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Eşecul între cădere şi valoare etică
Autorul acestei cărţi, la origine teză de doctorat, este o
personalitate bine conturată în orizontul competenţelor de ordin
ştiinţific pe care le-a acumulat timp de două decenii şi mai mult de
jumătate. Absolvent al Facultăţii de Filosofie s-a dovedit a fi
constant interesat de o problematică ştiinţifică aflată la intersecţia
filosofiei cu sociologia, a eticii cu ştiinţele politice şi economice,
pentru a ne opri doar la aceste arii de preocupare din şirul mai larg,
acoperit în tot acest timp prin studii şi articole publicate în reviste de
specialitate. Când s-a înscris la doctorat, la Colocviul de admitere a
prezentat un proiect clar despre o temă nu prea frecventă în
interesul doctoranzilor din ultimii ani: tema diferenţei ca punct de
plecare pentru developarea fenomenului eşecului şi, drept temei,
pentru o etică a intervalului.
În anii de stagiu, domnul George Constantin şi-a îndeplinit
toate obligaţiile înscrise în fişa individuală şi, mai mult, a publicat
părţi din referatele susţinute în faţa comisiei, în revista de filosofie
Heteron.ro, începând chiar cu primul număr al cesteia, din iunie
2013. De altfel, de pildă, o parte a ipotezelor actualului capitol prim
al cărţii, Natura inepuizabilă a diferenţei, redefiniri şi delimitări de natură
conceptuală, a fost testată prin publicarea în nr. 1 şi nr 3 al respectivei
reviste. Dovada: autorul s-a confruntat cu observaţiile şi sugestiile
venite dinspre comunitatea tinerilor doctoranzi, iar unele argumente
s-au rafinat tocmai în urma acestor reacţii de ordin intelectual.
Doctorul în filosofie de astăzi are un obiect clar delimitat şi
conturat al cercetării sale. Încă din Argument, afirmă că acest
concept al diferenţei s-a dovedit, în contextul gândirii postmoderne,
un concept stimulator şi promiţător poate mai mult decât altele.
Imediat, însă autorul afirmă că diferenţa nu este numai o realitate
ontică, în sensul propus, de exemplu de Gilles Deleuze, ci, ea poate
să fie considerată şi „o metodă de analiză a eşecului raţionalităţii”, pe
7
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de o parte şi, pe de altă parte, „chiar o chestiune de interpretare şi de
poziţionare axiologică”. Mai precis: autorul pleacă de la acestă idee
simplă şi fundamentală, anume că diferenţa solicită obligatoriu,
pentru a fi circumscrisă şi definită, cele trei registre binecunoscute –
cel ontologic, cel gnoseologic şi cel axiologic.
Pentru radiografierea acestui triplu statut al diferenţei este
adusă în prim plan, din istoria gândirii filosofice universale şi
româneşti, tot ceea ce este considerat semnificativ din autori precum
Heraclit şi Platon, Descartes şi Pascal, Leibnitz, Kant şi Hegel,
Henri Bergson, Kierkegaard şi Nietzsche, Heidegger şi Ricoeur,
Huserl şi Camil Petrescu, Max Weber şi Habermas, Jacques Derrida
şi Gilles Deleuze etc., o analitică a acestui concept preocupându-l pe
autor, care afirmă explicit: „Intenţia noastră nu este [doar aceea] de a
realiza o simplă expunere (istorie) neutră a noţiunii de diferenţă,
adică de a face doar un inventar pe care noţiunea îl ridică, ci [intenţia
noastră] vizează resemnificarea într-un mod angajant a diferenţei,
atât ca problemă a filosofilor antici şi/sau moderni, cât şi ca
problemă a postmodernităţii”
Încă din capitolul I, autorul arată că, într-o primă
aproximare, diferenţa s-ar putea defini ca tot ceea ce este altfel decât
modelul (în sens de teorie şi de interpretare a unei teorii), de la
simple diferenţe până la opoziţii antagonice. Din această foarte largă
definiţie, trei accepţii sunt considerate importante: 1. Diferenţa este
o noţiune angajată din punct de vedere etic, chiar dacă pare neutră;
2. Diferenţa presupune întotdeauna un referenţial; 3. Deşi diferenţa
este aplicabilă oricărei alte noţiuni sau categorii, indiferent dacă
acestea definesc obiecte, substanţe, fenomene, relaţii sau stări, ea nu
este, din punct de vedere metafizic ultim, o calitate imuabilă, lipsită
de orice contextualizare. Cu atari premise şi încadrări conceptuale,
autorul stabileşte că diferenţa şi eşecul nu pot fi separate în nici unul
din cele trei paliere fundamentale – ontologic, gnoseologic şi
axiologic: „definirea eşecului în afara sau în lipsa diferenţei este
imposibilă fiindcă însăşi existenţa sa se legitimează ca fiind
diferenţă.”
