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Cinemaul este acum mai mult decât un câmp digitizat al 
reflecției sau entertainmentului, după cum îl trădează subiecte-
le de conversație comună ce au închis speculațiile despre starea 
vremii pentru a face loc efemeridelor soap-opera sau, și mai eloc-
vent, gif-urilor. Omniprezența acestui mediu de circulație a imagi-
nii (filmul), accelerat odată cu digitizarea, pare a întări interpretă-
rile propuse de autori precum Baudrillard, Guy Debord sau Vilém 
Flusser cu privire la efectul de „descentrare” al realității. Fie că vor-
bim de hiperrealitate, de societatea spectacolului sau de impactul 
imaginilor tehnice (digitale), realitatea pare deja locatară cu chirie 
în noua lume a imaginii ce-și creează propriul conținut și proprii-
le referințe.

Cu toate acestea, situația nu este nici pe departe tragică și 
nici lipsită de deveniri spectaculoase, după cum ne demonstrea-
ză interferențele din zona artelor video sau AI. În plus, am spune 
prea puțin despre ce se întâmplă și prea mult despre ceea ce pu-
tem doar proiecta asupra trecutului. Imaginile nu au fost nicicând 
doar lucruri sau stări de lucru „imprimate” și, cel mai adesea, au 
venit la pachet cu interpretări însoțite de lungi tratative duse în ju-
rul unor sensuri care ar trebui să primeze. Situația firească a aces-
tor dispute pare a răsturna o preconcepție: nu înțelegerea, ci ne-
înțelegerea este baza naturală în care trebuie situat, să spunem, 
sensul unei imagini. Plecând de la această dispunere „existenția-
lă”, înțelegerea poate fi determinată pozitiv ca practică de remedi-
ere a unor perspective subiective prin reglaj (dialog) intersubiec-
tiv, desigur, doar în măsura în care există un interes comun al celor 
implicați (dar și sesiuni de finanțare).

Acesta ar fi contextul larg de la care am pornit pentru a 
propune șase teme, mai mult sau mai puțin legate între ele, dedi-
cate aspectelor interpretative din jurul cinematografiei. Ar mai fi 
de menționat faptul că am plecat de la o distincție între conținutul 
manifest, ce ține de gramatica și practicile „tehnice” din cinema, 
și conținutul latent al unui film, care vizează ideile ce pot fi valorifi-
cate cu ajutorul unui instrumentar filosofic. În acest sens, subtitlul 
proiectului omonim – Ateliere de filosofie și cinema – indică mani-
era dar și direcția de lucru a celor șase lectori invitați. Am fost inte-
resați, în egală măsură, și de „abaterile” pe care fiecare participant 
le-ar putea determina, scopul fiind de a pune semnul egal între in-
teresele participanților și cel al moderatorilor sau invitaților, în ra-
port cu subiectele discutate. Această abordare este o încercare 
de a pune în practică o strategie „educativă”, inspirată de analize-
le lui Ivan Illich din lucrarea Pentru a deșcolariza societatea, apă-
rută la editura IDEA Design & Print în 2017, din care voi cita un frag-
ment (pp. 25-26):

Asocierea în scopuri educative a unor oameni școlarizați 
cu succes este o sarcină diferită. Cei care nu au nevoie 
de astfel de ajutor sunt o minoritate chiar printre citito-
rii de reviste serioase. Majoritatea nu pot fi și nu trebuie 
strânși pentru discutarea unui slogan, a unui cuvânt sau 
a unei imagini. Dar ideea rămâne aceeași. Ei ar trebui să 
poată fi capabili să se întâlnească în jurul unei probleme 
alese și definite din propria inițiativă. Învățarea creativă, 

5 Emilian MărgăritIntroducere



6 7On Cinema Emilian Mărgărit

exploratorie reclamă persoane nedumerite de aceiași ter-
meni sau de aceleași probleme. Marile universități dau 
curs încercării futile de a le cupla multiplicând cursurile și 
în general eșuează din moment ce sunt limitate de curri-
culum, de structura cursului și de administrația birocrati-
că. În școli, incluzând aici și universitățile, cele mai multe 
resurse sunt cheltuite pentru a cumpăra timpul și motiva-
ția unui număr determinat de oameni ca să se aplece asu-
pra unor probleme predeterminate, într-un cadru ritualic 
definit. Cea mai radicală soluție alternativă la școală ar fi o 
rețea sau un serviciu care le-ar oferi tuturor oamenilor ace-
leași oportunități pentru a-și împărtăși interesele de mo-
ment cu alții motivați de aceleași interese.

