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O radiograﬁe metaﬁzică
Cuvânt înainte

Nimic nu e mai greu pentru ﬁlozoﬁe decât să ţină pasul
cu lumea. Cu lumea istorică, psihologică, socială, cu lumea
în ansamblul ei – lucruri şi întâmplări laolaltă. Chiar dacă,
de la începuturi, a privit lumea cu un ochi pătrunzător,
căutând să o surprindă sub speciae aeternitatis, se pare că nu
reuşeşte întotdeauna şi pentru totdeauna: e nevoită nu doar
să-şi ajusteze din când în când instrumentarul, nu doar să
focalizeze cu nouă acurateţe vechile ei concepte, ci să se transforme ea însăşi, să se reinventeze, să ia totul de la început.
Înălţimea metaﬁzică de la care a scrutat cândva lumea a
rămas un loc din care nu se mai vede mai nimic, sau se vede
ca prin ceaţă o lume care nu mai este.
Astfel că, din când în când – şi din ce în ce mai des –,
pentru a contracara această fatală defazare, gândirea ﬁlozoﬁcă renunţă treptat la vechile ei pretenţii, derivate dintr-o
metaﬁzică ce are în centrul ei imuabilul, pentru a observa
lumea omului, cu inerentele ei transformări. Şi asta pentru
a ajunge totuşi să înţeleagă lucrurile ultime şi să le rostească.
Precum un doctor atent, ﬁlozoﬁa face periodic radiograﬁi
universului nostru şi le priveşte în lumina vechilor ei idealuri de cunoaştere. Apoi, cu un ton întotdeauna grav, ni le
interpretează metaﬁzic: ne spune cum stăm, ce s-a mai
întâmplat cu noi.
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Cartea de faţă este o astfel de radiograﬁe metaﬁzică. Una
de dată foarte recentă, ﬁindcă nu demult un gânditor important al secolului XX ne-a spus despre noi, cei din modernitate, lucruri ce păreau deﬁnitorii. Martin Heidegger
s-a „răfuit“ în tinereţe cu întreaga istorie a ﬁlozoﬁei europene, văzând-o ca pe un simptom al „uitării ﬁinţei“, pentru
ca în a doua parte a carierei să-şi îndrepte privirea către
contemporaneitate, unde a diagnosticat o mutaţie de proporţii în raport cu lumea pre-modernă. În viziunea lui, lumea modernă reprezintă o culminaţie a istoriei de până
acum, cea a „uitării ﬁinţei“.
Însă Heidegger, cum bine ştim, şi-a încheiat viaţa vorbind în cuvinte cu înţeles greu descifrabil despre un „alt început“ al gândirii, despre o nouă epocă ce va să vină, una
despre care ştim în linii mari doar atât: ceea ce s-a preﬁgurat
din Antichitate şi a ajuns să culmineze odată cu noi – în
speţă un anumit tip de „relaţie cu ﬁinţa“ – va cunoaşte o
răsturnare. Vom ajunge cândva în punctul în care vom putea avea un alt tip de „relaţie cu ﬁinţa“.
Dar iată că, înainte de a veni acel „alt început“ anunţat
de către Heidegger, epoca noastră ajunge la noi culminaţii.
Postmodernitatea oferă surprize, ne pune sub ochi fenomene
greu încadrabile, ale căror forme nu se mai potrivesc în fagurele minţii noastre. Şi asupra cărora Heidegger pare să nu
ﬁ apucat să se pronunţe. O face însă Byung-Chul Han, un
scriitor de origine coreeană, în prezent profesor în Germania
şi ﬁlozof de limbă germană, în ale cărui excelente eseuri
întâlnim o ﬁlozoﬁe postheideggeriană cum nu era de aşteptat
aşa curând. Probabil că şi această „încetăţenire“ a unui asiatic
în ﬁlozoﬁa europeană reprezintă un fapt semniﬁcativ. Căci
Heidegger, în perioada târzie, într-o scriere intitulată Dialog
cu un oaspete japonez, vorbea despre o autentică întâlnire
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viitoare a celor două lumi în spaţiul gândirii. Ea era chiar un
semn prevestitor al acelui „alt început“ întrezărit de el.
Epoca asupra căruia se apleacă Byung-Chul Han, şi căreia
îi face o adevărată radiograﬁe metaﬁzică, este lumea noastră prezentă, aşa cum arată ea de câteva decenii încoace.
Veştile, desigur, nu sunt bune, există fenomene „îngrijorătoare“. E vorba, printre altele, de lumea Internetului şi a
comunicării de masă prin intermediul acestei omniprezente
reţele. În aceşti puţini ani – şi cât înseamnă ei raportaţi la
istoria de până acum? –, lumea omului a cunoscut mutaţii
fundamentale. Căci Internetul a modiﬁcat şi ceea ce n-are
atingere cu el. Dar, mai ales, ne-a transformat fundamental
tempoul vieţii, ne-a pus zilele într-o alertă a cotidianului, din
omogenitatea căruia nu se mai desprind clipe privilegiate.
Clipe de care să ne aducem aminte, clipe unice, nu mai există.
Există în loc, spune Han, doar monotonul „click“. Timpul
s-a golit de kairós, de clipa cea prielnică, s-a dezarticulat, s-a
fărâmiţat în atomi a căror mişcare centrifugă ne disipă existenţa. Viaţa omenească a devenit „radical efemeră“.
Interesant este că, potrivit diagnosticului lui Han, până
şi felul de a munci este altul în contemporaneitate şi că tocmai obsesia pentru o vita activa dezlănţuită ne deﬁneşte
acum. Trăind într-o „societate bazată pe performanţă“, în
care „nimic nu e imposibil“, omul devine un animal laborans
ce nu mai cunoaşte oprire şi odihnă, până într-acolo încât
ajunge să se „autoexploateze de bună voie, fără coerciţie
străină“. La pândă stau însă depresia şi o neputinţă atât de
fundamentală, încât se lasă formulată ca un „a nu mai
putea să poţi“. În eseul intitulat Societatea oboselii, cuvântul
„oboseală“ capătă alura unui adevărat concept metaﬁzic, al
cărui conţinut îl redă cel mai bine această observaţie-cheie:
„Lamentaţia individului depresiv că nimic nu e posibil este

