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Noile medii, îndeosebi Internetul, au stârnit 
dezbateri deosebit de aprinse, mul�i intelectuali umani�ti 
avertizând asupra pericolelor mortale pe care le implic� 
acestea. 

Nu cred c� este vorba, în acest caz, numai despre 
o team� fireasc� de noutate, de necunoscut; multe din 
aceste critici sunt, m�car în parte, justificate. Ele ne 
amintesc unele din temerile pe care le-au trezit, la vremea 
lor, inven�ii sau descoperiri ca locomotiva, avionul, 
curentul electric sau teoria evolu�iei speciilor. Orice nou� 
inven�ie, descoperire sau teorie presupune anumite 
riscuri, anumite dezavantaje, sau costuri. A le respinge 
exclusiv din acest motiv, înseamn� a ignora atât 
avantajele lor – sensibil mai mari decât cele ale lucrurilor 
sau cuno�tin�elor pe care le înlocuiesc – cât �i faptul c� �i 
acestea din urm� presupun riscuri, costuri specifice, deci 
opunându-ne nu câ�tig�m nimic, riscând totu�i s� 
pierdem ceva.  

În acest studiu îmi propun s� examinez �i s� 
prezint câteva astfel de critici, încercând s� determin 
costurile acestor noi mijloace de comunicare. Apoi, voi 
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propune o modalitate nou� de a interpreta acest 
fenomen, care înseamn� �i o schimbare de perspectiv� în 
ce prive�te mass-media tradi�ional�. În fine, voi încerca 
elaborarea unui argument în favoarea utiliz�rii acestor 
medii în educa�ie. 

 

I 

 

Unul din motivele principale ale neîncrederii fa�� 
de aceste noi mijloace de transmitere a informa�iei nu 
este legat de anumite limite inerente oric�rui mijloc 
material ci, paradoxal, de lipsa unor astfel de limite: noile 
medii au posibilit��i incredibile de a livra informa�ia, care 
dep��esc cu mult capacitatea noastr� natural� de 
asimilare �i prelucrare. Este vorba, în primul rând, despre 
posibilit��ile exponen�iale de a te informa: programe de 
mai pu�in 10 kb te pot informa continuu, cvasi-
instantaneu asupra tot ceea ce se petrece – în orice 
domeniu de interes – semnificativ, oriunde pe glob; alte 
programe î�i asigur� accesul la versiunile electronice ale 
unor jurnale, într-o cantitate fabuloas�, de 6-700 de ziare. 
Exist� sute de canale de radio �i televiziune care emit pe 
Internet. Accesul la transmiterea informa�iei a încetat de 
a mai fi apanajul marilor firme: orice student la 
informatic� poate, cu un computer, o conexiune la 
Internet �i o camer� de web, s�-�i fac� propriul post de 
radio sau televiziune. Mul�i din intelectualii umani�ti sunt 
însp�imânta�i de  aceast� explozie informa�ional� �i de 
probabilele consecin�e ale acesteia. Aceasta cu atât mai 
mult cu cât în m�sura în care te informezi pe Internet, 
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devii, volens-nolens, informant, surs� de informa�ii 
pentru restul re�elei. Paul Virilioi se ocup� de acest ultim 
aspect �i vorbe�te despre o adev�rat� telesupraveghere 
global�, referindu-se mai ales la camerele video (web-
cam). Generalizarea acestui regim al imaginii determin� 
o degradare, un crah al ei: „Ochi pentru ochi, concuren�a 
dintre iconi este la ordinea zilei �i aceast� concuren��, 
mondializându-se ca toate celelalte lucruri din epoca 
pie�ei economice planetare, este destabilizant� pentru 
regimul imaginilor televizate, altfel spus pentru 
ansamblul informa�iei iconice”ii. El d� ca exemplu al 
acestei generaliz�ri a telesupravegherii cazul unei 
americance, June Huston, obsedat� de fantome, care �i-a 
împânzit casa cu camere video, în cele mai intime �i 
inaccesibile locuri cu putin��, �i care transmit, 24 de ore 
din 24, imagini în direct pe Internet. Declara�iile tinerei 
ne indic� �i motivul pentru care a procedat astfel: „Îmi 
este team� de fantome. Toat� lumea �tie c� sunt 
paranoic�, dar nimeni nu în�elege faptul c� prezen�a 
semenului m� însp�imânt� �i mai mult; nu vreau ca 
oamenii s� aib� un acces fizic la spa�iul meu. Aceasta 
f�cea ca, pân� la apari�ia Internetului, s� nu fiu capabil� 
s� primesc un ajutor din afar�”iii. Cu alte cuvinte, 
Internetul este, pentru ea, o modalitate de a comunica – �i 
astfel, de a exorciza – semenilor teama pe care i-o 
provoac� ideea c� locuin�a ei ar fi bântuit� de fantome. 
Ideea c� este privit� – sau c� ar putea fi privit� – tot 
timpul, îi permite s� înfrunte mai u�or aceast� teroare: 
neputând suporta prezen�a celuilalt, neputând s�-i accepte 
prezen�a nemijlocit�, ea se calmeaz� devenind (poten�ial) 
prezent� pentru acesta. Privirea celuilalt este cârja care o 
ajut� s�-�i înfrunte demonii. Dup� cum se poate observa, 
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exemplul este destul de ambivalent, este destul de dificil 
de în�eles prin ce ar fi mai avantajoas�, situa�ia anteri-
oar�: telesupravegherea global� presupune �i anumite 
câ�tiguri, deloc neglijabile. 

