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Abstract. The present text is required to be read, as a reflection in/from
the self-isolation, thus opening and implying some ideatic-relevant accents,
necessary both for a philosophical and political evaluation of the illness
(here, „evaluation“ is a metaphorically term, part of the assertion delivered
by Susan Sontag, for whom „some illnesses – regarding here and now,
Coronavirus – seem more open for a philosophical-political meditation“),
through a dedicated dossier (in European Journal of Psychoanalysis,
February-March 2020, focused upon the relationship between Coronavirus
and Philosophers), and through a virtual-dialogic with the Italian political
philosopher Roberto Esposito. The dialogue is more necessary and actual,
as it happens just when Romania announces the first case of Coronavirus
death, and Italy continues to surpass – unfortunate and tragic – China, in
the highest death ranking!
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„Anumite boli par mai apte decât altele
pentru o meditaþie filosofico-politicã“

S-ar putea sã nu existe un (rãs)timp, la paritate, mai propice sau mai nefast,
decât acela al reflectãrii, în perioada auto-izolãrii1, la boalã, ca metaforã, o prac-
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ticã relevatã de Susan Sontag2, ea însãºi constrânsã (diagnosticatã cu cancer) la
actul de a „calma imaginaþia“, în sensul de a nu conferi bolii o semnificaþie, ci
de a aplica corpului strategia/mecanica ghidatã de recursul la o direcþie orientatã
împotriva interpretãrii. „Boala [în chiar sensul nietzschean al lui a gândi mai mult
la boalã decât din cauza bolii – s.n.] ca metaforã nu este numai o polemicã, ea
este o explicaþie“, afirmã cu luciditate Susan Sontag3.

Astfel, titlul articolului/reflecþiei de faþã indicã (metaforic) o dublã substanþã
ideaticã.

Pe de o parte, trimite la textul lui Susan Sontag, care dedicã, inclusiv, o re-
flecþie filosofico-politicã a bolii, plasându-o într-un triplu context – cadrul tradi-
þional, în care metaforele bolii (integrate modelului sistemic de a gândi polis-ul
ca pe un organism ºi dezordinea politicã ca pe o boalã) sunt repere ale actului de
a fi vehement ºi, mai ales, ale imperativului de a oferi acestei stãri/ disfuncþii (nu
prescripþii vindecãtoare, ci rãspunsuri (fie acestea raþionale – Machiavelli, cu
apel la raþiune – Hobbes sau la toleranþã – Shaftesbury); ansamblul/asamblajele
epocii moderne (de valorificare a ideii moderne a revoluþiei, a inventarierii sim-
ptomatologiei rãului, în primatul lui a atribui o culpã ºi a prescrie o pedeapsã),
dispozitive în structura cãrora referirea la metaforã reprezintã o tentativã fãrã
valoare; ºi contextul actual, în care metaforele bolii sunt expresia unui act de a
filosofa ºi de a medita la apropiere... (de) la distanþã.

Pe de altã parte, titlul recurge (în sens foucault-ian) la adevãratul nume4/la
(de)numirea pandemiei actuale, în defavoarea formulei rezumativ-prescurtate
(Covid-19), tocmai pentru a insista asupra aliajului de sens, Corona (coroanã,
metonimie a suveranitãþii) + virus (agent patogen vehement, sursã nocivã, reali-
tate profund perturbatoare), în chiar cheia strategiei metaforice pe care o pro-
punea aceeaºi Susan Sontag, atunci când constatã cã „anumite boli par mai apte
decât altele pentru o meditaþie filosofico-politicã s.n.“5.

Astfel, trecut prin filtrul explicativ al metaforei pe care numele bolii (corona)
îl etaleazã – a se vedea nota 1 a textului lui Divya Dwivedi ºi Shaj Mohan, în
„The Community of the Forsaken: A Response to Agamben and Nancy“ – de-
mersul de faþã conservã, în esenþã, opinia lui George Bataille6, cu referire la
suveranitate, care desemna experienþa ataºatã nu doar prin simpla existenþã/rea-
litate a conceptului: a pãrea din interior deplaseazã interiorul/ interioritatea
într-un spaþiu al miºcãrii imaginate dincolo de sinele izolat, ºi, mai mult decât
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atât, pune interiorul la încercare, dar îl ºi conduce înspre ceilalþi. Amprentat de
aceastã perspectivã, textul de faþã va insista asupra dinamicii metaforei bolii, aºa
cum este aceasta direcþionatã, surprinsã în miºcarea ideaticã a reflecþiilor, a dia-
logului ºi a rãspunsurilor-ripostelor pe care publicaþia European Journal of
Psychoanalysis le îndosaria în numãrul tematic (februarie-martie 2020) dedicat
relaþiei/raportului Coronavirus ºi filosofii.