8

cuvânt înainte

posibilă doar într-o societate care crede că nimic nu e imposibil.“ Oboseala amintită este deci reversul unei provocări făţişe adresate de către om posibilului din el însuşi.
Eseurile lui Han fascinează însă nu doar prin astfel de
enunţuri cu statură metaﬁzică, ci şi prin referirile atât de
dese şi de substanţiale la marea literatură a lumii, adusă în
discuţie nu doar pentru a produce „dovezi“, cât mai cu
seamă pentru a înfăţişa ceea ce ﬁlozoﬁa refuză în cele din
urmă să formuleze în concepte. Concepte care, de la un
moment dat încolo, rămân întotdeauna cuvinte goale.
Întâlnim deci un tip de ﬁlozoﬁe ce nu se dispensează de
hermeneutica literară, aşa cum şi Heidegger a practicat-o
în anii săi de maturitate.
Această radiograﬁe metaﬁzică a lumii în care trăim, deşi
pare că ne dă „veşti rele“ despre noi, ne aduce însă şi câteva
dintre beneﬁciile lucidităţii. O luciditate pe care, altminteri,
aş pune-o şi pe seama unei anumite limitări: ochiul critic al
autorului, cu care ne face o radiograﬁe metaﬁzică atât de
percutantă, priveşte pe alocuri lumea europeană nu spre a
o înţelege ca spectacol în sine, ci şi pentru a hrăni, la o adică,
nemulţumiri la modă. Există, vreau să spun, reﬂecţii vag
ideologizante în aceste eseuri despre „societate“, în faţa
cărora cititorul estic este, sper, cât de cât imunizat.
CĂTĂLIN CIOABĂ

Societatea oboselii

Prometeul obosit
Prefaţă la ediţia a VI-a

Mitul lui Prometeu se poate reinterpreta ca o scenă
ţinând de aparatul psihic al subiectului performanţei din
zilele noastre, care îşi face singur violenţă, care se războieşte
cu sine însuşi. Subiectul performanţei, care se crede în
libertate, este în realitate încătuşat ca Prometeu. Vulturul,
care îi devorează ﬁcatul necontenit regenerat, este alter
ego-ul său, cel cu care se războieşte. Din această perspectivă, relaţia dintre Prometeu şi vultur este o relaţie cu sine,
o relaţie de autoexploatare. Durerea ﬁcatului, altminteri
nedureros, e oboseala. Ca subiect al autoexploatării, Prometeu este cuprins de o oboseală nesfârşită. El este ﬁgura
arhetipală a societăţii oboselii.
În foarte criptica povestire intitulată Prometeu, Kafka
întreprinde o reinterpretare interesantă a mitului: „Zeii au
obosit, vulturii au obosit, rana s-a închis de oboseală.“ Kafka
întrezărea aici o oboseală tămăduitoare, o oboseală care nu
sfâşie răni, ci le închide. Rana s-a închis de oboseală. Şi eseul
de faţă se încheie cu reﬂecţia pe seama oboselii tămăduitore.
Este acea oboseală care derivă nu de la o înarmare neînfrânată, ci de la o dezarmare cordială a Eului.