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Ceea ce urmează în lucrare, mai ales în capitolele II, III şi
IV, poate fi numită o încercare de încadrare fenomenologică a
diferenţei generatoare de eşec. Cea mai fină şi mai profundă
distincţie operată de autor, în acest context, este cea dintre„ eşecul
ca diferenţă pozitivă” şi „eşecul ca diferenţă negativă”. Merită toată
atenţia şi aprecierea acea parte din lucrare, în cuprinsul căreia,
rafinarea fenomenologică vizează concepte precum eroarea,
defectul, ratarea, păcatul.
Iată o expresie a acestor distincţii: „existenţa este o
manifestare a eşecului ca diferenţă, în care eşecul ca diferenţă
pozitivă (eşecul pozitiv) este o expresie a succesului, înţeles în
relativitatea sa (şi care se exprimă [prin triumful valorilor
fundamentale, a ideii de libertate în primul rând, cam în felul în care
Hegel vorbeşte de Die List der Vernunft], iar eşecul ca diferenţă
negativă (eşecul negativ) este ceea ce în limbaj curent, numim
simplu, eşec (şi care se exprimă prin eroare sau greşeală, prin defect,
prin ratare sau păcat). La această a doua accepţie n-am avea de
completat decât „erorile cognitive letale” de care aminteşte Karl
Popper.
În privinţa formelor eşecului (eşecul creatorului sau eşecul ca
diferenţă, eşecul filosofului, eşecul paradoxal sau eşecul autentic,
eşecul de paradă sau eşecul duminical) sugerăm autorului să extindă
(poate într-o lucrare viitoare) consideraţiile referitoare la „cale” şi
„drum” preluate şi dezvoltate pe urmele gândirii creştine şi a unor
autori autohtoni, Andrei Pleşu şi asupra consideraţiilor lui MacIntyre
din După virtute, referitoare la „unitatea unei vieţi”, în cuprinsul
căreia, utilizarea acestor calificative, eşec, ratare, defect primesc sens
şi substanţă numai prin naraţiunea care surprinde „toată viaţa cuiva,
întregul destin individual deja consumat”.
În privinţa formelor eşecului negativ (eşecul ca renunţare sau
eşecul ca frică, eşecul moral sau eşecul ca formă a uitării, eşecul
vulgar sau eşecul ca ratare) sunt excelente pagini dedicate temei
memoriei morale, iar trimiterile la Ricoeur sunt binevenite cu atât
mai mult cu cât tema neuitării faptelor abominabile comise în
brutalul secol XX se impune cu necesitate, prin prisma noilor forme
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de violenţă din istoria recentă. În fapt, aceste dezvoltări ideatice sunt
perfect compatibile cu analizele din capitolul al III-lea Raţiune şi
raţionalitate; premise ale comunicării: etica itervalului.
