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Abstract. Critical Reflections in/from the Pandemic reiterates some
clarifying questions/comments regarding the current pandemic context,
interested in the critical examinations/interpretations and positions
(continued by conclusive explorations!) of Achille Mbembe. It is a critical
modality, that of reflecting on crisis management in/from the pandemic
and decoding current signs, which Achille Mbembe considers to be a set
of elements – raw and with dense force – with a recognized effect in the
applied triad – separation-scission-isolation. The reflections available are
invested with a dual purpose: the first aims, through the volume
Necropolitics (2019), to update/anticipate the problems and the tense
conflicts that exist and manifest today (from overpopulation, to exit from
democracy, to the act of terror and violence, etc.), coordinates that function
(from a philosophical-political perspective), both as medication and
poison, able to recompose, „as in an ossuary“, the skeleton-architectural
project of today’s world; the second opinion emerges from the article-post
“The Universal Right to Breathe“ (2020), which transmits, punctually-
punctuated, the imperative of returning to the body, with the aim of
assembling (vivifying) it, with the necessary energy for survival, by returning
to the vital function of breathing, managing to overcome the suffocating
intervals of the present, by transgressing from the hypostasis of the
ossuary to the “sanctuary of the living“, freed from proliferated tensions
and brutalities. Starting from two concepts with clear meanings – biopower
and sovereignty – the present article will approach two other movements
[following the invitation launched by Achille Mbembe, that of placing
ourselves in a dynamic (textual) flow, with a continuous movement in
order to decide the action to be taken!] from the comments/studies of
Michel Foucault and Georges Bataille.
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Postãri din pandemie....a trãi
realitatea virusului, la modul critic!

Apreciatã, pe de o parte, pentru statutul de for dialogal, de dezbateri, focalizat
asupra reperelor gândirii critice, ºi, pe de altã parte, consideratã un construct-
demers teoretic prestigios-academic, revista Critical Inquiry publica, în chiar
stadiul maxim al valului sever al manifestãrilor pandemice (începutul lunii
martie 2020), intervenþii-în-prizã-realã cu privire la efectele filosofico-politice
globale ale Coronavirusului. „Postãrile din Pandemie“1 îndosariazã opiniile emise
de cercetãtori, de critici ºi de artiºti proeminenþi, într-un aliaj al updatãrilor
gândirii, prin apel la formula de raportare a conceptelor ºi a practicilor tradiþio-
nale la noile realitãþi contamina(n)te.
Din seria personalitãþilor „eminente ºi emergente“, Revista reþine într-un

preview cu multiple semnificaþii (textele conþin idei în sine, independente sau
intrate în dialog, declanºând rãspunsuri online impresionante ca numãr ºi prin
interesul acordat!), reflecþiile semnate de: Lorraine Daston („Ground-Zero
Empiricism“ care re-contextualizeazã cu fermitate rãspunsurile ºtiinþifice nu
doar lacunare, ci ºi indecise, ale „cercetãrilor nesfârºite,“ cu privire la o soluþie
conjugatã de contra-atac a pandemiei); Bruno Latour („Is This a Dress Rehearsal?“
– inventariazã provocãrile produse de noile condiþii de viaþã, de reorientãrile
existenþiale, pe fundalul extinderii crizei – de la problematica medicalã, la schim-
bãrile climatice); Catherine Malabou („To Quarantine from Quarantine: Rousseau,
Robinson Crusoe, and I“ – reafirmã, evaluativ, imaginea realã a societãþii de azi,
felul-actual-de-a-fi-al-societãþii, pentru a defini, de aici, ºi a înþelege ce înseamnã
politica, dincolo de prevalenþa coordonatelor globale ale capitalismului, fãcând
precizãri privind starea de excepþie, criza ecologicã ºi relaþiile strategice China
– SUA – Rusia, prin chiar recursul la metodele acþionale ale individului ºi la
consecinþele reacþiilor sale individualizante); Slavoj Žižek („Is Barbarism with a
Human Face Our Fate?“ se focalizeazã asupra triadei monstruos-anxietate/
nesiguranþã-barbarie/crizã, reuºind analiza unei simptomatologii aplicate
ameninþãrii cu privire la o regresie înspre barbaria deschisã/cu faþã umanã; mã-
surile de supravieþuire/de contracarare a virusului oferã previziuni anxioase –
pandemia va dura aproximativ doi ani ºi virusul va infecta 60-70% din populaþia
globului, înregistrându-se milioane de morþi – profeþie care regândeºte întregul
eºafodaj al eticii sociale – grija acordatã vârstnicilor ºi celor vulnerabili; mon-
struozitatea supraîncãrcatã de anxietate/nesiguranþã hrãneºte barbaria funda-
mentatã pe ambiguitatea unui virus care ameninþã ºi a cãrui ideologie regânditã
se insereazã în chiar corpus-ul responsabilitãþii individuale, demers pe care
Žižek îl utilizeazã pentru chestionãrile netranºate cu privire la schimbãrile
necesare, care se impun în sistemul social ºi economic); N. Katherine Hayles
(„Novel Corona: Posthuman Virus“ – traseazã fizionomia postumanã a virusului
prin chiar manifestãrile acestuia, prin extindere ºi indiferenþã faþã de intenþiile,
dorinþele ºi, mai ales, faþã de alternativele/soluþiile umanului, dar ºi prin para-
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https://critinq.wordpress.com/, accesat la 13 ianuarie 2021.