Violenţa neuronală

Orice epocă îşi are bolile ei directoare. Există astfel o
epocă bacterială care s-a încheiat cel târziu odată cu descoperirea antibioticelor. În ciuda angoasei imense în faţa
pandemiei gripale, azi nu trăim într-o epocă virală. Mulţumită tehnicii imunologice, am depăşit-o deja. Din unghi
patologic, începutul secolului XXI nu este determinat nici
bacterial, nici viral, ci neuronal. Boli neuronale ca depresii,
deﬁcit de atenţie cu sindrom de hiperactivitate (DASH), tulburare de personalitate bordeline (TPB) sau sindromul burnout (SB*) definesc peisajul patologic al începutului de
secol XX. Ele nu sunt infecţii, ci sunt infarcte condiţionate
nu de negativitatea unui „altceva“ [das Andere] de natură
imunologică, ci de un exces de pozitivitate. Astfel, ele se
sustrag oricărei tehnici imunologice branşate pe respingerea
negativităţii extraneului [das Fremde]. Secolul trecut a fost o
epocă imunologică. A fost epoca în care s-a procedat la separarea clară dintre interior şi exterior, dintre prieten şi
* Tulburare a afectivităţii care constă în apariţia unor episoade
depresive, urmate de episoade maniacale, denumită în medicină „tulburare bipolară“ sau „psihoză periodică“. (Notele marcate cu asterisc,
precum şi conţinutul parantezelor drepte din întreg volumul aparţin
traducătoarei.)
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duşman, sau dintre propriu [das Eigene] şi extraneu. Şi Războiul Rece urmează această schemă imunologică. Într-adevăr, însăşi paradigma imunologică a secolului trecut este
dominată continuu de vocabularul Războiului Rece, de un
veritabil dispozitiv militar. Atacul şi apărarea determină
acţiunea imunologică. În acest dispozitiv imunologic care
invadează întreg planul social este înscrisă o cecitate: este
respins tot ce e străin [fremd]. Obiectul respingerii imunitare este extraneitatea [die Fremdheit] ca atare. Chiar dacă
străinul [der Fremde] nu are intenţie ostilă, chiar dacă nici
o primejdie nu vine din direcţia lui, el este eliminat în temeiul alterităţii [die Andersheit] sale.
În ultima vreme au apărut diverse discursuri sociologice care se slujesc în mod expres de modele explicative imunologice. Actualitatea discursului imunologic nu se poate
interpreta însă ca semn al faptului că societatea de azi este
mai mult ca oricând organizată imunologic. Faptul că o paradigmă este în mod special ridicată la rang de obiect al reﬂecţiei reprezintă adesea semnul decăderii sale. De câtăva vreme
se desfăşoară pe nesimţite o schimbare de paradigmă. Sfârşitul Războiului Rece a avut loc chiar în cursul acestei schimbări de paradigmă.1 Societatea intră astăzi progresiv într-o
1. În mod interesant există o acţiune reciprocă subtilă între discursul sociologic şi cel biologic. Ştiinţele nu sunt libere de dispozitive
a căror origine este extraştiinţiﬁcă. Astfel, după sfârşitul Războiului
Rece are loc o schimbare de paradigmă în interiorul imunologiei medicale. Polly Matzinger, imunolog american, respinge paradigma
imunologică a Războiului Rece. Potrivit modelului său imunologic, sistemul imunitar nu deosebeşte self de non self, propriu de extraneu sau
de „altceva“, ci deosebeşte friendly de dangerous. (Comp. Polly Matzinger,
„Friendly and dangerous signals: is the tissue in control?“ [„Semnale
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constelaţie care se sustrage total schemei de organizare şi de
apărare imunologică. Ea se caracterizează prin dispariţia alterităţii şi a extraneităţii. Alteritatea este o categorie imunologică fundamentală. Orice reacţie imunitară este o reacţie
la alteritate. Dar astăzi în locul alterităţii apare diferenţa care
nu provoacă reacţie imunitară. Diferenţa post-imunologică,
diferenţa postmodernă nu mai îmbolnăveşte. În plan imunologic ea reprezintă egalul [das Gleiche].1 Diferenţei îi lipseşte
oarecum spinul extraneităţii, care ar ﬁ declanşat o reacţie imunitară vehementă. Iar extraneitatea se estompează într-o
formulă de consum. Extraneitatea cedează locul exoticului.
Acesta e parcurs de turist. Turistul sau consumatorul nu mai
sunt subiect imunologic.
Aşa încât şi Roberto Esposito îşi fundamentează teoria
imunităţii pe o ipoteză falsă, atunci când constată: „În ultimii
ani, ziarele au relatat în ﬁecare zi, poate chiar pe una şi aceeaşi pagină, evenimente aparent disparate. Ce au în comun
prietenoase şi primejdioase: este ţesutul sub control?“], în Nature
Immunology, vol. 8, nr. 1, 2007, pp. 11–13.) Obiectul apărării imunitare
nu mai este extraneitatea sau alteritatea ca atare. Respins este doar
intrusul care se comportă distructiv în interiorul propriului. Atâta timp
cât extraneul nu sare în ochi, el nu este atins de apărarea imunitară.
Potrivit ideii susţinute de Matzinger, sistemul biologic imunitar este
mai ospitalier decât s-a presupus până acum. Anume, el nu cunoaşte
nici un fel de xenofobie. Este deci mai inteligent decât societatea
umană atinsă de xenofobie. Aceasta este o reacţie imunitară patologic
excesivă, păgubitoare chiar şi pentru dezvoltarea propriului.
1. Şi gândirea lui Heidegger vădeşte o amprentă imunologică.
Astfel, el respinge hotărât egalul [das Gleiche], opunându-i-l pe „acelaşi“ [das Selbe]. Spre deosebire de egal, acelaşi posedă o interioritate
pe care se bazează orice reacţie imunitară.