Proiectul On Cinema este parte a programului pe care am 
început să-l conturăm acum doi ani, program care, simplu spus, 
are în vedere o serie de ateliere în care filosofia poate constitui un 
bun comun, ceva ce poate și trebuie să fie împărtășit în afara me-
diului academic. Atelierele propuse au urmărit să pună în discuție 
o serie de situații teoretice în care filosofia – autori, concepte, dis-
tincții – participă la jocul explicativ al unor câmpuri, precum cel al 
esteticii (The Message is the Medium, 2020), practicii curatoriale 
și criticii de artă nord-americane (Translating America, 2021) sau, 
cum este cazul acestui proiect, al cinematografiei.

Eseurile incluse în această publicație sunt o variantă finisa-
tă a textelor care au stat la baza prezentărilor susținute în cadrul în-
tâlnirilor desfășurate toamna aceasta la Rezidența9. 

Textul propus de Mihai Ometiță punctează reflecțiile lui L. 
Wittgenstein despre cinemaul timpuriu urmărind, în pasaje mai 
puțin cunoscute din manuscrisele lui, turnura explicit freudiană 
a analogiei dintre filme și vise. Utilizând o metodă pusă la lucru 
de Wittgenstein în cursurile de estetică, urmărește felul în care 
„canonul cinematografic” wittgensteinean bulversează distinc-
ția premodernă între comedie și tragedie, ca genuri contradictorii; 
metodă ce, de asemenea, poate inspira o taxonomie a filmelor al-
ternativă clasificărilor după criteriile încetățenite, precum gen na-
rativ, stil de filmare sau ciclu istoric.

 Constantin Vică trasează un mediu practic al reflecției 
morale plecând de la scenariile filmului science-fiction – având ca 
„supliment” opiniile studenților săi – și urmărește felul în care fil-
mul de anticipație poate susține prospecții privind moralitatea ar-
tificială și moralitatea roboților. În plus, eseul pune o serie de între-
bări cu privire la posibila înțelegere a filmului ca exercițiu filosofic 
autonom, în măsura în care filmul SF nu deschide doar o lume fic-
țională, ci și un mediu de reflecție.

Veronica Lazăr insistă asupra unor dispozitive și strategii 
artistice/discursive prin care se construiesc și se intersectează di-
versele regimuri de istoricitate în filme și seriale, pentru a comenta 
mizele – legitimatoare, ornamentale, critice ș.a.m.d. – ale produce-
rii distanței istorice sau, dimpotrivă, ale anacronismului, prezentis-
mului, interpelărilor reciproce ale trecutului și prezentului.

Pe urma analizelor lui Vilém Flusser despre imaginea 
tehnică, Christian Ferencz-Flatz aprofundează fenomenologic 

implicațiile critice ale „imaginii post-conceptuale” plecând de la 
exemple precum practica Gif Chat, platforma DALL-E sau creații-
le Jan Bot, botul-cineast found-footage creat de Eye Filmmuseum.

Radu Uszkai pledează pentru dimensiunea pedagogică a 
filmului de circulație largă sau cinema pop, teza acestuia fiind ace-
ea că, dincolo de inerenta dimensiune estetică, filmul poate fi vă-
zut și ca o serie de experimente mentale, ce pot provoca și testa 
o gamă întreagă de intuiții morale cu privire la probleme de natu-
ră filosofică, de la fericire și dreptate la relația noastră cu tehnolo-
giile noi și emergente.

Raluca Oancea traversează scrierile lui Gilles Deleuze – 
Cinema I. Imaginea-mișcare, Capitalism și Schizofrenie 2. Mii de 
platouri – pentru a aduce în discuție coordonate spațiale afective 
ale mediului filmic și seriile de deveniri (animale, vegetale, imper-
ceptibile) pe care le-a putut decela, anul acesta, la documenta 15 
și Bienala de la Veneția, cât și „intertextualitatea” filmului experi-
mental și a instalațiilor video.

Cinematografia deschide prin conținutul și tematizările 
implicite un raport speculativ, aproape filosofic, cu propriul mediu 
(imagine) și lumea vieții. În acest sens, publicația propune un con-
text interogativ al conținutului de imagine prin direcțiile, analizele 
și conceptele puse în joc, cu o articulație rizomatică, și nu una clar 
structurată, în măsura în care nu ne-am propus să elucidăm mize-
le cinemaului, ci mai curând să oferim câteva modalități de a ne 
apropia de ceea ce poate spune un film.