doxala – pânã la un punct – suprapunere între/dintre uman-virus, mizând pe o
evoluþie comunã, chiar dacã cu strategii ºi finalitãþi diametral opuse: umanul
supraliciteazã dominarea prin dezvoltarea niºei evolutive, fundamentate pe com-
plexitatea cognitivã crescutã, pe dezvoltarea limbajului ºi pe tiparul evoluþiei
structurilor sociale elaborate ºi a dispozitivelor tehnice avansate; viruºii evolueazã
înspre o „simplitate sporitã“, supralicitând genomul mult mai redus decât celula
în sine, dar cu replicare acceleratã); .... ºi Achille Mbembe, cu textul-postare
– „The Universal Right to Breathe“ – datat 13 aprilie 2020.
Interesul pe care îl vom acorda [aici, în/prin prezentul articol] lui Achille

Mbembe se justificã printr-o dublã necesitate de raportare. Prima vizeazã prin
Necropolitics2 identificarea aspectelor ºi conflictelor tensionate existente ºi ma-
nifeste astãzi (de la suprapopulare, la ieºirea din democraþie, la teroare ºi vio-
lenþã etc.), coordonate care funcþioneazã (filosofico-politic), deopotrivã, ca medi-
caþie ºi otravã, elemente apte sã recompunã „ca într-un osuar“, scheletul-pro-
iectul arhitectural al lumii actuale. Prin articolul-postare „The Universal Right
to Breathe“3 se transmite, punctual-punctat, imperativul de a ne întoarce la corp,
de a-l asambla (vivifica) în spaþiul ºi în energia aptã a-l face sã supravieþuiascã,
prin revenirea la funcþia vitalã de a respira, ºi prin capacitatea de ieºire din
intervalele sufocabile ale prezentului, prin transgresarea de la ipostaza osuarului
la „sanctuarul viului“, eliberat de tensiunile ºi de brutalitãþile proliferate.
Ambele texte, obþinute prin intervenþii reflexive [Necropolitics ºi „The Universal

Right to Breathe“], prezintã un context comun, arondat, pe de o parte, libertãþii
de a circula, de a te miºca în interiorul ideilor (sugerând chiar limitarea, restrân-
gerea acestui drept fizic, pe fundalul mãsurilor impuse, de contracarare a capaci-
tãþii de rãspândire rapidã a virusului!), arhitecturã ideaticã în interiorul cãreia
lectorul este invitat sã utilizeze un flux de miºcare continuã, de alunecare liberã,
„fãrã puncte de control sau vize“, de a decide orice direcþie, „de a pleca în orice
moment ºi prin orice uºã“, conservând doar distanþa criticã bine dozatã ºi scepti-
cismul echidistant. Dubla perspectivã afirmatã (pe de o parte, un text care dã
titlul volumului ºi, pe de altã parte, articularea unui articol-postare) utilizeazã o
mecanicã structural-comunã, aceea de angajare a unei forþe ºi a unei diferenþe,
ambele formule care compun ºi definesc un element al realitãþii (în context pan-
demic, elementul este unul brut ºi dotat cu forþã densã, cu efect de separare-
sciziune-izolare!)4.
Al doilea aspect circulator ideatic (în chiar liberamiºcare la care invitãMbembe!)

rezidã în anunþul-avertisment emis la jumãtatea lunii ianuarie 2021, de cãtre ofi-
cialii Marii Britanii, cu privire la varianta britanicã a virusului, având ca punct
contagios Africa de Sud5, cu un plus de transmitere acceleratã ºi cu mutaþii
asociate formei modificate, ca structurã proteicã.
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2Achille Mbembe, Necropolitics, Duke University Press, Durham and London, 2019.
3Idem, „The Universal Right to Breathe“, în Critical Inquiry, 13 aprilie 2020, https://critinq.wordpress.

com/2020/04/13/the-universal-right-to-breathe/, accesat la 13 ianuarie 2021.
4 Achille Mbembe, Necropolitics, op. cit., pp. 1-2.
5 Pornind de la pãrerea exprimatã de Achille Mbembe în articolul „The Universal Right to Breathe“, în

care subliniazã, cu precãdere, relevanþa criticã a unei reflecþii cameruneze, Marcelle Bessa („Africa’s Dispro-