Central analizei de faþã este rãspunsul filosofiei-politice la boalã (aºa cum îl
formuleazã G. Agamben, J. L. Nancy, R. Esposito, S. Benvenuto, D. Dwivedi,
S. Mohan, R. Ronchi sau M. De Caroli). Explicaþia va fi adâncitã prin apropierea
virtual-dialogalã (contaminantã doar la nivelul ideilor ºi al perspectivelor inter-
pretative) cu filosoful politic italian Roberto Esposito, dialog cu atât mai necesar,
cu cât acesta are loc în momentul în care România îºi anunþã primul deces cauzat
de Coronavirus, iar Italia continuã sã depãºeascã – nefericit ºi tragic – China, în
cel mai sumbru clasament al deceselor înregistrate! Ambele nuanþe menþionate
etaleazã impregnãrile metaforic-paradoxale pe care boala (Coronavirus) le im-
plicã, ºi, care, departe de a se invalida, se sprijinã ºi se auto-justificã: a te soli-
dariza prin izolare ºi a te apropia prin distanþare.

„Boala ca metaforã nu este numai o polemicã, ea este o explicaþie“:
Coronavirus – trei metafore filosofico-politice ale bolii

Decriptare metaforicã 1: starea de excepþie viralã

Foucault-ian ca metodã de a angrena realitatea structuralã a schemelor disci-
plinare, ºi de aici, receptat cu un plus de scepticism evaluativ (în sensul unei per-
spective angrenate „cunoaºterii imposibile, inutile ºi dãunãtoare“, aºadar, inven-
tate), Giorgio Agamben7 chestioneazã „mãsurile de urgenþã frenetice, iraþionale
ºi complet nefondate“ emise de cãtre Consiliul Naþional de Cercetare, avertizare
pe care o considerã nu doar disproporþionatã, ci parte a unui context/prag deli-
mitat de doi factori conjugaþi: pe de o parte, instaurarea unei autentice stãri de
excepþie (cu restricþii grave ºi extinse zonal, de miºcare ºi de suspendare a vieþii
zilnice), parte a unei paradigme de normalizare/disciplinare impusã legislativ
(„frenetic“, „iraþional“ ºi „complet nefondat“); iar, pe de altã parte, adâncirea
unei stãri de teamã, fenomen stresant ºi disturbator, reacþie germinatã pe fondul
situaþiei de panicã, resimþitã la nivel colectiv.

Reflecþiile clarificatoare ale lui Agamben8 insistã, ºi de aceastã datã (fãrã a
renunþa la momentul 17 martie9, sau la propunerile emise în 26 februarie), la
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asamblajul a doi factori, integraþi paradigmatic într-un context de analizã extra-
polat: panica certificã excepþia, viaþa nudã, care „orbeºte ºi separã“, care în nu-
mele supravieþuirii, al precauþiei exacerbate de a nu contracta virusul impune sa-
crificarea totului/a normalului în favoarea normalizãrii stãrii de excepþie. Ceea
ce se resimte, considerã Agamben, este tocmai o stare augmentatã de crizã per-
manentã, prin reducerea umanului la o condiþie pur biologicã, lipsitã de orice
dimensiune socialã ºi politicã, de orice tip de angajare emoþionalã ºi de apropiere
inter-umanã: excepþionalitatea stãrii de urgenþã „sacrificã libertatea în favoarea
motivelor de securitate“.