Multimedia, consider� Virilio, „înseamn� distru-
gerea modelului mediatic tradi�ional, înfrângerea aces-
tuia. Ecran contra ecran, monitorul computerului casnic 
contra aparatului de recep�ie tv., o înfruntare pentru 
cucerirea pie�ii percep�iei globale. Pia�� a iconului mai 
mult decât a idoluluiiv, al c�rei control va deschide 
mâine o nou� er� etic� �i estetic�”. Virilio atinge aici un 
aspect important al noilor medii, anume faptul c� ima-
ginea vizual�, cvasi-perceptiv�, înlocuie�te cuvântul, 
construc�ia ideatic�. Noile medii ar reprezenta, de aceea, 
un regres, o „analfabetizare” a privitorului, prin elimina-
rea oric�rui demers interpretativ, intelectual. Noile medii 
apar, spre deosebire de cele vechi, ca o prelungire mai 
curând a organelor noastre de percep�ie, a v�zului, decât 
a gândirii, a intelectului. 

Bernard Noelv sus�ine �i el c� aceast� domnie a 
vizualului are consecin�e nefaste: „comunicarea devine o 
pia�� care face comer� cu vizibilul, odat� ce imaginea 
este singurul ei produs.” Aceast� pia�� înglobeaz� întrea-
ga economie, dar pentru ca totul s� func�ioneze perfect, 
trebuie ca libera circula�ie a imaginilor s� nu cunoasc� 
nici o restric�ie. Efectul pervers al acestui fenomen este o 
subiectivizare a imaginii: „marfa comunic�rii nu va mai 
fi decât o marf� mental�, iar societatea care se va na�te 
va fi una a acordului cu eviden�a”. Prin comer�ul cu 
imagini, societatea de comunicare va reu�i ceea ce nici 
un regim totalitar nu a reu�it s� produc� prin intermediul 
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ideologiei: „o adeziune natural�”, conchide autorul. Ca-
racterul cvasi-perceptiv al noilor medii poate, desigur, s� 
produc� un astfel de efect, dar el nu-i apar�ine în mod 
exclusiv: oricine r�sfoie�te o publica�ie poate s� vad� 
prezen�a mult mai pregnant� a imaginii în detrimentul 
textului, comparativ cu publica�iile din secolele trecute. 
Este vorba aici mai curând de un efect al imaginii, al 
iconului, cât de unul al mediului prin care este vehiculat. 
Internetul nu se reduce, deocamdat�, la iconic: cele mai 
mari biblioteci, libr�rii etc. pot fi accesate de pe Internet. 
Documente rare sau importante, care alt�dat� necesitau 
fonduri importante pentru deplas�ri etc, pot fi consultate 
pe Internet. Grupurile de discu�ii, „cafenelele filosofice 
virtuale” au dus la eliminarea distan�elor �i a barierelor 
fizice �i la apari�ia unei vie�i intelectuale deosebit de 
intense. Apoi, ar mai fi de observat faptul c� acest acord 
presupune o anumit� conjunc�ie a iconicului cu 
economicul. Ori, Internetul pare, cel pu�in deocamdat�, 
orientat într-o direc�ie contrar� pie�ii de m�rfuri: 
informa�ia este tratat� mai curând ca o form� de 
comuniune (de cuminecare) decât ca una de tezaurizare. 
Desigur, exist� tendin�e contrare, legate mai ales de 
utilizarea Internetului în scopuri economice, dar unul din 
conceptele fundamentale care au determinat explozia 
informa�ional� este cel de „freeware”, adic� programe, 
respectiv informa�ii gratuite. 