Posibilitatea admisã imprimã un plus de forþã/direcþie articulatã perspecti-
velor lansate de Achille Mbembe, a cãror amploare se cere a fi angrenatã, aºa
cum insista autorul, în spaþiul/arealul strict delimitat de sfera teoriilor postco-
loniale. Proiectul se înscrie în planul unanim ºi universal de acceptare, de trans-
cendenþã a diferenþei, conceput echidistant, departe de margine, dar ºi de origine,
ca punct închis, de despãrþire ºi depãºire a cliºeelor propagate prin perpetuarea
fanteziilor ºi a temerilor occidentale vizând pericolul iminent reprezentat de
Africa. Continentul nu mai trebuie considerat ca loc izolat ori ignorat, definit
prin raportãri rigide, ci meritã sã fie inclus într-o relaþie evenimenþialã-plinã-de-
sens, care se aprofundeazã prin interconectãrile acestuia cu lumea ºi prin mo-
nitorizarea echilibratã a tensiunilor politice, imaginare ºi semiotice, pe care le
co-implicã.
Analiza numitã este reconfirmatã extins, prin chiar reflecþia (hamlet-ianã)

care închide articolul-postare: „dacã pandemia Covid-19 este expresia spectacu-
loasã a impasului planetar în care se gãseºte astãzi omenirea, atunci o chestiune
vitalã rãmâne reconstituirea unui Pãmânt locuibil, apt a ne oferi tuturor suflul
vieþii. Trebuie sã punem în funcþiune plãmânii lumii noastre în vederea creãrii
unui teren nou. Omenirea ºi biosfera sunt una. Singurã, umanitatea nu are viitor.
Suntem capabili sã redescoperim cã fiecare dintre noi aparþine aceleiaºi specii,
cã avem o legãturã indivizibilã cu toatã viaþa? Poate cã aceasta este întrebarea –
chiar ultima – înainte de a ne trage ultima suflare“6.
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portionate COVID-19 Pandemic“, 2 iunie 2020, https://www.e-ir.info/2020/06/02/africas-disproportionate-
covid-19-pandemic/) recurge la autorul/articolul numit pentru a repoziþiona dezbaterea cu privire la o crizã
existenþialã, a unui drept universal al vieþii în ansamblu (acela a respira – s.n.), în perimetrul marginii ºi al
marginalizaþilor, individualizând, în acest context, continentul african ºi categoria refugiaþilor. Prin raportare
la datele statistice oferite de WHO (pânã la momentul 15 mai 2020), primele cazuri de Covid, raportate în
Africa, au fost în Algeria ºi Nigeria – 26 februarie 2020 ºi respectiv, 28 februarie 2020, urmate de Senegal –
3 martie 2020, Camerun ºi Africa de Sud – ambele la data de 6 martie 2020, pe fondul relaþiilor deschise pe
care aceste state le au cu exteriorul ºi, în special, cu China. Statistica cu efecte cuantificabile imprimã cu sens
evidenþa potrivit cãreia, Covid-19 a ajuns relativ târziu pe continentul african, adãugându-se seriei unor
urgenþe rãmase prioritar-majore (rujeola, malaria, SIDA, tuberculoza, alte boli tropicale ºi existenþa cazurilor
izolate de Ebola).

Deloc întâmplãtor, pentru problematica numitã, Achille Mbembe este etalonul elitei intelectuale semnatare
a Raportului de contracarare a afro-pesimismului (https://www.theafricareport.com/26143/coronavirus-
together-we-can-come-out-stronger-and-united/), document-luare de poziþie care exprimã imperativ nevoia de
a gãsi ºi de a articula rãspunsuri raþionale, de a demara reconstrucþia integralã a sistemului de sãnãtate african,
printr-un management riguros, prin testãri extinse, prin solidaritate ºi responsabilizare (cu precãdere, în spaþiile
rurale), prin diminuarea vulnerabilitãþii la ºocuri externe, prin formularea explicitã a unui rãspuns structural
dat crizelor ºi provocãrilor actuale.

Raportul considerã cã schema de gândire care se perpetueazã este aceea – prin recurs la efectele eco-
nomico-societale resimþite global – potrivit cãreia, depãºirea crizelor ºi repoziþionarea în lume a Africii ar fi
un act paradoxal ºi nerealizabil. Raþiunile argumentelor care supraliciteazã afro-pesimismul (Africa drept con-
tinent cu plus-vulnerabilitãþi) sunt etalate ca fiind parte a unei retorici blocat-depãºite: „O altã Africa este
posibilã, ca ºi o altã umanitate în care compasiunea, empatia, echitatea ºi solidaritatea ar defini societãþile în
ansamblu. Ceea ce ar fi putut pãrea o utopie a intrat acum pe tãrâmul posibilului. Istoria ne urmãreºte ºi ne va
condamna dacã ne permitem sã ne conjugãm viitorul la timpul trecut (...). Da, Africa va învinge Coronavirusul
ºi nu se va prãbuºi“ (Ibidem).