Raportându-se la receptarea ideilor lui Agamben, Jean-Luc Nancy10 regân-
deºte însãºi paradigma emisã, prin schimbarea opticii perspectivale, în „atenþia
de a nu atinge þinta greºitã“, considerând cã astãzi/acum primeazã nu starea de
excepþie, ci excepþia viral-pandemicã, cu implicaþii/repercusiuni trifazice la
nivel biologic, informaþional ºi cultural. Pentru Nancy, Agamben rateazã însãºi
intensitatea ºi intensificarea unei lumi în care excepþia devine regulã, înlãuntrul
cãreia întreaga civilizaþie este pusã în discuþie. Disciplinar, considerã Nancy, gu-
vernele nu sunt altceva decât „executori sumbri“, ale cãror mãsuri nu implicã
nicio reflecþie politicã articulatã, ci doar emiterea ºi aplicarea de „manevre dis-
torsionate“.

În replica lansatã lui Agamben ºi Nancy, Divya Dwivedi ºi Shaj Mohan11 re-
nunþã a conferi stãrii de excepþie valenþele apte a o considera sintagma care ca-
racterizeazã realitatea bolii. Starea de anticipaþie (prin fenomene/reacþii cauzale)
este cea care dã mãsura timpului prin: moartea lui Dumnezeu/a zeului ºi naºterea
zeului mecanic; persistenþa crizei valorii omului; suma disfuncþiilor, a crizelor ºi
a dezastrelor ecologice, climatice; exuberanþa tehnologicã. Acestor elemente li
se adaugã aproape firesc – în sensul stãrii de neexcepþionalitate a excepþiilor, în
intimitatea cãreia „moartea ºi responsabilitatea trebuie luate împreunã“ – Coro-
navirusul.

A uita perspectiva lui Agamben implicã, potrivit lui Sergio Benvenuto12, re-
poziþionarea în contextul unei paradoxale atitudini de reacþie/relaþie, subsumate
atât reflexului xenofob – acela al închiderii graniþelor, al identificãrii Covid-19
cu strãinul – cât ºi al invalidãrii cadrelor ideologice aparent solidificate. Astfel,
excepþia devine, la Sergio Benvenuto, rezultatul unor verdicte/ mãsuri exclusiv
politice: nu suntem în pericol, ci noi înºine suntem un pericol; cu cât pãstrãm
distanþa mai mare unul faþã de celãlalt, cu atât afirmãm apropierea/grija/iubirea
faþã de celãlalt; societatea evitã societatea. A-l uita pe Agamben presupune a în-
vesti cu rol fundamental, regula/excepþia potrivit cãreia „cu cât ceilalþi pãstreazã
distanþa, cu atât mã simt mai aproape de ei“, tocmai acesta fiind motivul pentru
care „Agamben nu a reuºit sã înþeleagã nimic din ceea ce se întâmplã în mole-
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cularitatea fiinþelor umane“. Uitãrii/renunþãrii la o anumitã perspectivã, îi opunem
tendinþa de a ne reaminti o a doua, cu referire la pãrerea lui Jean-Luc Nancy care
decreta ºi, în egalã mãsurã, anticipa avertiza(n)t, prefigurând configuraþia (da-
tele/realitatea) comunitãþii absente: „comunitatea înseamnã prezentarea în faþa
membrilor sãi a adevãrului lor muritor“!

Decriptare metaforicã 2: precipitatul simbolic al condiþiei postmoderne

Convingerea lui Rocco Ronchi este redatã pe un ton ferm – „este dificil sã
reziºti tentaþiei analogiei atunci când încerci sã înþelegi proporþiile evenimen-
tului pandemic. În reflecþiile care însoþesc rãspândirea sa necontrolatã, Covid-19
a devenit un fel de metaforã generalizatã (s.n.), aproape un precipitat simbolic
al condiþiei umane din postmodernitate. Ceea ce s-a întâmplat în urmã cu patru-
zeci de ani, cu HIV, se repetã astãzi“13 – ºi confirmã atât predispoziþia articolului
de faþã de a opera cu/în registrul metaforic (a se vedea Susan Sontag, inclusiv
SIDA ºi metaforele ei), dar, mai ales, indicã însãºi considerarea virusului ca o
metaforã de sine-stãtãtoare, drept medium de testare al unui set de ipoteze apte
a caracteriza direcþia/detenta postmodernã. Aºa cum observã R. Ronchi (aproape
arendt-ian!), coordonatele (pre)reflexiv-virale ale condiþiei umane postmoderne
implicã un tip de speculaþie metafizicã, cu borne recunoscute atât în fenomenul
globalizãrii ºi în virtualitatea extinsã a internetului, în predispoziþia popular-su-
veranã a politicii acestuia, dar ºi în atributele sale excepþionale (cu sens de ex-
cepþie!) – izolare, neîncredere, suspiciune; universalizare biopoliticã a urgenþei
stãrii de excepþie; anonimat ºi imaterialitate.