Aceast� domina�ie a iconicului poate conduce, 
consider� Virilio, la o orbire global�, prin pierderea 
contactului direct, nemijlocit cu realitatea fizic�, cu 
faptele. Progresiva digitalizare a informa�iei fiind înso�it� 
de declinul senza�iilor imediate, "va determina ca 
aproprierea „analogic�” de semen s� lase locul exclusiv 
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verosimilit��ii numerice a îndep�rtatului…”. Vedem aici 
eviden�iat exclusiv una din fe�ele fenomenului, ignorarea 
faptului deloc nesemnificativ al apropierii (�i prin 
aceasta, al aproprierii) îndep�rtatului, mic�orarea sau 
dispari�ia distan�elor fizice, culturale etc. În plus, apare o 
imagine u�or idilic� asupra contactului nemediatic cu 
cel�lalt, ceea ce am putea numi „mitul imediatit��ii”, al 
nemijlocirii acestui contact. Prin ce este mai fidel un 
contact direct cu semenul, când acesta este unul 
intelectual �i nu fizic, de un schimb de informa�ii �i nu 
unul de umori. Desigur, Virilio vizeaz� mai ales situa�iile 
în care cunoa�terea nemijlocit�, personal� – de genul „îl 
cunosc pe Popescu”, cu sensul de „am copil�rit cu 
Popescu, îi cunosc p�rin�ii, am fost colegi la �coal� etc” - 
este înlocuit� de cea informa�ional� – de genul „îl cunosc 
pe Popescu”, cu sensul de „am citit despre el, am auzit de 
el etc”. Pericolul nu este legat de existen�a celor dou�, ci 
de confundarea lor, adic�, de exemplu s� consideri c� �tii 
ce s-a petrecut în Kosovo, pentru c� ai v�zut pe Internet 
imagini sau alte informa�ii despre ce s-a petrecut acolo. 
Riscul acesta este legat de regimul iconic �i el afecteaz� 
toate mediile care utilizeaz� iconi, iar Internetul nu poate 
fi considerat mai riscant decât celelalte, din acest punct 
de vedere. Dimpotriv�, spre deosebire posturile de 
televiziune, care exprim� unilateral un anumit mod de a 
vedea ( de fapt de a interpreta) evenimentul,  

Internetul permite afirmarea oric�rui mod, per-
mi�ând astfel denun�area efectului de real produs de 
iconicitate: singurul post de radio independent din 
Iugoslavia lui Milo�evici, care a prezentat informa�ii 
alternative la cele difuzate de canalele oficiale, a fost 
unul care emitea pe Internet. Cu toate eforturile cenzurii, 
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el nu a putut fi desfiin�at, tocmai datorit� structurii 
deschise a Internetului. 