6 Achille Mbembe, „The Universal Right to Breathe“, art. cit.



Elementul 1: Respiraþia – ca exerciþiu critic

Orizontul analitico-critic în economia cãruia poate fi (am)plasatã interpretarea
lansatã de Achille Mbembe, este unul al distanþelor recalculate ºi al evaluãrilor
revãzute, chestionând însãºi posibilitatea de manifestare amânatã a unei crize
augmentate (ºi încã nemanifestate), în chiar tabloul realitãþii post-Covid 19.
Opiniile emise se referã la numãrul alarmant de decese survenite în lume (în
spaþii apropiate sau îndepãrtate) ºi exprimã îngrijorãri ºi preocupãri cu privire la
propriul destin, ambele însumând manifestãrile ºi consecinþele acestora mai mult
decât evidente.
„A rãspunde pentru propria viaþa“ (perceputã ºi proiectatã extensiv – la

plural) echivaleazã, în/din perspectiva lui Achille Mbembe, cu demersul de a
revedea conceptul ºi realitatea sorþii-în-comun, cu sens ºi semnificaþie amplasate
în contextul recalibrãrilor pe care le indicã douã tensionãri conceptuale, recu-
noscute prin „marea separare“ ºi „marea izolare“. Cu inflexiuni eminesciene, ca
reflex la un registru elegiac-simbolic – „nu am învãþat niciodatã cum sã murim“
– Achille Mbembe insistã asupra dramei survenite din amânarea cunoaºterii
lucid-aprofundate: „nu am învãþat sã trãim (s.n.) cu toate speciile vii, nu ne-am
îngrijorat cu adevãrat de daunele pe care le provocãm noi înºine, ca oameni, plã-
mânilor ºi corpului pãmântului (...). Rasele industrializate decid sã delege
moartea (...) printr-un fel de vicariat ontologic“7.
Asfixierea ºi autofagia, moartea comunitãþii, amplificarea nedreptãþii ºi a

inechitãþii pe fondul ºi fundalul unui imaginar radical extrapolat, virtualul ca
buncãr/spaþiu salvator, devin coordonatele-mãsuri impuse ale unei transfigurãri
intermediate, „corupte biologic“ ºi „restituite într-un univers sintetic de flux“.
Iluzia astfel implementatã este deconstruitã de Mbembe prin recursul la o evi-
denþã imperativã: „aºa cum nu existã umanitate fãrã corpuri, tot aºa umanitatea
nu va putea experimenta niciodatã libertatea, în afara societãþii ºi a comunitãþii,
iar aceasta – libertatea (s. n.) – nu poate fi obþinutã în absenþa biosferei“8. Proba-
toriul acuzãrii redã, în sintezã, distrugerea biosferei, proliferarea tehnologiei, in-
criminarea rezistenþei, atacurile îndreptate împotriva raþiunii, uniformizarea ºi
creºterea exponenþialã a determinismelor (genetice, neuronale, biologice, de
mediu) – toate acestea constituind pãrþi componente ale crizei existenþiale
(dispuse pe un traseu revãzut ca sens – de la estomparea eugeniei, la accelerarea
progreselor ºtiinþifice ºi tehnologice), fundamentate pe riscul sporit al „imposi-
bilitãþii de existenþã a tuturor formelor de viaþã“.
Pe de o parte, Achille Mbembe se poziþioneazã, ideatic, în ecuaþia reflexelor

fukuyama-ist-pandemice9, prin chiar conceptul numit – „marea separare“ – cel
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7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Spre exemplu, atât Slavoj Žižek, cât ºi Bernard-Henri Lévy creeazã douã volume dedicate pandemiei

(Pandemic!, Covid-19 Shakes the world, OR Books, NewYork, London, 2020, respectiv, Ce virus qui rend fou
Bernard Grasset, Paris, 2020/The Virus in the Age of Madness, Yale University Press, New Haven & London,
2020). ªi ambii se raporteazã la teoriile-reperul Fukuyama!

În dialogul cu Tyler Cowen (Slavoj Žižek on His Stubborn Attachment to Communism, 8 ianuarie 2020,
https://conversationswithtyler.com/episodes/slavoj-zizek/), Žižek îºi recunoaºte, în primul rând, statutul de
adept fukuyama-ist, iar, în al doilea rând, explicã implicarea sa ideaticã, în regândirea dilemei lui Fukuyama.



care trimite la „marea rupturã“, sciziune pe care Fukuyama o localiza ºi o analiza
pe axa trecut-prezent-viitor, raportând-o la dinamica a patru cadrane modela-
toare – natura, auto-organizarea, religia ºi/sau politica. Pe de altã parte, Achille
Mbembe regândeºte – doar pânã la un punct, în viziunea lui Fukuyama – sfâr-
ºitul istoriei, nu atât ca endism, cât arestare bruscã, nu întrerupere a istoriei (ori-
zontul proiectat fiind unul al tensiunii ºi al brutalitãþii), ci stazã impusã (nepre-
vãzutã ºi imprevizibilã) a înþelegerii.
În accepþie geopoliticã, Mbembe insistã asupra prevalenþei logicii puterii – ca

