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"Ce himeră mai este şi acest om? Ce noutate, ce
monstru, ce haos, ce îngrămădire de contradicţii?!
Judecător al tuturor lucrurilor; imbecil vierme de pământ;
depozitar al adevărului; îngrămădire de incertitudine şi de
eroare; mărire şi lepădătură a universului. Dacă se laudă,
eu îl cobor; de se coboară, îl laud şi-l contrazic mereu până
ce reuşeşte să înţeleagă că este un monstru de neînţeles…
Omul este aşa de mare, încât măreţia lui reiese şi din aceea
că el se ştie nenorocit. Un copac nu se ştie nenorocit. Este
adevărat că să te vezi nenorocit înseamnă să fii cu adevărat;
dar înseamnă şi că eşti mare dacă ştii că eşti nenorocit.
Astfel, toate nenorocirile omului dovedesc măreţia sa. Sunt
nişte nenorociri de mare senior, de rege deposedat… Omul
nu este decât o trestie, cea mai slabă din natură; dar este o
trestie cugetătoare. Nu trebuie ca întregul univers să se
înarmeze spre a-l strivi. Un abur, o picătură de apă e destul
ca să-l ucidă. Însă în cazul în care universul l-ar strivi,
omul ar fi încă mai nobil decât ceea ce-l ucide; pentru că el
ştie că moare; iar avantajul pe care universul îl are asupra
lui, acest univers nu-l cunoaşte”.

(Blaise Pascal „Cugetări” în Scrieri alese,
trad. în lb. rom. la Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967)
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Prefaţă
De vreo câteva decenii încoace discuţiile despre om,
social, societate păreau a intra într-o formă de stagnare, de
reproducere a aceloraşi contexte şi idei în noi forme care
decomprimau aceleaşi sensuri, rescrise la fiecare apel într-o altă
formă al aceluiaşi conţinut.
Astăzi, filosofia post/transmodernă evidenţiază tot mai
mult noile valenţe ale umanităţii într-o intersecţie curajoasă cu
tehnica şi într-un transfer în care umanitatea dă sens tehnicii
până într-acolo când tehnica îşi derivă propria umanitate.
Astfel, noile dileme conceptuale ale umanismului şi
postumanismului vin să reconstruiască fiinţial tezele umanităţii,
traducându-le în noi principii care valorizează tot mai mult
individul în propria sa condiţie, fără niciun fel de cenzură
exterioară.
Deseori, lucrarea doamnei Terec-Vlad Loredana,
intitulată „Umanism, transumanism, postumanism. Perspective
filosofice” face referire la deconstrucţia realităţii, la un set de
acţiuni din ce în ce mai evidente care depărtează omul de
datoriile sale clasice, de caracterul imperativ al normelor care-i
impunea individului să rămână static, în normele prestabilite ale
unor comunităţi. Or, trecerea de la un tip de comunitate
solidară principiilor exterioare persoanei, la un tip de atitudine
care valorizează individul, creează în acelaşi timp deschiderea
spre un nou algoritm de umanitate şi transumanitate. Astfel,
deconstrucţia găseşte mediul optim de manifestare întrucât
sensurile nu mai cenzurează gândirea spre valorile
internreferenţiale specific comunitare. Individul nu mai trebuie
să fie apreciat prin amprenta socială a comunităţii din care face
parte pentru a putea fi înţeles. Acum diversitatea de a fi îi
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permit acestuia să-şi (re)gândească limitele în contextual
propriu, mental, social sau geografic. Şi, dacă în sistemele
culturale de odinioară societatea era cea care construia şi
schimba omul, mentalităţile post/transmoderne par să schimbe
sensurile – diversitatea de a fi face ca individul să devină însuşi
agent-revelator de schimbare şi astfel, limitele existenţiale să fie
mult mai largi.
Privind din perspectivă transumanistă, scenariul
viitorului pare să îmbine umanitatea cu tehnica prin însăşi
procese
specifice
conştiinţei.
Pentru
transumaniști,
îmbunatăţirea propriei condiţii umane prin toate resursele
tehnologice devine baza creării unei civilizaţii superioare.
Tehnicile reproducerii asistate sau posibilitatea reproducerii
artificiale de organe umane sunt elemente care suplinesc
“imperfecţiunile” naturale creând astfel, alternative care, pentru
generaţiile anterioare, păreau doar simple plasmuiri ale minţii.
Trasumanismul are la bază, aşadar, o ameliorare a simplei
condiţii umane şi, structurată pe mitul supraomului, o pseudo transcendenţa a ei până spre postumanitate. Astfel, permanenta
“reîntoarcere a aceluiaşi” arată forma de maximă putere a
umanităţii din fiecare epocă şi astfel, filosofia transumanistă
devine unitate de măsură a maximului uman contemporan dar
şi a minimului etapei ce urmează.
Lucrarea „Umanism, transumanism, postumanism.
Perspective filosofice” oferă o nouă perspectivă asupra
condiţiei umane, motiv pentru care autoarea încearcă pe
parcursul unui întreg capitol să dezbată dilema paradigmelor,
făcând des apel la morală, etică şi predefinirile sociale cu privire
la a fi moral. Dilema unor valori universale ale umanităţii derivă
din însăşi imperativul de a fi sau a face după cum dictează
uneori instanţele morale ale unei comunităţi, detaşate tocmai de
nevoia firească a individului de a-şi construi propriile repere,
propriile sisteme de gândire şi evaluare şi astfel, propriile valori.