În reflecþiile formulate de R. Ronchi, perpetuarea stãrii de urgenþã are ca
deziderat „reducerea a ceea ce nu se cunoaºte la ceea ce este cunoscut“, formulã
care integreazã virusul unui set de deducþii/dovezi intuitive (fenomenologice),
pãrþi ale unui orizont de „aºteptare teoreticã“. „Coronavirusul nu este un fapt“,
considerã Ronchi, ci „un eveniment, care posedã o virtute, o forþã, o proprietate,
o traumã, fãrã de care evenimentul nu poate exista“. Pentru ca o realitate-în-des-
fãºurare sã poatã fi consideratã cu valoare evenimenþialã, aceasta trebuie sã pro-
ducã transformãri care, înainte de a se manifesta, nu au fost nici mãcar gândite
ca fiind posibile (aici, cu sensul unei posibilitãþi potente ºi realizabile, determi-
nate ºi acþionale). Doar arondatã acestei optici explicative, poate fi explicatã
drept posibilã inclusiv cuantificarea virtuþii de care dispune evenimentul, prin
metodele operaþionale pe care acesta le genereazã ºi, mai ales, prin ancorarea sa
proiectivã în necesitate/în transgresarea limitei pe care o co-implicã.

În apropierea contagioasã ºi în proximitatea periculoasã a manifestãrilor
Covid-19, condiþia umanã îºi asumã statutul „martorului nesigur“ (stare de in-
stabilitate ontologicã), a cãrui existenþã este modificatã/transformatã inclusiv la
nivelul construcþiilor metaforice: marcarea ºi demarcarea de zone roºii/galbene;
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metafora zidului ca formã/formulã atât de autoizolare ºi de izolare faþã de ceilalþi,
cât ºi de spaþiu de protecþie înlãuntrul cãruia se refundamenteazã relaþia/raportul
de la distanþã eu-celãlalt; reducerea lui celãlalt la categoria generalã a lui oricine,
faþã de care orice exteriorizare este reprimatã. Dar, considerã R. Ronchi, semnele
de la distanþã departe de a exclude apropierea, indicã rezistenþa ºi adaptarea la
alte mijloace de comunicare, virusul forþând eul sã ia asupra sa destinul comu-
nitãþii nu doar a celei din proximitate, ci însãºi a comunitãþii globale. „Virtutea
virusului“ consistã, inclusiv, în „restabilirea unui primat destinat doar politi-
cului, acela de a guverna natura nu de a o domina“, ataºând dreptului/ princi-
piului libertãþii o plus-substanþã directoare: a fi liber implicã a face ceea ce
trebuie fãcut într-o situaþie specificã.

Shaj Mohan interpreteazã sintagma „situaþie specificã“ într-un dublu sens:
primul agamben-ian, de excepþionalitate manifestã, de moment de re-intersec-
tare a sferei biologice ºi a celei politice, printr/într-o biopoliticã a stãrii de
urgenþã; al doilea de sorginte ronchi-anã, cu privire la felul în care se va organiza
de acum înainte comunitatea, în eventualitatea în care starea prezentã poate
deveni regula ºi nu excepþia condiþiei umane, în viitor14. Integratã într-o schemã
de gândire universal-logicã, în care viaþa socialã implicã contagiunea, iar viaþa
organicã nu poate exclude riscul bolii ºi al morþii, boala deschide un set de inte-
rogaþii de ordin politic, cu privire la redefinirea fericirii sociale, a limitei de
punere în pericol – conservare a securitãþii, a stabilirii importanþei existenþã po-
liticã – supravieþuire biologicã. În opinia lui Massimo De Carolis15, însãºi exis-
tenþa/structura societãþii viitoare16 depinde de decriptarea rãspunsurilor practice
oferite acestor interogaþii.