Un alt motiv de spaim� este dat de transparen�a 
total� a comunic�rii, de dispari�ia intimit��ii. Denis 
Duclosvi noteaz�: „În momentul în care, evitând orice 
dezbatere public�, a fost votat� în Fran�a o lege care 
permite accesul fiscului la num�rul de asigurare social� 
�i în care a fost propus� crearea unei mari b�nci de date 
a poli�iei, trebuie s� ne întreb�m asupra tenta�iei de a 
subordona societatea informa�iei �i transparen�ei. 
Fascina�ia „liberticid�” care se dezv�luie aici nu �ine 
numai de incorigibila tendin�� a puterii”. Este de notat, 
îns�, c� raporturile dintre libertate �i transparen�� sunt 
mult mai complexe, transparen�a, accesul cât mai larg la 
informa�ie fiind, în fond, un element fundamental al 
libert��ii. Ceea ce ucide libertatea nu este transparen�a, ci 
mai curând, monopolul asupra informa�iei, posibilitatea 
de a-i priva pe al�ii de accesul la aceasta. Desigur, 
r�mâne problema respectului fa�� de intimitatea fiec�ruia, 
dar aici solu�iile sunt de natur� mai curând tehnic�: exist� 
un mecanism gratuit de criptare a mesajelor, exist� 
programe care restric�ioneaz� accesul la fi�iere, com-
putere, re�ele etc. Desigur, exist� �i reversul, dar acesta 
numai ca infrac�iune. Problema penaliz�rii accesului 
neautorizat la informa�ii este una juridic� pe care multe 
��ri au rezolvat-o. Altfel, Internetul nu se dovede�te a fi 
mai failibil decât alte medii de stocare a informa�iilor.  

Dar Duclos nu acuz� numai acest aspect: 
„practicile populare ale computerului arat� dorin�a de a 
se cufunda în virtual. Bran�area tuturor oamenilor le 
permite s� se întâlneasc� �i s� fuzioneze într-un fel de 
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colectivitate-lume reunit� virtual”. Dac� pentru filosoful 
Teilhard de Chardin constituirea acestei „noosfere” este 
un stadiu în expansiunea spiritualului în univers, pentru 
Duclos este începutul unui co�mar: „Astfel se impune 
imaginea unei ma�ini autoguvernate, care produce o 
gril� intelectual� a lumii care poate fi adaptat� 
corpurilor �i ac�iunilor indivizilor. Cu aceasta vrea s� se 
contopeasc� adeptul mitului unei societ��i omene�ti 
conduse de informa�ie, infoantropul. El este fabricat în 
marile întreprinderi care au devenit laboratoarele 
comportamentului gregar, în contradic�ie flagrant� cu 
idealul democratic. El accept� ideea unei inteligen�e 
automate care comand� trupurile �i se hr�ne�te cu ele, 
a�a cum inteligen�a omeneasc� se na�te din conexiunile 
neuronilor. Un spirit produce trupul, un trup care s� fie 
un spirit.”vii În consecin��, Duclos crede c� pretinsa 
eficacitate a noilor medii se bazeaz� pe o imens� 
uniformizare cultural�, pe impunerea „unui pas caden�at 
– caden�a procesoarelor -, în care oamenii sunt sorti�i s� 
devin� la de impersonali ca �i memoriile computerelor, 
s� nu mai vorbeasc� o limb� de lemn, ci una de circuit 
imprimat, s� se supun� f�r� �ov�ire �i s� fie arunca�i la 
gunoi în clipa în care apare o b�nuial� de omenie sub 
taylorizarea lor mental�”. Toat� aceast� mecanizare a 
comunic�rii conduce la o aplatizare a tensiunilor, la 
apari�ia unui consens artificial, generat de re�ea �i nu de 
armonizarea participan�ilor. El adaug�, u�or nostalgic: 
„în limba de lemn, cel pu�in, erau a�chii”. Viziunea lui 
Duclos este, îns�, discutabil�, în m�sura în care �inem 
cont de faptul c� uniformizarea mediului nu implic� �i 
uniformizarea mesajului: Internetul s-a dezvoltat într-o 
manier� care contrazice imaginea unei ma�ini autogu-
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vernate �i uniformizatoare: este o re�ea complex�, ce se 
dezvolt� în toate direc�iile, în func�ie de interesele 
(cognitive sau de alt fel) celor care – în mod liber – ader� 
la ea. Func�ionarea �i, deci, influen�a acesteia este local�: 
fiecare caut� informa�ia (respectiv conexiunile) care îl 
intereseaz�, ignorând restul. Nu exist� o organizare 
ierarhic� a re�elei care s� justifice o asemenea apropiere 
de func�ionarea statului totalitar.  

