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           Cronologic, o primă reflecție filosofică pe marginea statutului tehnologiei poate fi 

identificată în lucrarea filosofului german Ernst Kapp, Grundlinien einer Philosophie der 

Technik. Zur Entstehungsgeschichte der Kultur aus neuen Geschichtspunkten, în care acesta își 

conturează un punct de vedere instrumentalist cu privire la raportul dintre om și tehnologie, 

văzând artefactele tehnologice ca drept extensiuni, proiecții, ale corpului uman. Această poziție 

este întărită în secolul XX, de către Arnold Gehlen, care în Man: His Nature and Place in the 

World, accentuează, într-o perspectivă oarecum evoluționistă, faptul că rolul mijloacelor 

tehnologice este unul compensatoriu, acestea ducând la o mai bună adaptare a fințelor umane la 

un mediu pentru care nu au fost suficient înzestrate de natură1. 

           Departe de acest tip de abordări instrumentaliste care ulterior au dus către singularitate sau 

transumanism, sunt cele fenomenologice sau antropologice, pe care le regăsim la Martin 

Heidegger, Jaques Derrida, Francis Fukuyama sau Jurgen Habermas. Fie că e vorba de o posibilă 

alienare a ființei umane prin utilizarea produselor tehnologiei, fie că e vorba de o manipulare din 

partea fenomenului tehnologic prin ascunderea esenței, sau de un posibil atentat la adresa naturii 

umane prin utilizarea anumitor tipuri de tehnologii cum ar fi ingineria genetică, toate aceste 

orientări manifestă rețineri în fața tehnicii moderne, considerând-o drept veritabilă amenințare la 

adresa omului.  

           Pentru a vedea însă mai îndeaproape în ce anume constau aceste pericole dar mai ales 

posibilele salvări, trebuie ca mai înainte de toate întreg demersul să fie împărțit în doi pași: 

primul, axat pe esența tehnologiei și cum anume ne poate fi ascunsă, respectiv pe modalitatea în 

care aceasta ne-ar putea fi totuși relevată; cel de-al doilea, axat pe detalierea modului în care 

anumite tipuri de tehnologii ar putea duce la o alterare a naturii umane, respectiv pe maniera în 

care ne-am putea salva din calea acestora.  

           Teza principală pe care Martin Heidegger o susține în The Question Concerning 

Technology, este aceea că esența tehnologiei nu poate fi cunoscută într-o primă instanță, 
                                                             
1 Apud. Verbeek P. P.,  Vermaas, P. E., - Technological Artifacts in Olsen, J. K. B., Pedersen, S. A., Hendricks, V. 

F. (Eds) - A Companion to the Philosophy of Technology, Blackwell Publishing Ltd., 2009, pp. 168-169. 
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deoarece tehnica modernă ne manipulează, înfățișându-se sub alt chip decât cel originar. Un prim 

pas în vederea demonstrării acesteia este respingerea oricărei abordări instrumentaliste și 

antropologice a tehnicii, deoarece, spune el, prin aceasta nu se poate da seama de esența tehnicii, 

aceasta fiind o abordare corectă dar nu și adevărată.  

         Pentru a înțelege însă cum anume diferă tehnica modernă de cea originară, este necesar a 

ne întoarce la originile grecești ale acesteia. Astfel, pentru vechii greci tehnica sau techne, 

termen oarecum sinonim cu poiesis, însemna scoatere din ascundere, pro-ducere, și avea rolul de 

a desemna atât activități meșteșugărești, cum ar fi de pildă producerea unei cupe de argint, cât și 

activități ce țin de artele frumoase, precum producerea unei statui dintr-un bloc de marmură. 

Cum prin scoaterea din ascundere ni se deschide drept domeniu al esenței tehnicii, domeniul 

adevărului, rezultă cât se poate de clar că pentru Heidegger această acoatere din ascundere sau 

pro-ducere este adevărata esență a tehnicii: 

 
 „Technology is therefore no mere means. Technology is a way of revealing. If we give 

heed to this, then another whole realm for the essence of technology will open itself up 

to us. It is the realm of revealing, i.e., of truth.”2 

 

           Luând la cunoștiință ce anume înseamnă tehnica la origine, rămâne acum să ne întrebăm ce 

anume înțelegem prin tehnica modernă, dar mai ales în ce anume constă posibilitatea ascunderii 

esenței sale, și deci a manipulării. După Heidegger, esența tehnicii moderne este tot pro-ducerea 

sau scoaterea din ascundere în sensul poiesis-ului, însă spre deosebire de tehnica originară, cea 

modernă are loc sub chipul unei constrângeri, al unei supuneri la comandă, al unei insistente 

cereri de livrare, fapt lesne de observat dacă este să ne gândim la diferența dintre lejeritatea cu 

care se cultiva pământul odinioară și insistența cu care acestuia i se cere astăzi să se livreze 

extracției de minereuri. Acel cadru în care rezidă esența tehnicii moderne, și care-l constrânge pe 

om și-l expune cererii insistente de a se livra a realului, este numit de Heidegger, Ge-stell (în 

germană de la verbul stellen = a constrânge).  