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Amendamente consistente la ideea binelui moral predefinit au
fost aduse şi de Kant care sancţiona ideea moralei în conştiinţa
comună voalează tocmai accesul la conştiinţa morală pentru că
îi ştirbeşte libertatea de manifestare directă. Extrapolând ideea
kantiană a moralei şi libertăţii conştiinţei la orice sistem social
vom găsi mereu aceeaşi dilemă sau conflict interior: în cuplul
conjugal, în mediile organizaţionale, în sistemele de gândire etc.
Supraomul contemporan nu mai poate accepta condiţionările
exterioare – el produce social mai mult decât să fie produs de
sistemul social. El se raportează la propria-i metafizică şi
acţionează prin ea. Accesul la sine devine singura resursă care îi
oferă puterea supraomului, supunerea faţă de conştiinţa
comună fiind doar simplă provocare ideologică.
Cartea este captivantă, extrem de importantă,
deopotrivă pentru cercetătorul grăbit, apăsat de sarcini urgente,
pentru elitele intelectuale, în caz că ar fi interesate să îşi
lărgească şi mai mult dimensiunea umanităţii spre limitele
proiective ale viitorului, pentru studenţi, filosofi sau simpli
pasionaţi ai gândirii fiolosofice.
Aşa cum este proiectată structura cărţii, lectura poate
înseamna provocarea întoarcerii la sine. Ea poate fi un răspuns,
în căutarea propriului reper atunci când imperativele
comunităţii de referinţă îţi voalează autonomia, când sistemele
sociale îţi limitează accesul la structura autonomă a dezvoltării
individuale sau când prescripţiile îţi sunt dilematice iar latenţele
îţi prescriu mai degrabă mimează fericirea în loc să o ofere.
Prof. univ. dr. hab. Viorel Guliciuc
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Cuvânt înainte
Volumul de faţă cuprinde forma prelucrată,
comunicabilă unui public mai larg, a rezultatului unei
documentări laborioase ce a stat la baza tezei de doctorat a
autoarei, o sistematică şi extensivă cercetare a conceptului de
transumanism în relaţiile sale cu principalele concepte filosofice ale
modernităţii. Lucrarea are şi o miză etică, urmărită permanent şi
augumentată cu numeroase contribuţii bibliografice de
rezonanţă contemporană. Astfel, lucrarea subscrie un spaţiu
întins între o analiză conceptuală cât se poate de tehnică, cu
contribuţii inclusiv în planul ontologiei umanului, şi numeroase
discuţii angajante despre riscurile ignoranţei în plan moral şi
etic al adepţilor transumanismului ca doctrină a creării
supraomului şi raiului terestru înregistrate ca succese ale
progresului tehnic.
Importanţa şi actualitatea temei sunt indiscutabile.
Transumanismul este deja un domeniu vast şi cu numeroase
şcoli teoretice, simţindu-se nevoia unor sinteze de anvergură.
În acest sens, lucrarea constituie o bună introducere în temă.
După un prim capitol ce documentează conceptul de
transumanism, suntem introduşi în condiţiile sale teoretice şi
imaginative, miturile modernităţii. Cartea discută trei aşa-zise
mituri ale modernităţii, deşi nu sunt singurele reprezentative şi
posibile (căci putem admite şi altele cum sunt de pildă mitul
contractualismului sau pe cel al paradisului terestru). Capitolul
al treilea, cel mai bine consolidat, este o analiză a paradigmelor
etice considerate de autoare ca fiind de referinţă în contextul
provocărilor presiunilor de bioameliorare transumanistă,
expunere clară şi excelent susţinută bibliografic, calitativ
superioară celorlalte capitole. Aici, autoarea are resurse pentru a
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propune o contribuţie originală numită „responsabilitatea faţă
de non-prezenţa umană sau prezenţa non-umană” (întrebăm şi
de ce nu adaugă „non-prezenţa non-umană”, ca angajament
pentru viitorii parteneri de ecosistem).
Desigur, ca orice carte, şi aceasta provoacă destul de
multe întrebări şi nedumeriri, mai ales în contextul unei teme
incomode cum este transumanismul. Eclectismul metodologic
şi conceptual pare să fie un truc la care autoarea apelează de
câteva ori. De exemplu, discutând conceptul de autotranscendenţă, autoarea pune în contrast tehnologiile puterii cu
creştinismul, prin intermediul lui Ioan Petru Culianu, pentru ca
apoi să treacă la noţiunea limitărilor fiinţiale sau existenţiale ale
condiţiei umane, pe care însă le analizează cu ajutorul unei grile
din filosofia budistă indiană. Or, limitele autotranscenderii fac
parte şi din ontologia creştină, cu care autoarea a început
comparaţia; se putea, mult mai coerent, lucra comparativ pe
ambele grile conceptuale, creştină şi indiană. Combinarea
tradiţiilor mistice şi apoi a misticii cu filosofia raţională
europeană (Julius Evola cu Heidegger, de pildă) aduce mult
exotism nu însă şi claritate. Acest lucru este cu atât mai
important cu cât rezervele etice faţă de idealurile progresiste ale
transumanismului şi postumanismului au, cum bine precizează
autoarea, un fundament tradiţional şi religios, de regulă creştin;
or, a contracara aceste rezerve cu ajutorul unor ingredienţi
mistici din alte tradiţii nu rezolvă problema ci dimpotrivă, o
multiplică. În aceeaşi ordine de idei, nici trecerea de la
categoriile filosofiei indiene la cele aristotelice şi kantiene nu
aduce claritate, nici asocierea între tema tradiţională a bătrâneţii
şi tema postumanistă a longevităţii nu are o funcţie de
elucidare, după cum nici apelul la un mit al metensomatozei din
yoga tibetană nu are puterea de a clarifica problema statutului
ontologic al conştiinţei digitalizate.
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