Pentru a face mai acceptabil� o asemenea apropi-
ere, Duclos încearc� s� construiasc� o variant� totalitar� a 
liberalismului economic, plecând de la teoria „mâinii 
invizibile” despre care Adam Smith afirma c� contro-
leaz� pia�a capitalist� de m�rfuri. Teoria a fost preluat�, 
în matematic�, de John von Neumann, p�rintele teoriei 
jocurilor, care afirma c� o informare exact� a agen�ilor 
economici asupra exigen�elor pie�ei le-ar putea regla 
comportamentul mult mai bine decât constrângerea, fie 
ea �i etic�. Duclos încearc� s� eviden�ieze astfel ideea 
unei manipul�ri care ac�ioneaz� nu prin restrângerea 
accesului la informa�ie, ci prin garantarea unui acces 
deplin la aceasta, idee complet str�in� semnifica�ia 
afirma�iei lui von Neumann, care se refer� la agen�i 
economici ra�ionali, care se conduc dup� un principiu 
economic ra�ional, principiul maximiz�rii profiturilor �i a 
minimiz�rii costurilor, constrângerea ra�ional� fiind mult 
mai puternic� decât cea moral�. Duclos face apel �i la 
Norbert Wiener, care considera c� numai o ma�in� 
matematic� va putea face ca statul mondial s� devin� o 
realitate care s� înlocuiasc� haosul �i dezordinea actual�. 
Astfel, noile medii devin, pentru Duclos, instrumentul 
prin care diversitatea, în toate formele ei cultural�, 
social�, economic�, politic�, este condamnat�. Dincolo 
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de faptul c� diversitatea nu este o virtute în sine, se 
impune necesitatea de a evalua posibilit��ile pe care le 
avem la dispozi�ie pentru a alege acele sisteme care ni se 
par cele mai avantajoase. Libertatea nu exist� în afara 
posibilit��ii de a alege, iar alegerea trebuie s� aib� un 
fundament, o justificare pentru a fi efectiv o alegere. 
Altfel, nu noi alegem, ci suntem ale�i. Chiar dac� teoria 
jocurilor propune un aparat matematic unitar pentru 
efectuarea unor alegeri ra�ionale, nu exist� pericolul unei 
convergen�e materiale a acestora, odat� ce listele de 
preferin�e sunt dictate de interesele fiec�ruia dintre noi. 
Înc� odat�, uniformitatea mediului nu implic� unifor-
mizarea mesajului. 

În consecin��, concluzia apocaliptic� a lui Duclos, 
dup� care „formula actual� a unei „narcoinfocra�ii” se 
compune din 3 ingrediente principale: gândirea binar�, 
narcoza chimic� a subiectului, poli�ia informatic�” ni se 
pare, eufemistic vorbind, u�or exagerat�. 

Scriitorul japonez Kenzaburo Oeviii adopt� o 
pozi�ie mai pu�in distructiv� decât confra�ii s�i, dar 
preocupat� de respectul fa�� de o anumit� continuitate 
cultural�: „Mai întâi, cred c� este util, pentru o 
dezvoltare pozitiv� a noilor medii, s� se stabileasc� între 
ele �i vechile medii un fel de bucl� de feedback. S� 
stabilim o leg�tur�, chiar �i par�ial�, între exprimarea 
oamenilor  pe Internet �i aceast� media mai veche care 
este cartea, prin reluarea sub forma unei c�r�i a 
discu�iilor purtate prin intermediul po�tei electronice �i 
prin urm�rirea efectului pe care aceasta îl are. Nu este 
acesta un demers pertinent ?” Propunerea lui Oe vine, în 
principal, din teama c� vechile medii vor fi complet 
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înlocuite �i deci vor c�dea în uitare, de cele noi. 
Dezvoltarea noilor medii nu exclude interac�iunea lor cu 
cele tradi�ionale: cele mai mari libr�rii sunt cele de pe 
Internet. Cartea electronic� nu a înlocuit ci a îmbog��it 
conceptul de carte, în deosebi cu elemente de interacti-
vitate etc. Raporturile dintre noile medii �i cele tradi�io-
nale depind mai curând de oameni, de utilizatorii lor, 
decât ele însele. Oe intuie�te acest aspect atunci când 
propune solu�ii pentru eliminarea pericolului dispari�iei 
mediilor tradi�ionale. 