Decriptare metaforicã 3: biopolitica

Demersul filosofico-politic al lui Roberto Esposito17 demareazã de la activa-
rea ºi plasarea conceptualã a termenului „viral“, în constructul fundamentat de
„contaminarea biopoliticã“, modalitate care atribuie, sub primatul sindromului
imunitar, reflexe angajante de ordin politic, social, medical ºi tehnologic. Reali-
tãþii-în-desfãºurare a biopoliticii i se relevã „celui care are ochi sã vadã“ ºi, mai
ales, celui care este apt a vedea ºi a cuantifica intervenþia biotehnologiei în do-
menii considerate, pânã la acest moment, areale exclusiv naturale (naºterea ºi
moartea; bioterorismul; fenomenul imigraþiei; epidemii ºi pandemii; conflicte
militare ºi de securitate etc.), acelea care astãzi reafirmã relaþia/raportul politicã
– viaþã biologicã.

94 VIORELLA MANOLACHE 6

————————
14 Shaj Mohan, „What Carries Us On“, https://www.journal-psychoanalysis.eu/ coronavirus-and-philoso

phers/, nedatat, accesat la 22 martie 2020.
15 Massimo De Carolis, „The threat of contagion“, https://www.journal-psychoan alysis.eu/coronavirus-

and-philosophers/, nedatat, accesat la 22 martie 2020.
16 Incertitudinea viitorului este aprofundatã de recursul la trecut. Deloc întâmplãtor, în zilele de (auto)izo-

lare, provocarea lansatã pe Facebook insistã asupra jocului de a posta fotografii vechi, augmentând un soi de
nostalgie, de conºtientizare a unei stãri pierdute!

17 Roberto Esposito, „Cured to the Bitter End“, 28 februarie 2020, https://www.journal-psychoanalysis.eu
/coronavirus-and-philosophers/, accesat la 22 martie 2020.



Reflecþia lui Roberto Esposito este ghidatã de un dublu sens foucault-ian,
acela de a recupera însuºi „caracterul diferenþiat istoric al fenomenelor biopoli-
tice“ ºi, mai mult decât atât, de a recunoaºte cã politica ºi biologia formeazã un
nod strâns ferm, a cãror întrepãtrundere rezidã în „rezultate problematice ºi,
uneori, cu adevãrat tragice“. Implicaþiile reperabile vizeazã, deopotrivã, atât me-
dicalizarea politicii, cât ºi actul de politizare al medicinii, ambele recunoscute în
contextul Coronavirusului, atât prin sublinierea riscurilor, prin responsabilizare,
cât ºi prin gestionarea „prerogativelor de control social“ pe care acesta le im-
plicã. Ambele, considerã Roberto Esposito, „deformeazã politica în comparaþie
cu profilul ei clasic“, cu precãdere în/prin strategiile ºi obiectivele emise ºi im-
plementate, cu privire la „ segmente de populaþie diferenþiate în funcþie de sãnã-
tate, vârstã, sex sau chiar grup etnic“. Invitaþia ºi recomandarea lui Roberto Esposito
este aceea de a nu pierde din vedere sensul legitimant ºi simþul proporþiei, de a
contracara nu numai inflamãrile ºi derapajele, ºi de a corecta – lucid – tendinþele
de haotism, anarhism, sau grotesc, care se insereazã în orice episod/ moment
dramatic.

*

Dialogul – de la distanþã – întreþinut „via email“ (la rându-i purtând specifi-
caþia explicit-afiºatã, aceea potrivit cãreia, acesta a fost verificat de orice viruºi
ai spaþiului virtual!) cu Roberto Esposito (21 martie, ora 10: 29 a.m.) certificã
atât nevoia de a reafirma cã sentimentul solidaritãþii ºi al apropierii se cere mãr-
turisit, al faptului cã grija este o stare inter-relaþiona(n)tã, cã în lipsa combus-
tiei/etalãrii gesturilor afective propriu-zis manifestate, afecþiunea poate fi inte-
gratã sentimentului (puternic al) grijii faþã de celãlalt (a fi pãzitorul fratelui
tãu!), cât ºi necesitatea de a ieºi din starea de izolare ideaticã, izolare strãinã filo-
sofului-politic, a cãrui retragere înseamnã prezenþã activã (nicicând întreruptã)
în spaþiul Ideii.