element dominant al unui proces acþional apt, prin mecanismele ºi strategiile
utilizate, doar sã intensifice liniile de separaþie ºi partiþionãrile de forþã, tentaþie
care nu corespunde imperativului de corectare a precaritãþii ecologice, cu efect
în ermetizarea interiorului sub pretextul protejãrii/necontaminãrii de/cu exte-
riorul, pledând în favoarea comunitãþilor închise ºi a virtualului, ca normã, în
mascarea violenþei constitutive ºi a vulnerabilitãþilor crescute, decretând riscul,
ca forþã-de-lege ºi distanþarea, ca regulã. Toate acestea înscriu „logica imunizãrii
ºi a contagiunii“ în perimetrul unor scheme paradigmatice epuizate (ºi, în egalã
mãsurã, nocive) ca/de sens.
Criza pandemicã consistã în însãºi suprimarea respiraþiei, filosofie-realitate

disruptivã angrenatã mecanismului cu care opereazã Covid-19, simptomatologie
constând în actul de a „împiedica respiraþia ºi de a bloca resuscitarea corpurilor
ºi a þesuturilor umane“. Posibilele remedii se cer, potrivit lui Mbembe, a fi extra-
polate dincolo de „lupta împotriva unui virus specific“, în chiar corectarea acelor
pretenþii/ambiþii exagerate ale capitalismului, de îngreunare a liberei respiraþii,
prin blocarea ºi constrângerea unor „segmente ale populaþiei lumii, ale raselor
întregi“ de a trãi în condiþii precare, fãrã garantarea drepturilor ºi libertãþilor
vitale, elementare. Diagnosticul trebuie sã fie subsumat nevoii de a „concepe
respiraþia dincolo de aspectul sãu pur biologic (...) prin afirmarea ºi susþinerea
dreptului universal la respiraþie (...) simbolizând principiul suveran prin exce-
lenþã“10.

Elementul 2: Momentul Covid-19 al necropoliticii

Recunoscându-i-se lui Achille Mbembe paternitatea termenului de necropo-
liticã, conceptul îºi reafirmã valenþele reactive, prin chiar aplicarea sa perioadei
actuale în domeniul medical, prin ipostazierea recursivã a pandemiei la contextul
numit – „Termenul de necropoliticã a fost inventat de profesorul Achille Mbembe

72 VIORELLA MANOLACHE 6

————————
Deloc întâmplãtor, în dialogul-dezbatere, demarat în agora zoom-ului (The American Interest. Virtual

Conversations, 4 august, 2020, 11 a.m. EST), avându-i ca protagoniºti pe Bernard-Henri Lévy ºi pe Francis
Fukuyama, Lévy îl invita pe Fukuyama la o relecturã (atentã ºi imparþialã) a lui Michel Foucault, aplicând
noua grilã a remediilor actuale. Mai mult decât atât, Lévy reia problema identitãþii, printr-o nuanþare semanticã
decisivã, recunoscutã în simbioza actului constând din „cum vom gândi ºi cum vom acþiona“ ºi atenþia asupra
puterii modelului clinic, accelerat de o biopoliticã reactivatã, care slãbeºte politicul în defavoarea medicinei,
considerând cã nu doar sistemul medical este prioritar ºi cã dezbaterea cu privire la remedii ar trebuie extinsã
prin implicarea (tuturor) celorlalte paliere sociale.

„Avem multe de învãþat de la Fukuyama!“ este convingerea lui Žižek care propune ºi o întoarcere la
Foucault, aºa cum Lévy îl invita pe Fukuyama ... la o nouã lecturã (pe timp de pandemie!) atentã ºi imparþialã!

10 Achille Mbembe, „The Universal Right to Breathe“, art. cit.



de la Universitatea din Witwatersrand din Africa de Sud. În eseul din anul 2003,
cu acelaºi nume, Mbembe a reflectat asupra noþiunii de moarte, ca politicã de
stat. Necropolitica este singurul cuvânt la care mã pot gândi pentru a descrie
îngrozitoarea manevrare (...) a multiplelor crize convergente care se desfãºoarã
în prezent“11 – cât ºi ca parte argumentativ-fundamental(t)ã, de raportare a gu-
vernelor la criza mondialã.
Deloc întâmplãtor, douã dintre reflecþiile dedicate fenomenului mizeazã pe