Mai exist� la Oe o team� pe care el o formuleaz� 
cu o mare sinceritate, anume aceea a uniformiz�rii 
lingvistice: „Într-o epoc� în care statele, rela�iile inter-
na�ionale �i chiar întreaga planet� sunt strivite de limba 
unei singure puteri, re�eaua Internet poate reprezenta un 
mediu de rezisten�� pentru indivizi. Dar, foarte des, 
cuvintele indivizilor sunt împrumutate de la grupul 
dominant; ele trag dup� ele �i sensul acestei domina�ii �i 
acceptarea acesteia”. Teama ca tinerii japonezi, care 
reprezint� majoritatea celor care au adoptat aceste medii, 
s� nu-�i piard� identitatea cultural�, s� nu fie asimila�i 
lingvistic, s� nu adopte f�r� rezerve �i f�r� diferen�e 
limba �i cultura anglo-american� este cel mai important 
factor care îl re�ine de la o acceptare a acestora. Este îns�, 
interesant c� asta numai în m�sura în care aceste medii 
nu sunt utilizate în vederea înt�ririi identit��ii culturale 
japoneze, lucru care nu este exclus în mod apriori: 
Internetul poate deveni mediul afirm�rii �i înt�ririi 
identit��ii culturale pentru toate comunit��ile umane. 
Teama nu prive�te instrumentul în sine, ci utilizarea care 
i se poate da. Ori, modul în care este structurat Internetul, 
ca o re�ea universal�, plurilingivistic�, care se dezvolt� 
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mai curând pe orizontal� decât pe vertical�, nimic nu se 
opune constituirii unor „motoare” de promovare a 
identit��ilor culturale, oricare ar fi ele. Consider�m 
atitudinea lui Oe ca fiind cea mai apropiat� de 
posibilitatea unui dialog asupra eficien�ei utiliz�rii noilor 
medii în dezvoltarea programelor educa�ionale. Celelalte 
atitudini prezentate poate sunt mai coerente sau mai 
seduc�toare, dar caracterul lor apocaliptic poate fi su-
blim, dar cu siguran�� este ineficient. Boicotarea acestor 
noi medii nu poate decât s� influen�eze ritmul, nu �i 
direc�ia dezvolt�rii lor. Pentru a o influen�a pe cea din 
urm� trebuie s� iei în considerare utilitatea lor. 

 

 

II 

 

Analiza acestei utilit��i presupune nu numai 
modificarea atitudinii afective fa�� de aceste medii, ci �i a 
atitudinii cognitive, schimbarea arsenalului conceptual �i 
a grilelor de interpretare pentru în�elegerea lor. Regis 
Debrayix propune, în acest scop, o nou� disciplin�, care 
s� adopte ca obiect de studiu revolu�ia multimedia, 
disciplin� pe care o nume�te „mediologie”. Aceasta î�i 
propune „s� analizeze func�iile sociale superioare” 
(religie, art�, ideologie, politic�) în raporturile lor cu 
mijloacele �i mediile de transmitere �i de transport al 
informa�iei. Mediologia opereaz� o schimbare important� 
de paradigm�: nu mai avem de-a face cu construirea unei 
opozi�ii între noile medii �i vechile instrumente intelec-
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tuale, ci cu constituirea unui domeniu autonom în care 
noul �i vechiul sunt integrate. Punctul sensibil �i centrul 
de gravita�ie al reflec�iei mediologice este intermediarul, 
"este zona înc� imprecis�, vag� a interac�iunilor dintre 
tehnic� �i cultur�, sau interferen�ele dintre tehnicile 
noastre de memorare, transmitere �i deplasare, pe de o 
parte �i modurile noastre de gândire, de cunoa�tere �i de 
organizare, pe de alta”.x Noile medii nu tr�deaz� sarcina 
celor tradi�ionale, ci o pun în eviden�� mai bine, astfel 
încât putem în�elege trecutul mai bine analizând evolu�ia 
prezentului în viitor. Mediologii se ocup� de efectele de 
structurare cultural� a unei inova�ii tehnice (scrierea, 
tip�ritul, calculul numeric, dar �i telegraful, bicicleta sau 
fotografia) sau, în sens invers, de schimb�rile tehnologice 
produse de o emergen�� social� sau cultural� (din �tiin��, 
religie sau mi�c�ri de idei). Ei nu se ocup� direct de 
medii, ci de raporturile lor cu celelalte regiuni ale 
realului. Este, în esen��, un discurs asupra medierii, a 
leg�turii dintre sentiment �i  ma�in�, dintre dispozi�ie �i 
dispozitiv. Mediile nu mai sunt concepute ca fiind ni�te 
ma�ini oarbe, care ne influen�eaz� în mod nefast destinul, 
ci care forme de leg�tur� între noi �i realitate, dintre noi 
�i semenii no�tri: ceea ce une�te este mai important decât 
ceea ce desparte. 

