
globalizarea confirmã de fapt status quo-ul hegemonic, iar
cunoaºterea se testeazã suportabil prin cartezianism. Noua
sintezã devine astfel o iluzie inutilã!
Acceptanþa modelului explicativ este de nediscutat în
aceastã mare deturnare de sensuri ºi semnificaþii. ªtiinþele
sociale se abandoneazã pretenþiilor de falsitate ºi recunosc
fãrã argumente validitatea testului falsificãrii (Popper,
2001). Istoricismul este repetitiv pânã la identitate reprodusã
invariabil, schimbarea priveºte eventual doar forma,
evoluþia este o spiralã preformatã a unui pattern autodefinit,
lumea fiind, pânã la urmã ºi în definitiv, ceea ce îi permite
modelul sã fie. (Dinu, 2006)
În aceste determinãri orice concept este egal cu formele
lui istorice, acestea fiind aproximãri progresive ale unei
esenþe transcedentale, la care are acces doar puterea în forma
ei sublimatã ºi în consecinþele cãreia suntem captivi.

Triumful cunoaºterii
Blocarea în acest model explicativ al constituþiei lumii
ºi al validãrii adevãrului ca exerciþiu de putere nu are cum
sã stãruie fãrã sã însemne colaps fatal. În fond cunoaºterea
se blocheazã în cadrele puterii absolute pânã gãseºte, mai
repede sau mai încet, soluþia de a le strãpunge, chiar de a le
dizolva complet. În aceastã privinþã stã mãrturie
experimentul totalitar al comunismului prãbuºit sub
greutatea ranforsãrilor menite sã blocheze alternativa,
înainte de toate ca rezultat al cunoaºterii.
Paradoxul globalismului, ca ºi al confiscãrii
instrumentale a societãþii cunoaºterii rezidã nu în falsificarea
globalizãrii. Aceasta consolideazã diferenþa absolutã de sens
ºi cãi de abordare, vizibilizând tendinþele de depãºire a
falsului ºi facilitând intrarea într-o nouã modernitate.
O modernitate cu alte valori de sintezã, mai compatibile cu
esenþa naturii umane ºi cu gestiunea globalã a puterii
acesteia de a rãmâne concordantã cu sine.
Omul începe sã redevinã o sumã irepresibilã de raþiune
ºi sentimente, de contingent ºi materialitate. În fapt, omul

societãþii cunoaºterii intrã în propria-i cetate, a celei de-a
doua ºi a treia realitãþi (Popper, 2000). Posibilul limiteazã
probabilul, realitatea miºcã aliniamentele sale reale ºi spre
forme virtuale, timpul îºi scurteazã durata fãcând spaþiul
accesibil prin definiþie, cuplând forþele fizice pentru a le
putea controla efectele, unind microstructurile pentru a
vedea adâncimile macrouniversului. Omenirea îºi
recompune un alt ideal ce-i dã sens opþiunilor ºi-i
armonizeazã interesele.
Paºii spre o nouã ordine a lumii pun în evidenþã
schimbarea principiului ordonator. Ceea ce a dinamizat
lumea preglobalã, adicã principiul adversitãþii (Dinu, 2004),
se claseazã ca lipsit de relevanþã. Se impune ca necesar un
alt principiu, cel care sã redispute mereu simbolurile puterii
sau ale consacrãrii ºi care sã asigure fluenþa orizontului
uman de aºteptare. Acesta nu poate fi altul decât cel întruchipat de competiþie, dupã exemplul jocurilor sportive
colective. Este principiul ordonator care lanseazã lumea
globalã în care omul depinde în mod esenþial de el însuºi,
de ceea ce creeazã ºi inoveazã, de cunoaºtere în calitate de
resursã preponderentã.

PRIMA MODERNITATE

POSTMODERNISMUL

A DOUA MODERNITATE

mecanicism

relativizare

autoorganizare

materialism

raþionalism

pragmatism

industrialism

servicii

cunoaºtere

mineral

sintetic

natural

combustie

electricitate

energie verde

masificare

uniformizare

diversitate

muncã

funcþie

misiune

muncitor
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intelectual
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federalizare

localizare

clivaje sociale

corporatism

activism social

stat-naþiune

imperiu

societate postnaþionalã

naþionalism

tribalism

cosmopolitism

internaþional

transnaþional

supranaþional

suveranitate

dependenþã

societate globalã

interdependenþã

internaþionalizare

globalizare

specializare

fragmentarism

holism

autarhie

cooperare

deschidere

control

aliniere

armonizare

culturã generalã

culturã profesionalã

culturã antreprenorialã

ierarhie

sinarhie

poliarhie

sisteme reproductive

sisteme reactive

sisteme creative

distrugere

transformare

inovare

ofertã

îndreptãþiri

responsabilitate

adversitate

concurenþã

competiþie
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