Mihai Ometiță Filmul ca vis: 
estetica 
cinemaului și 
Wittgenstein 
citindu-l pe 
Freud
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Într-una dintre reflecțiile sale asupra cinemaului, Wittgenstein 
dă, în 1930, o turnură explicit freudiană analogiei dintre filme și vise, 
turnură care subliniază relevanța mediului filmic pentru o filosofie a 
limbajului. În cele ce urmează, voi contextualiza această turnură în 
peisajul, încă puțin cunoscut, al remarcilor sale de manuscris des-
pre arta cinematografică. Voi reconstrui canonul cinematografic 
wittgensteinian dintre anii 1920 și 1940, care oferă resurse pen-
tru demontarea opoziției dintrea o „artă înaltă” și o „artă de masă”, 
precum și pentru reabilitarea așa-numitei „naivități” a filmului 
american opusă autoreferențialității celui britanic sau continental 
din perioada respectivă. Acel canon se va dovedi a fi contrastant 
nu doar cu estetica filmelor pe care Wittgenstein le-a inspirat, dar 
și cu abordările cinematografice la care filosofia wittgensteiniană 
este, de regulă, aplicată.

Apoi, aplicând filmului o metodă propusă de Wittgenstein 
în cursurile sale de estetică, voi discuta provocarea pe care ca-
nonul său cinematografic o aduce unei distincții încă des utiliza-
tă, însă fundamental pre-modernă, între comedie și tragedie ca 
genuri contradictorii. Acea metodă inspiră o taxonomie a filmelor 
care este alternativă clasificărilor după criteriile încetățenite: ge-
nuri narative, stiluri de filmare sau cicluri istorice. Iar o asemenea 
abordare sugerează că dorințele pe care filmele, asemenea vise-
lor, le-ar împlini nu mai pot fi înțelese ca fiind similare imaginilor. 
Satisfacerea unei dorințe „de către” un film este mai degrabă si-
milară sensului unei propoziții într-un text. Din unghiul unei este-
tici analitice, filmul și dorința, precum semnul și sensul, nu sunt de-
cât două fațete ale aceleiași monede.

În cursurile sale de estetică din 1938, Wittgenstein ofe-
ră câteva indicații despre cum ar putea arăta o cercetare esteti-
că și despre felul în care poate fi întreprinsă. Potrivit acelor indi-
cații, „poate cel mai important lucru în legătură cu estetica este 
ceea ce s-ar putea numi reacții estetice, de exemplu, nemulțumi-
re, dezgust, disconfort”.1 Exemplificând nedumeririle pe care ast-
fel de reacții le pot produce, el apelează la muzică („De ce unele 
măsuri îmi dau o impresie atât de ciudată?”) și la literatură (De ce 
unele poeme îmi sună demodat?).2 El mai sugerează că un indica-
tor al răspunsului potrivit la astfel de întrebări este faptul că răs-
punsul oferă o satisfacție similară cu cea oferită de găsirea unui 
cuvânt îndelung căutat.3

Îmi propun să ajustez acele indicații în așa fel încât o cer-
cetare estetică să poată elucida o reacție pozitivă (pe lângă cele 
negative deja menționate) în câmpul cinemaului (nu departe de 
muzică și de literatură) și să urmeze căutarea lui Wittgenstein în-
suși a „cuvântului potrivit” în manuscrise de la începutul ani-
lor 1930. Reacția pozitivă în cauză este una familiară și, așadar, 
aparent clară și simplă, de a găsi o satisfacție în vizionarea anu-
mitor filme. Wittgenstein caracterizează acea reacție ca o „în-
cântare” și ia drept semnificativă pentru înțelegerea ei analogia 
(clișeizată deja la acea vreme) între filme și vise. Însă el, de fapt, 

1 Wittgenstein 1966, II §10.
2 Wittgenstein 1966, III §§8-9.
3 Cf. Wittgenstein 1966, II §§36-37.

redimensionează această analogie, prin turnura explicit freudia-
nă pe care i-o dă. În acest fel, analogia devine restrictivă: se poa-
te face, după cum vom vedea, între filme de un anumit tip și vise 
de un anumit tip. 

Itinerariul este următorul: mai întâi, voi prezenta turnura 
freudiană pe care Wittgenstein o dă analogiei dintre filme și vise și 
voi reconstrui canonul său cinematografic dintre anii 1920 și 1940. 
Voi discuta apoi variațiile afirmației lui Wittgenstein cum că unele 
abordări freudiene ale viselor și ale cuvintelor de spirit indică fap-
tul că psihanaliza și estetica fie converg metodologic, fie ar putea 
să o facă, fie ar trebui să o facă. Voi retrasa apoi ruta anti-aristote-
lică a lui Wittgenstein — care are o relevanță atât estetică, cât și 
cinematografică — dincolo de tragedie și de comedie, ca genuri 
contradictorii. Voi încheia printr-o reevaluare a notei freudiene pe 
care Wittgenstein o dă analogiei dintre filme și vise, reevaluare po-
trivit căreia reinterpretarea analogiei mai poate fi încă receptată ca 
o abordare estetică. 