 

Debray d� câteva principii care pot sta la baza 
mediologiei �i care trebuie luate în considerare atunci 
când vrem s� facem o evaluare a cât de cât nepartizan� a 
noilor medii. Nu le voi analiza aici, ci m� voi m�rgini la 
a le enun�a: 
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1. transmiterea trebuie distins� în mod radical de 
comunicarea informa�iei, chiar dac� ele tind ast�zi s� se 
confunde; 

2. dac� omul este un animal care are o istorie, 
transmiterea nebiologic�, artificial�, a caracterelor 
dobândite este un alt nume al culturii omene�ti. Ani-
malele comunic� dar nu transmit, ele cunosc mesajul prin 
intermediul semnalului, dar nu �i mo�tenirea cumulativ� 
a urmelor; 

3. mijloacele de transmitere – sau vehiculele me-
diatoare ale simbolicului – au o natur� dubl�: la dispo-
zitivele tehnice (suprafe�e de înscriere a semnelor, pro-
ceduri de codificare, aparate de difuzare) se adaug� dis-
pozitivele organice (institu�ii, limbi, ritualuri). Aceast� 
prezen�� a unui aparat, a unei institu�ii ierarhizate 
deosebe�te o transmitere de simplul act de comunicare; 

4. obiectul transmiterii nu preexist� mecanismului 
transmiterii sale. Avalul reprezint� amontele. 

5. modurile de transmitere simbolic� nu sunt 
separabile de modurile de transport fizic, a c�ror conjunc-
�ie configureaz� o „mediasfer�” tehnic determinat� (adic� 
un anumit spa�io-timp). Abordarea mediologic� caut� s� 
cuprind� în aceia�i viziune ma�inile simbolice �i 
locomotivele (în cazul nostru, computerele �i re�elele); 

6. mijlocul sau dispozitivul vehicular nu este dat în 
mod imediat în experien�a sensibil�. El trebuie s� fie 
construit printr-o opera�ie de analiz� intelectual�. Atunci 
se poate observa c� no�iunea de mediu-mijloc trimite în 
mod inevitabil la cea de mediu înconjur�tor (orientându-
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ne c�tre edificarea unei ecologii culturale), iar aceasta ne 
trimite, la rândul ei, c�tre cea de mediere tehnic� (ca 
resort al procesului de hominizare), 

 

Mediologia, spre deosebire de abord�rile critice 
prezentate anterior, presupune d�râmarea zidului care 
separ� tehnica - resim�it� de acestea din urm� ca fiind 
anticultural� – �i cultura – perceput� ca fiind 
antitehnologic�. Supozi�ia comun� abord�rilor critice este 
aceast� antitez� c�reia mediologia îi opune gândirea lor 
sistematic�, una prin cealalt�, una pentru cealalt�. 

 

 

III 

 