Autorul insistă în acest context asupra temei instituirii
eticului prin acţiunea comunicativă arătând, motivat, că eticul nu se
impune de la sine în structura valoric-normativă a societăţii actuale,
impregnate simultan de joncţiuni paradoxale, în care utilul şi
cunoaşterea augmentează domeniul posibilului, juridicul şi politicul
se solidarizează pre-eminent cu legitimitatea şi legalitatea, iar
moralitatea din psihologia publică tinde, în chip insidios, să sacrifice
datoriile pentru obedienţe mărunte şi să anuleze libertatea pentru
satisfacerea falselor nevoi şi a falselor trebuinţe.
Trăim, spune autorul pe urmele lui Baudrillard, într-un
„extaz al comunicării” în care autenticitatea este aneantizată de
drama alienării, care nu mai este conştientă de sine. Tema destinului
este mereu rediscutată – vom fi avertizaţi în ultimul capitol (cap. IVReinterpretări şi concluzii) – drept cheie, simultan explicativă şi
comprehensivă, pentru orice etică, ce depune mărturie, nu numai
pentru cum trebuie omul să trăiască, ci şi pentru ce se întâmplă după
ce omul ascultă sau nu de comandamentele morale în situaţii
determinate de viaţă. Aici intervalul stabilit riguros, cu mijloacele
ştiinţei, este un moment necesar pentru orice explicaţie, dar acest
interval, care este viaţa însăşi cu reuşitele şi ratările sale, nu este şi
suficient pentru înţelegerea, pentru comprehensiunea deplină a
sensului zbaterilor şi căutărilor omeneşti; tocmai de aceea, fiecare
explicaţie are un „rest” şi fiecare trăire este cuprinsă şi de un
inexplicabil, de-o tăcere, de un mister.
Într-un fel, George Constantin confirmă intuiţii străvechi
despre natura fiinţei morale, despre relativa indeterminare a
comportamentului moral, căci, în fond, cine stabileşte intervalul
dintre curaj şi laşitate, dintre altruism şi egoism, dintre iubire şi
făţărnicie? Aproape niciodată, cu certitudine, nu ştim dinainte dacă
aşteptarea curajului va fi îndeplinită, dacă solicitarea atitudinii blânde
va fi satisfăcută prin acte indubitabil, pline de înţelegere şi
compasiune! Iată deschis un teritoriu fenomenologic complex, iată
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pârtiile pentru care etica să nu mai fie doar acord cu imperativul
moral, ci, şi totodată, o naraţiune deschisă despre intervalele vieţii
individuale, văzute ca un întreg ce poate şi trebuie să primească un
sens şi, mai ales, o valoare.
Asemenea studii analitice sunt nu numai necesare ci şi utile
pentru oricine meditează asupra destinului condiţiei umane
dintotdeauna şi de pretutindeni. În cazul nostru particular se mai
poate adauga şi acest argument: ieşirea din impasuri colective şi
dintr-o neaşezare morală cronică a societăţii româneşti nu se face de
la sine. Iar, un prim pas obligatoriu pentru a depăşi neputinţele reale
sau doar auto-identificate şi asumate în psihologia publică, este
acesta: creşterea gradului de transparenţă, autenticitate şi
exemplaritate în conştiinţa publică.
Ori, transparenţa, autenticitatea şi exemplaritatea sunt
indicatori primari ai moralităţii elementare. Toate aceste atribute
solicită efort, curaj, onestitate, răbdare, simplitate şi nu indiferenţă,
„sinceritatea” zgomotoasă şi exhibiţionistă şi, mai ales, spirit
tranzacţional, care exclude curajul şi privilegiază laşitatea. Încă mult
timp, probabil, ne vom lamenta asupra acestui eşec. Ce se poate face
pentru a se ieşi din ceea ce, declarativ, detestăm cu toţii: uşurinţa
raportării la clipele de viaţă, deci, printre altele, luarea în râs a
aproape oricui şi a orice? Deocamdată să consemnăm o cauză de
adâncime a acestui autoblocaj: conştiinţa publică este redusă, nu
arareori, la nivelul psihologiei publice, iar eşecurile individuale
primesc o confirmare în spaţiul public tocmai pentru că se menţin şi
întreţin această indistincţie.