aceeaºi structurã introductivã, de demarare de la/împreunã cu Achille Mbembe
– „Conceptualizarea dedicatã de Mbembe necropoliticii din anul 2003, exerci-
tatã prin tehnici de necroputere, s-a axat pe dreptul statului de a decide cine
poate trãi ºi cine trebuie sã moarã ca expresie supremã a suveranitãþii“12 ºi
„Prima tezã a eseului lui Achille Mbembe, Necropolitics (2003), începe cu afir-
maþia cã expresia supremã a suveranitãþii rezidã, într-o mare mãsurã, în puterea
ºi în capacitatea de a dicta cine poate trãi ºi cine trebuie sã moarã. Pandemia
de COVID-19 pare a fi confirmarea acestei afirmaþii. Argumentul lui Mbembe
în favoarea apariþiei unei noi forme de politicã centratã pe puterea asupra morþii,
elaborat recent într-o carte cu acelaºi titlu, precedã aceastã pandemie ºi a fost
aplicatã, în primul rând, realitãþii Africii“13. La paritate, ideile menþionate identi-
ficã conceptele cuprinse de Mbembe, în registrul teoretic, în circumstanþele
actuale ale pandemiei declanºate de un virus ucigãtor – „COVID-19 a evidenþiat
într-un mod extraordinar multe dintre ipotezele necropolitice ale societãþii
contemporane“ & „COVID-19 nu este doar o crizã medicalã sau epidemiologicã;
este o crizã de suveranitate“ – evidenþiind, în fapt, un set întreit de ipostaze/
ipoteze intersecta(n)te.
Prima ipotezã vizeazã un context (medical) prelungit al crizei – de la ura-

ganul Katrina ºi de la mãsurile proactive extinse înspre categoriile vulnerabile,
având consecinþe inclusiv în raþionalizarea resurselor, a tratamentului ºi a îngri-
jirii, politici care contureazã un „imaginar necropolitic“ ºi „evenimente ale necro-
politicii“; de la Ebola sau HIV, cu o dinamicã subsumatã efectelor latent-pro-
pagate, externalizãrii deciziei cu privire la cine poate/nu poate fi salvat, se
traseazã coordonatele unui „peisaj necropolitic emergent,“ definit la nivel statal
prin stãri de urgenþã, interdicþii, carantinãri, autodisciplinãri, restricþii ºi închideri,
în sine „mãsuri suverane“ impuse prin tehnica de control ºi de afirmare autori-
tarã a puterii de stat, elemente care relanseazã o „versiune reacþionarã a necropo-
liticii“ de gestionare a vieþii ºi a morþii, cu scopul de a opri proliferarea bolii, de
a contracara mortalitatea crescutã ºi de a diminua rata contaminãrii.
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Al doilea nivel are în vedere domeniul economic, gestionat în termeni de
declin, recesiune, convergând înspre boalã ca pandemie regânditã în termeni
monetari, în sine ºi o crizã economicã, deconspirând instrumentele limitate ºi
limitative ale puterii statului neoliberal în a gãsi inclusiv soluþii/remedii tulburã-
rilor sociale, drept consecinþã indirectã a politicilor fiscale adoptate.
Al treilea palier – de ordin politic – revede partitura teoreticã, propusã de

Achille Mbembe, care lanseazã conceptul [necropoliticã] dupã genocidul din
Ruanda ºi dupã propagarea consecinþelor rãzboaielor civile din Liberia ºi Sierra
Leone, chestionând ontologia statului fundamentat pe moºtenirile biopoliticii
coloniale, dar capacitat de asumarea „puterii morþii“. Necropolitica oferã un
registru diferit pentru a gândi dimensiunile momentului-politic-în-desfãºurare,
ale crizei de suveranitate, devenind, inclusiv, metodã criticã capabilã sã prezinte
felul în care vor arãta statele globale în perioada post-pandemicã.
Pentru Achille Mbembe, necropolitica este produsul inversãrii raportului

dintre/între viaþã ºi moarte, o consecinþã a eludãrii „obligaþiei de a rãspunde
pentru moarte“, prin chiar renunþarea la linia de demarcaþie dintre scopuri ºi mij-
loace, fundamentându-se pe raþiunea potrivit cãreia „dacã o moarte nu înseamnã
nimic“, aceasta (moartea s.n.) poate deveni subiect/obiect al multiplicãrilor
infinite, fie ca efect al intensificãrii prin „doze reduse“ (la nivel celular-mole-
cular), fie prin „intensificãri spasmodice“. „Rasismul este motorul principiului
necropolitic“, afirmã tranºant Achille Mbembe, extrapolând direcþiile feno-
menului înspre distrugere organizatã, permanentizare a stãrii de excepþie, sau
economie sacrificialã14. În identificarea atributelor ºi a limitelor suveranitãþii,
Mbembe vehiculeazã expresia suveran-supremã care exprimã puterea ºi capa-
citatea de a decide „cine trãieºte ºi cine moare“, prin controlul exercitat asupra
morþii ºi prin raportarea la viaþã drept „deplasare ºi manifestare a puterii“15. În
seria reprezentãrilor contemporane ale formelor de „supunere ale vieþii la
puterea morþii (necropolitice)“, Mbembe acrediteazã cu sens necropolitica/
necroputerea drept reconfigurare a relaþiilor/raporturilor între/dintre rezistenþã –
sacrificiu – teroare, în ideea în care – astãzi – argumentele bioputerii sunt insu-
ficiente, în chiar direcþia prin care necropolitica estompeazã formulele care
ghideazã relaþia rezistenþã – sinucidere, sacrificiu – rãscumpãrare, martiriu –
libertate16. Ceea ce persistã constã în excesul atribuit atât „disciplinei vieþii“, cât
ºi „preocupãrilor cu privire la moarte“, teroarea, moartea ºi libertatea fiind interre-
laþionate, la modul extatic, prin temporalitate ºi politicã, în sensul în care,
„viitorul poate fi anticipat (...), dar nu în prezent“ – prezentul echivaleazã unei
viziuni amânate –, iar moartea-în/din prezent reprezintã „mijlocitorul rãscum-
pãrãrii“17 viitoare.