           Ceea ce ne mai rămâne încă de văzut este în ce anume constă pericolul tehnicii moderne 

care gravitează în jurul revelării esenței sale. Răspunsul pare a fi însă unul destul de simplu, căci 

prin faptul că Ge-stell-ul este considerat totodată drept o punere în ordine instituită de destin, 
                                                             
2 Heidegger, M. - The Question Concerning Technology and Other Essays, Trans. and with Introd. by Lovitt, W., 

Garland Publishing, INC, New York and London, 1977, p. 12. 
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omul devine dominat de destinul scoaterii din ascundere, destin care conține în sine pericolul   

unei interpretări greșite a ceea ce este neascuns. Așadar, vedem că pentru Heidegger, pericolul 

este însuși Ge-stell-ul, destinul scoaterii din ascundere, căci prin constrângere, prin supunerea la 

comandă sau cererea cu insistență a livrării, acesta nu numai că ascunde esența tehnicii, scoaterea 

din ascundere originară, sau pro-ducerea, ci și blochează accesul către acest adevăr: 

 
„Thus the challenging Enframing not only conceals a former way of revealing, 

bringing-forth, but it conceals revealing itself and with it. That wherein unconcealment, 

i.e., truth, comes to pass. Enframing blocks the shining-forth and holding-sway of 

truth.”3 

 

           Dar, dată fiind situația de față, mai putem vorbi despre posibilitatea unei salvări? Desigur, 

iar asta datorită atât faptului că acest destin al scoaterii din ascundere nu este unul al fatalității, 

cât și datorită faptului că tocmai prin situarea în spațiul liber al destinului omul devine liber și 

poate medita asupra esenței tehnicii, Ge-stell-ul înglobând astfel ceea ce salvează, ceea ce-i redă 

omului libertatea și posibilitatea de a pătrunde în esența sa. Totul constă în a aborda critic 

problema fundamentală a tehnologiei, în a medita asupra esenței acesteia, dar mai ales în a 

identifica acel domeniu care să fie înrudit cu tehnica dar fundamental diferit de aceasta, în cazul 

de față domeniul artei, iar asta deoarece esența tehnicii nu pare a fi, după cum ne spune 

Heidegger, ceva de ordinul tehnicului.  

           În aceeași notă oarecum rezervată precum cea pe care o regăsim în poziția de mai înainte 

se înscriu și abordările lui Jaques Derrida, Francis Fukuyama sau Jurgen Habermas, de această 

dată accentul fiind însă transferat dinspre esența tehnologiei către utilizarea anumitor tipuri de 

tehnologii, prin care, conform acestora, omul ar putea fi atacat chiar în natura sa.  

           Profund marcat de dezvoltarea unor noi tipuri de tehnologii precum ingineria genetică, dar 

mai ales de posibilele riscuri generate de diverse utilizări ale acesteia, cum ar fi de pildă o 

utilizare în scopul manipulării genetice, Derrida adoptă o poziție extrem de sceptică, dacă nu 

chiar apocaliptică, văzând în aceasta nu doar un potențial atentat la adresa ființei umane, ci chiar 

o crimă împotriva umanității, omul fiind astfel afectat în însăși esența sa: 

 

                                                             
3 Heidegger, M. - The Question Concerning Technology and Other Essays, Trans. and with Introd. by Lovitt, W., 

Garland Publishing, INC, New York and London, 1977, p. 27. 



4 

 

„... the risk that is run at this unique moment in the history of humanity is the risk of 

new crimes being committed against humanity and not only... against millions of real 

human beings as was [previously] the case, but a crime such that a sorcerer’s apprentice 

who was very cunning, the author of potential genetic manipulations, might in the future 

commit or supply the means for committing… against man, against the very humanity 

of man, no longer against millions of representatives of real humanity but against the 

essence itself of humanity, against an idea, an essence, a figure of the human race, 

represented this time by a countless number of beings and generations to come.”4  

 

           La o astfel de poziție pesimistă aderă și Francis Fukuyama, care în lucrările sale manifestă 

de asemeni, reticență extremă față de noile tehnologii, avertizând asupra pericolelor care 

gravitează în jurul transumanismului de pildă, care promite nici mai mult nici mai puțin decât 

eliberare rasei umane de constrângerile naturale. Principala sursă a rezervelor rezidă în cazul său 

în imposibilitatea prezicerii tuturor consecințelor ce ar urma unei astfel de intervenții tehnologice 

în scopul modificării umane, pledând în continuare pentru o acceptare a naturii umane ca atare5.  