Invitaþia/provocarea, pe care i-am lansat-o filosofului, a fost aceea de a con-
tracara umbra care ne pândeºte atât de vie ºi de materializatã [suveran, (în)co-
rona(tã)!] în aceste zile, cu un plus de semnificaþie ºi de deschidere (luminãtoare).
Rãspunsul lui Roberto Esposito – precedând reflecþiile filosofico-politice articu-
late detaliat (Roberto Esposito insistã asupra textelor publicate în „Repubblica“
ºi „L’Espresso“, dar ºi asupra unui interviu dedicat unei publicaþii din spaþiul
suedez) – poate fi subsumat unui angajament uman fundamental: „sunt bine, dar
sper în mai bine“!

Dacã Sergio Benvenuto ne sfãtuia la a-l uita pe Agamben, în contextul dra-
matic, atât de tensionat al acestor zile, demersul iniþiat ne propune a ne întoarce
la Roberto Esposito, detensionând optica referitoare la biopoliticã de orice
nuanþã/urmã de scepticism (pe care o constatam în cazul reflecþiilor lui Agamben),
în sensul în care fenomenul existã, poate fi inventariat ºi analizat, ºi cã, mai mult
decât atât, acesta dispune de un parcurs istoric recognoscibil în/prin: implemen-
tarea obiectivelor politice de la nivel individual, la colectivitãþi extinse (seg-
mente de/cu risc, obiecte ºi subiecte ale practicilor profilactice); regândirea poli-
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ticului ca mecanism protector, angajat în direcþia diluãrii cadrelor ideologice ºi
a întãririi demersului de protecþie, de contracarare a riscurilor reale sau ima-
ginate; îndreptarea (fãrã a ajunge la, însã, ºi a rãmâne pe) înspre pragul stãrii de
excepþie, prin înlocuirea procedurilor/practicii democratice cu dispoziþii urgente,
consecinþe directe ale necesitãþii impuse de condiþiile cu potenþial de risc ridicat,
printr-un reflex standardizat ºi generalizat (dinspre China înspre Europa ºi înspre
lumea întreagã/globalã).

„Explozia Coronavirusului confirmã relaþia nemediatã între/ dintre viaþa bio-
logicã ºi intervenþiile politice“, precizeazã tranºant Roberto Esposito. Adãugându-se
imigraþiei, Coronavirusul potenþeazã teama/panica cu privire la „circulaþia necon-
trolatã într-un corp social expus proceselor de contaminare generalizatã“ ºi la
efectele propagate la nivel economic ºi social: „atât problema imigraþiei, cât ºi
cea a Coronavirusului se încadreazã în perspectiva unui orizont imunitar comun“,
acceptând prin imunizare, deopotrivã, mecanismul de apãrare, cât ºi pe cel de
vindecare.

Roberto Esposito întrevede douã direcþii opuse în conturarea fenomenului –
pe de o parte, invalidarea ºi imposibilitatea revenirii la argumentul suveranitãþii/
al statelor naþionale, virusul nefiind blocat de graniþele naþionale ºi/sau continen-
tale, iar, pe de altã parte, consecinþele politico-economice drastice care reacti-
veazã primatul autoizolãrii inclusiv la nivel statal, prin recursul la forþe politice
suverane ºi populiste. ªi, mai ales, propune în orizontul lui „va fi mai bine“ spe-
ranþa gãsirii unui echilibru virtuos între/dintre communitas ºi immunitas, în sensul
în care „niciun corp politic nu poate trãi fãrã un sistem imunitar“, aºa cum mãsu-
rile luate în aceastã direcþie, nu trebuie sã depãºeascã pragul de la care „imuni-
zarea ajunge sã distrugã acelaºi corp pe care ar trebui sã-l apere, de exemplu,
negându-i libertatea“. Dupã starea de izolare impusã se cere a se reactiva prin-
cipiul comunitãþii; dupã retragere ºi distanþare se cuvine a emana împãrtãºire,
dãruire, solidaritate ºi altruism... ºi, dupã toate acestea, este imperios necesar a
repune în funcþie democraþia autenticã!
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