74 VIORELLA MANOLACHE 8

————————
14 Achille Mbembe, Necropolitics, Duke University Press, Durham and London, 2019, p. 38.
15 Ibidem, p. 66.
16 Ibidem, p. 92.
17 Ibidem, p. 77.



Douã direcþii...

Între direcþiile pe care Achille Mbembe le sugereazã pentru clarificarea
necropoliticii, primeazã bioputerea ºi suveranitatea, ambele echivalate la pari-
tate cu rol decisiv, fiind recontextualizate fie printr-o raportare rezumativã, „în
scopul propriei demonstraþii“ sau prin extinderi interogative (Foucault), fie
printr-o extrapolare cu sens a unei dezbateri reluate (Bataille).
Prima direcþie în care se orienteazã Mbembe este aceea de a sintetiza

foucault-ian, bioputerea, drept „domeniu al vieþii asupra cãruia puterea ºi-a afirmat
controlul“, demarând de la modernitate ca punct/nod de lansare, deopotrivã, al
suveranitãþii ºi al biopoliticii, critica politicã modernã târzie, privilegiind teoriile
normative ale democraþiei ºi conferind raþiunii statutul de element fundamental
atât al proiectului modernitãþii, cât ºi al toposului suveranitãþii: „expresia supremã
a suveranitãþii este producerea de norme generale de cãtre un corp (demos) care
cuprinde indivizi liberi ºi egali. Aceºtia sunt prezentaþi ca subiecþi capabili de
auto-înþelegere, de conºtiinþã de sine ºi de auto-reprezentare. Prin urmare, poli-
tica este de douã ori definitã ca proiect de autonomie ºi ca atingere a unui acord
prin comunicare ºi recunoaºtere“18.

Chestionãrile sunt urmate, la
Achille Mbembe, de examinãri critice.

Astfel, cadrului interogativ propus, cu privire la condiþiile practice ale puterii
de a ucide sau de a lãsa/pãstra în viaþã ºi la modalitatea prin care bioputerea
poate sã explice atribuþiile contemporane ale puterii, Mbembe îi adaugã rapor-
tarea bioputerii foucault-iene la starea de excepþie ºi la cea de asediu, conside-
rând cã ambele reprezintã baze normative ale dreptului de a ucide, cã bioputerea
echivaleazã „acelui vechi drept suveran de a ucide“ ºi cã în economia bioputerii,
funcþia rasismului este aceea de a reglementa distribuþia morþii echivalentã
„condiþiei acceptabilitãþii morþii“19.
Georges Bataille îi conferã lui Achille Mbembe un argument decisiv, în fa-

voarea perspectivei critice potrivit cãreia, „moartea structureazã conceptele de
suveranitate, de politic ºi de subiect“, cu ocazia dezbaterii fundamentate pe stra-
tegia prin care Bataille deplaseazã concepþia întreit hegel-ianã înspre trei alte
direcþii. Prima vizeazã excesul pe care îl implicã, deopotrivã, suveranitatea ºi
moartea, abordare radicalã prin care „Bataille scade moartea din orizontul
sensului“. Al doilea argument proiecteazã moartea în chiar domeniul suverani-
tãþii, al vieþii de dincolo de utilitate, antieconomice, în sensul cheltuielilor irever-
sibile, fãrã rezervã. Al treilea coreleazã moartea – suveranitatea – sexul, contu-
rând imaginea lumii suverane, în interiorul cãreia „se eliminã limita morþii“, prin
încãlcarea interdicþiilor sau sfidarea limitelor: „Politica, în acest caz, nu este
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miºcarea dialecticã a raþiunii. Poate fi urmãritã doar ca o transgresiune în spiralã,
ca diferenþã care dezorienteazã însãºi ideea de limitã. Mai precis, este diferenþa
pusã în joc de încãlcarea unui tabu“20.

Poziþionãrile, intervenþiile din cadrul dezbaterilor sunt urmate în cazul lui
Achille Mbembe, de explorãri concluzive.
Relaþia teroare – libertate – sacrificiu se permanentizeazã, fiind extinsã de

Achille Mbembe, de la Heidegger la Bataille, care constatã cã sacrificiul, ca act
în sine, nu deconspirã nimic. Departe de a fi manifestarea absolutã a negati-
vitãþii, moartea reveleazã condiþia animalã a subiectului uman, drept modalitate
de autodezvãluire, recurs decretat a fi unul efectiv ºi pe deplin conºtient/asumat.
Relevant rãmâne pentru Mbembe, jocul la care recurge Bataille, acela al felului/
modalitãþii prin care, apelând la gestiunea unui „subterfugiu în sacrificiu“ – a te
vedea murind – „subiectul uman se pãcãleºte în mod voluntar“21.