În cartea tânărului filosof matur George Constantin veţi găsi
nu numai interogaţii la toate aceste teme grave ci, deopotrivă, şi o
întrezărire a căilor de urmat în viaţă.
Vasile MORAR
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Studiu introductiv
Trebuie spus de la bun început că tematizarea eşecului de
către d-l Constantin, în contextul unui proiect de ontologie
postmodernă care face din diferenţă un principiu de construcţie
filosofică sistematică, îşi are o motivaţie venită din actualele practici
de viaţă ale omului, fundate pe relativism, pluralism valoric, pe
comunicare şi intercomunicare culturală generalizată. Poziţia pe care
se plasează autorul este una a raţionalităţii slabe, interpretative,
informaţionale şi comunicative, în esenţă, hermeneutice, în sensul
teoretizat de o serie de gânditori care au trasat agenda gândirii
postmoderne începând cu Nietzsche, Heiddeger, Gadamer, Deleuze,
Derrida, Vattimo, Habermas, Rorty etc. Raţionalitatea este pentru dl Constantin o …„proprietate informaţională, este capacitatea
noastră de a imagina, proiecta, construi şi transmite modele,
structuri şi arhitecturi de interpretare, de modelare şi valorizare a
existenţei în toată complexitatea şi formele sale de manifestare”.
În opinia d-lui Constantin, pentru a înţelege şi explica filosofic
şi raţional actualele practici de viaţă remodelate de globalizarea lumii,
actul de filosofare însuşi trebuie remodelat şi regândit în conformitate
cu o serie de referenţiali contextuali, epistemici sau etici, care trimit, în
ultimă instanţă la „date perceptive, individuale şi implicate direct întro observaţie empirică”. Pe scurt, domnia sa recomandă o reîntemeiere
a filosofiei însăşi, respectiv a ontologiei, plecând de la faptele de viaţă
şi de la adevărul practicii ca reper în construcţia oricăror viziunii şi
interpretări ce îşi propun imagini globale despre lume. În alţi termeni,
d-l Constantin deschide câmpul unei ontologii slabe, contextualiste şi
comunicaţionale, antifundaţioniste şi antiesenţialiste, care se
întemeiază pe praxisul vieţii.
Drumul gândirii filosofice, susţine domnia sa, trebuie să
plece de la practicile reale de viaţă ale oamenilor la teorii
comprehensive şi în nici un caz, invers, de la teorii abstracte şi
13
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speculative către viaţă. Din acest motiv se impune, susţine d-l
Constantin, experimentarea teoretică a unui un nou scenariu
ontologic care să renunţe la ideea tradiţională a plenitudinii fiinţei şi
să facă din multiplicitatea, relativitatea şi perisabilitatea individualelor
lumii, implicate intensional în categoria filosofică a diferenţei, o
axiomă de construcţie ontologică.
Acest proiect debutează cu o critică a metafizicii tradiţionale
şi a celor trei mari supoziţii ale ei, plenitudinea fiinţei, perfecţiunea
transcendenţei şi finalitatea lumii, cu scopul de a depăşi gândirea
dihotomică care s-a inserat în fundalul filosofiei europene, încă de la
începuturile ei presocratice, mai precis a metafizicii şi a ontologiei
Unului-multiplului. Pentru început d-l Constantin face scurte
incursiunii istorice descriind succint ipostazele filosofice ale diferenţei,
transformată într-o categorie filosofică odată cu Sofistul lui Platon şi
încercării acestuia de a releva un mecanism logic de combinare a
Ideilor prime: fiinţa, identicul şi diferenţa, mişcarea şi repausul.