           În aceeași direcție continuă și Jurgen Habermas, care îmbrățișează o poziție elaborată pe 

un fundal etic, considerând că numai prin dimensiunea evaluativă a acesteia se poate da seama 

cel mai bine de potențialele pericole ale tehnologiei. În opinia sa, principalul pericol îl constituie 

însăși pretenția de eliminare a imperfecțiunii umane manifestată de transumanism, pretenție care 

ar duce deopotrivă la eliminarea atât a interdependenței umane cât și a liberului-arbitru, în 

absența căruia orice persoană este privată de libertatea de alegere. Întrucât imperfecțiunea, 

interdependența, dar mai ales liberul-arbitru, se constituie prin urmare drept mărci ale naturii 

umane, rezultă că orice intrevenție artificială nu ar duce decât la o alterare a acesteia dacă nu 

chiar la dezumanizare: 

 
„I conceive of moral behavior as a constructive response to the dependencies rooted in 

the incompleteness of our organic makeup and in the persistent frailty (most felt in the 

phases of childhood, illness, and old age) of our bodily existence. Normative regulation 

of interpersonal relations may be seen as a porous shell protecting a vulnerable body, 

and the person incorporated in this body, from the contingencies they are exposed to. 

Moral rules are fragile constructions protecting both the physis from bodily injuries and 

                                                             
4 Derrida, J. - Negotiations, Trans. by Rottenberg, E., Stanford University Press, Stanford, 2002, pp. 207-208.  
5 Apud. Kompridis, N. - Technology`s Challenge to Democracy, in Parrhesia Journal, Number 8, 2009, p. 28. 
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the person from inner or symbolical injuries. Subjectivity, being what makes the human 

body a soul-possessing receptacle of the spirit, is itself constituted through 

intersubjective relations to others… This dependency on the other explains why one can 

be hurt by the other. The person is most exposed to, and least protected from, injuries in 

the very relations which she is most dependent on for the maintenance of her integrity -

for example, when giving herself to a partner in an intimate relationship.”6  

 
           Acum însă, având cunoștiință de toate aceste critici ridicate la adresa unor posibile 

utilizări a diverselor ramuri ale tehnologiei moderne, mai putem spera la o salvare din calea unui 

asemenea viitor, sumbru prin perspectivele tehnologice? Ca și în cazul lui Heidegger, și de 

această dată răspunsul pare a fi unul afirmativ, însă numai dacă luăm în considerare, din nou, 

meditația sau abordarea critică a controverselor generate de posibilul uz al tehnologiei, drept 

principala manieră de angajare în dezbaterea unor atare probleme. 

           Observăm astfel cum prin asemenea considerații suntem transferați treptat, prin implicarea 

unor factori de natură axiologică sau morală, către domeniul filosofiei, domeniu al meditației, al 

esențelor, al adevărului, evidențindu-se astfel rolul fundamental pe care filosoful trebuie să-l 

joace în spațiul public în contextul unei ere tehnologice: 
 

„... the new genetic tehnologies make a public discours on the right understanding of the 

cultural forms of life in general an urgent matter. And philosophers no longer have any 

good reasons for leaving such a dispute to biologists and engineers intoxicated by 

science fiction.”7 

 

          Reiese astfel cât se poate de clar că indiferent dacă este vorba de o dezbatere cu privire la 

esența tehnologiei sau chiar a ființei umane, sau de o polemică pe marginea posibilelor utilizări 

ale tehnologiei, salvarea din calea unor potențiale pericole ce gravitează în jurul acesteia rezidă 

în cele din urmă în rolul meditației filosofice de a lumina fețele ascunse ale tehnicii moderne, dar 

mai ales în rolul filosofului însuși, acela de mediator al unui posibil dialog între om și fenomenul 

tehnologic în scopul conservării integrității naturii umane.  

 

                                                             
6 Habermas, J. - The Future of Human Nature, Trans. by Beister, H. and Rehg, W., Cambridge: Polity Press, 2003, 

pp. 33-34. 
7Idem, p. 12.   
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