...ºi douã miºcãri

Acceptând invitaþia lansatã de Achille Mbembe, aceea de a ne (am)plasa
într-un flux (textual)dinamic, de miºcare continuã ºi de a decide personal, orice
direcþie de urmat – „a pleca în orice moment ºi prin orice uºã“22 – vom recurge
la o dublã deschidere, arondatã unghiurilor explorator-examinatoare pe care
Mbembe le poziþiona pivotant, cu privire la contribuþiile lui Michel Foucault ºi
ale lui Georges Bataille la elucidarea subiectului dezbãtut.
Prima [uºã deschisã] vizeazã chiar detenta lui aici ºi acum, aºa cum o

(între)vedea Foucault23 prin interesul deferit actualitãþii, în sensul reacþiei pe
care doar filosoful-jurnalist o poate gândi ºi o poate proiecta în orizontul viitorului,
ca reacþie promptã la prezent, la modul de transformare a ceea ce se petrece-în-
miºcare, prin punerea în mod esenþial a problemei zilei de astãzi.
Existã trei asumpþii foucault-iene care pot exprima mãsura actualului: „Astãzi

(s.n.), lumea este pe cale de a evolua spre un model spitalicesc, iar guvernarea
capãtã o funcþie terapeuticã“; „terapia este o formã de represiune“; „lumea este
un mare azil, în care guvernanþii sunt psihologii, iar poporul, pacienþii“24. Preci-
zãrile converg înspre recunoaºterea dreptului vital pe care Achille Mbembe îl
definea prin „dreptul de a respira“, în sine un procedeu/o tacticã de inversare (teza
lui Foucault susþine cã grija de sine asimileazã cunoaºterea!) a poziþiei funda-
mentale pe care, în context pandemic, o are dezideratul de a avea grijã de tine
însuþi, prin minimalizarea dictonului „cunoaºte-te pe tine însuþi!“. Efectul invers,
poate fi lecturat în grila pe care o propunea Foucault, care considera cã grija
(îngrijorarea în termenii lui Mbembe) este reînvestitã cu principiul moralei so-
ciale, cu regulile rigurozitãþii ºi ale austeritãþii.
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Foucault repoziþioneazã tema în examinarea dialogului platonician, Alcibiade I,
pe care îl ancoreazã unei duble abordãri directoare.
Prima interpretare, aceea de a te îngriji de bunurile proprii ºi de propria sãnã-

tate, reprezintã în sine, o activitate/acþiune conºtientã/deliberatã ºi nu o simplã
atitudine. Modelului pedagogic i se substituie cel medical, excedând misiunea
cadrului didactic ºi devenind preocupare medicalã permanentã, conferind un
sens particular, responsabil, grijii de sine medicale – „trebuie sã devii medic
pentru tine însuþi“25 care devine la Mbembe imperativul (la plural) de a rãspunde
pentru propria viaþã. Grija de sine se cere a fi poziþionatã drept coordonatã opusã
necropoliticii – nu doar sarcinã, ci deziderat al împlinirii vieþii, în „ideea unei
proximitãþi fericite a morþii – bãtrâneþea ca desãvârºire“26 – exigenþe formulate
de Alcibiade care se pregãteºte sã-ºi înceapã viaþa publicã ºi politicã, ambiþia
politicã ºi dragostea filosoficã intersectându-se convergent în chiar substanþa
grijii de sine27.
A doua abordare valorizeazã sensul jocului lui/la Bataille, asupra cãruia

insista Achille Mbembe, ºi care considera grija de sine un moment suveran, prin
reafirmarea dualã a ideii potrivit cãreia „cunoaºterea nu este niciodatã suveranã“28.
Necropolitica lui Achille Mbembe se cere a fi arondatã expresiei supreme a
suveranitãþii, în sensul în care aceasta repereazã un „miraculos negativ“, cel care
deþine puterea de a „elibera lumina suveranitãþii vieþii de servitutea ei“29. Potrivit
lui Bataille, suveranul opune conºtiinþei/seriozitãþii morþii, „o miºcare de joc“,
care aºazã la fundamentul reflecþiei ºi a gravitãþii, afirmarea individualitãþii,
nimic altceva decât „negarea jocului“30. În aceastã cheie de analizã, a ceea ce
Bataille denumea prin „suveranul care nu este în mijlocul celorlalþi o lucrare, ci
un joc“, se pot identifica sensul ºi semnificaþia pe care însãºi denumirea pan-
demicã de astãzi o auto-conþine: Coronavirus – Corona (coroanã, metonimie a
suveranitãþii) ºi virus (agent patogen vehement, sursã nocivã, realitate profund
perturbatoare).
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