Gândirea ontologică grecească obsedată de „fiinţă”,
„ordine” şi „plenitudine”, a constituit modelul gândirii europene,
întrucât a transformat unitatea şi identitatea principiului ca Unu,
perfecţiunea fiinţei, într-o schemă explicativă a multiplicităţii şi
perenităţii lucrurilor. Drumul gândirii ontologice tradiţionale, arată
autorul, a parcurs un itinerar argumentativ univoc timp de mai bine
de două milenii: de la unitatea indestructibilă a principiului, respectiv
de la stabilitatea, ordinea şi eternitatea, perfecţiunea şi finalitatea
lumii etc. către ceea ce constituie conţinutul diferenţei, adică mişcarea,
schimbarea, transformarea şi dispariţia individualelor lumii. Pe scurt,
multiplicitatea lumii, diferenţierea indefinită spaţio-temporal şi
ontologic a individualelor deveneau comprehensibile, în modelul
ontologiei tradiţionale, numai dacă se postula existenţa unei lumii
perfecte aflată în identitate eternă de ordine şi scop cu ea însăşi.
Perfecţiunea, instituită ca principiu ontologic, metodologic şi valoric,
era văzută ca temei şi model explicativ pentru lumea sublunară,
imperfectă şi perisabilă, dominată de diferenţele incomprehensibile
ale multiplicităţii individualelor.
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Această dominaţie a ontologiei plenitudinii fiinţei şi
perfecţiunii, susţine argumentat d-l Constantin, este pusă sub
semnul întrebării nu doar de noile dezvoltări reflexive moderne,
venite din filosofiile subiectivităţii ale lui ego cogito, de sorginte
cartesiană, cât mai ales din ştiinţele naturii care, odată cu opera lui
James Maxwel, la mijlocul secolului al XIX-lea, au dovedit
experimental că mişcarea, schimbarea şi transformarea
caracterizează în mod universal lumea, iar repausul, conceput ca
absolut încă de metafizica artistotelică, s-a dovedit a fi o banală
realitate schimbătoare, contextuală. Prin urmare, plecând de la aceste
remodelări în câmpul cunoşterii ştiinţifice, se impune crearea unei
ontologii menite să explicare dinamica lumii, faptul că ea este într-o
prefacere continuă din câmpul căreia lipseşte un sens predeterminat
şi un scop final către care se îndreptă.
În acest context problematic, d-l Constantin propune o
remodelare a ontologiei tradiţionale plecând de la principiul diferenţei
asumat, cum spuneam, ca axiomă de construcţie ontologică ce
introduce principiul mişcării, schimbării şi al temporalităţii în natura
„fiinţei” însăşi, aflată în identitate cu sine. Identitatea fiinţei, adică
ceea ce se manifestă în sine şi se manifestă existând, posedă,
argumentează autorul, apelând la filosofiile contemporane de
extracţie huserliană şi heideggeriană, în chiar arhitectonica sa
lăuntrică, diferenţa. Fiinţa nu este autologică, ci un sistem complex
de autoraportări cu o structură internă ce cuprinde, între altele,
acelaşi-ul, mijlocirea şi diferenţa, permiţând o reconstrucţie ontologică a
unei lumi care nu este preorganizată teleologic şi care se află în
deschiderea singularităţii omului. Identitatea fiinţei cu sine este, în
acest caz, „acelaşi-ul în schimbare” sau, în alţi termeni, identitatea
este „diferenţa aceluiaşi-ului”. Diferenţa posedă, prin urmare, aceeaşi
demnitatea ontologică cu cea a fiinţei. „Natura fiinţei este
diferenţială. Totodată, credem că diferenţa este deschiderea şi şansa
noastră de a ne apropia de fiinţă, de a o asimila şi înţelege, de aceea
nutrim speranţa că demersul nostru este unul temerar şi, probabil,
inovator”.
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