Am v�zut în prima parte a acestui studiu care sunt 
pericolele care ne pândesc din adoptarea noilor medii. 
Multe din aceste pericole sunt reale, chiar dac� 
prezentarea este par�ial�, trunchiat� �i minat� de 
prejudec��i. Faptul acesta poate p�rea mai important 
chiar decât pericolele însele. Este ra�ional s� evit�m 
pericolul, este ira�ional s� persever�m. Aceast� atitudine 
se sprijin� îns� pe cel pu�in dou� supozi�ii a c�ror 
validitate r�mâne de demonstrat: 1. c� exist� alternative 
mai pu�in periculoase, dar la fel de eficiente; 2. c� 
pericolele în cauz� sunt inevitabile. 
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Prima supozi�ie este destul de greu de sus�inut, 
odat� ce noile medii s-au impus tocmai prin cre�terea 
spectaculoas� a interac�iunilor informa�ionale în câmpul 
societ��ii contemporane f�r� ca pericolele induse s� fie 
propor�ionale cu impactul lor. Desigur, se poate obiecta, 
spunându-se c� este prea devreme pentru a putea 
determina consecin�ele catastrofale. Problema care se 
na�te este, îns�, insolubil�: în ce m�sur� putem provoca o 
catastrof� încercând s-o evit�m ? Care ar fi consecin�ele 
stop�rii �i elimin�rii progresive a Internetului din via�a 
comunit��ii umane ? Greu de imaginat. S� încerc�m, îns�, 
s� ne reprezent�m situa�ia ca fiind similar� cu aceea a 
unui individ obligat s� renun�e la dezvoltarea 
musculaturii, sub motivul foarte ra�ional c� o mus-
culatur� prea dezvoltat� te transform� poten�ial într-un 
pericol pentru semenii t�i mai pu�in dota�i fizic. Evident, 
renun�area la antrenamente este un pre� prea mare pentru 
câ�tigul – ipotetic – care poate fi tras din asta. Solu�ia ne 
indic�, în plus, �i faptul c� percep�ia problemei este 
eronat�: nu musculatura este cauza comportamentului 
agresiv, ci educa�ia. Pericolul, chiar real, nu rezult� din 
tehnologia îns��i, ci din modul în care în�elegem s� o 
folosim. În consecin��, renun�area la tehnologie nu 
reprezint�, în sine o solu�ie, fie �i pentru faptul c� 
tehnologia nu prime�te o utilizare mai pu�in periculoas�, 
ci este privat� de orice utilizare. 

A doua supozi�ie este �i ea destul de greu de 
sus�inut, atâta vreme cât ea nu ia în considerare decât o 
parte destul de redus� a istoriei mijloacelor, anume cea a 
e�ecurilor în evitarea pericolelor. Atitudinea aceasta 
poate fi în�eleas� mai u�or dac� ne gândim c�, de 
exemplu, una dintre obiec�iile aduse introducerii 
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locomotivelor cu aburi era faptul c� ele vor speria vitele 
de pe câmp �i produc�ia de lapte va fi serios afectat�. 
Vorbim ast�zi de poluare ca o consecin�� nedorit� a 
utiliz�rii locomotivelor cu aburi – printre altele; 
înlocuirea lor cu locomotive electrice a fost justificat� �i 
de faptul c� aceste dezavantaje – zgomotul asurzitor �i 
poluarea atmosferic� – au fost luate în calcul. Dar, dac� 
cânt�rim criticile, vedem foarte u�or c� poluarea 
atmosferic� a cânt�rit mai mult decât cea sonor�. Morala 
este c� impactul este înc� greu de determinat �i, cu atât 
mai mult, caracterul inevitabil al pericolelor presupuse de 
noile medii. 

În ultim� instan��, noile medii reflect� comple-
xitatea societ��ii în care tr�im, aspectele pozitive �i 
negative ale acesteia. A încerca s� epur�m defectele 
acesteia este, desigur, ceva l�udabil, dar de cele mai 
multe ori utopic. Ori, dac� nu putem reu�i cu societatea, 
cum am putea reu�i cu ceea ce nu este decât o parte, 
imaginea ei? 

Cred c� o atitudine mai pragmatic�, mai modest� 
se impune. Nu putem reduce efectele negative ale noilor 
medii decât dezvoltându-le efectele pozitive. În felul 
acesta vom putea în�elege cum ne putem dezvolta odat� 
cu ele f�r� s� ne pierdem pe noi în�ine. Eficacitatea lor 
trebuie pus� în serviciul dezvolt�rii personalit��ii umane. 
Numai astfel putem contracara efectele negative. 
Utilizarea noilor medii în procesul educa�iei poate 
reprezenta intrarea într-o nou� etap�, superioar� a 
evolu�iei speciei umane. Promisiunile dep��esc cu mult 
pericolele. În aceast� situa�ie este rezonabil s� ne 
asum�m riscul, s�-l înfrunt�m, pruden�a fiind ira�ional�. 
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NOTE: 
 
 
                                                 
i Oeil pour oeil, ou le krach des images, www.monde-
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ii Virilio, Op.cit. 
 
iii .Idem. 
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