Wittgenstein, 1993,  
r. Derek Jarman

Wittgenstein Tractatus, 
1992, r. Péter Forgács
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Remarca freudiană a lui Wittgenstein (1930) și  
canonul său cinematografic (1920–1940)

În 1930, când filosofia sa era la răscruce, Wittgenstein face 
o remarcă de manuscris care este enigmatică în cel puțin trei fe-
luri: biografic, prin aceea că reflectează asupra propriei receptivi-
tăți la atracțiile cinemaului, pe fundalul dezaprobării lui obișnuite 
față de aproape tot ce este modern; estetic, prin aceea că temati-
zează satisfacția pe care o găsește în contactul cu un mediu care 
aspiră în mod constant la un loc recunoscut printre artele consa-
crate; și istoriografic, prin aceea că se referă în mod pozitiv la psi-
hanaliza freudiană, cu care Wittgenstein a avut întotdeauna o re-
lație dificilă. Remarca este următoarea:

Într-un fel, trebuie să fiu o persoană modernă, de vreme 
ce cinemaul mă afectează într-un mod extraordinar de 
benefic. Nu-mi pot imagina o odihnă a minții [Ausruhen 
des Geistes] mai adecvată mie decât un film american. 
Ceea ce văd și aud îmi dă o senzație de încântare [seelige 
Empfindung], poate într-un sens infantil, însă, prin urma-
re, desigur că nu mai puțin intensă. În general, după cum 
am mai spus, un film se aseamănă unui vis, iar reflecțiile lui 
Freud se pot aplica în mod nemijlocit filmului.4

Wittgenstein a făcut această remarcă odată reîntors la Cambridge, 
după o îndepărtare de filosofie de aproape un deceniu de la pu-
blicarea lucrării sale de tinerețe, Tractatus Logico-Philosophicus. 
Studenții săi de la Cambridge și-l amintesc ca pe un împătimit al 
sălilor de cinema, unde putea fi găsit mai ales după cursurile lui. Ne 
putem întreba: ce anume căuta Wittgenstein în sala de cinema?

Un răspuns dat este că tot ce căuta Wittgenstein „în cel 
mai banal material de Hollywood” era „un relaș al presiunilor de a 
gândi filosofic”, cu toate că „anumiți wittgensteinieni dedicați in-
sistă că L.W. nu a abandonat niciodată filosofia și, în consecință, le 
place să și-l imagineze aplicându-și intelectul până și acelui ma-
terial nesemnificativ.”5

S-ar putea însă susține că Wittgenstein și-a aplicat intelec-
tul asupra unui atare material, în parte tocmai pentru că ar putea fi 
considerat ca fiind ceva banal și, mai mult, că el nu l-a socotit ne-
semnificativ, filosofic sau în vreun alt mod. O argumentare extin-
să a acestei afirmații ar putea invoca întregul corpus al remarcilor 
sale despre cinema, care se extind pe aproape două decenii în ma-
nuscrise, care sunt doar parțial disponibile în publicațiile postume 
și care încă reprezintă un teren necunoscut până și pentru exegeții 
wittgensteinieni. Într-adevăr, singurul articol care abordează une-
le dintre acele remarci semnalează faptul că „în pofida dezvoltă-
rii recente a cercetării valorii lui Wittgenstein pentru reflecția asu-
pra cinemaului, acele scrieri axate pe film au fost trecute aproape 
complet cu vederea”.6 Filosofia lui Wittgenstein este considerată 

4 Wittgenstein MS 183, 21-22 / Wittgenstein 2003, 29-31.
5 Goodenough 2005, 1; 25 nota 2.
6 Rennebohm 2020, 48.

The Best Bad Man, 1925,
r. John G. Blystone

Big Stakes, 1922,
r. Clifford S. Elfelt

Swing Time, 1936, 
r. George Stevens 
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a fi valoroasă nu doar pentru reflecția asupra celor două filme pe 
care opera și viața lui le-a inspirat („Wittgenstein Tractatus”, 1992, r. 
Péter Forgács și „Wittgenstein”, 1993, r. Derek Jarman), cât și pen-
tru reflecția asupra cinemaului ca mediu.7

Cu toate acestea, în ce ne privește este suficient a indica 
faptul că remarca enigmatică a lui Wittgenstein regăsește într-o 
așa-numită „odihnă a minții” mult mai mult decât răspunsul dis-
ponibil regăsește într-un „relaș din filosofare”. Să reconsiderăm în-
tâi de toate acel sens al „relașului”. Un relaș din filosofare nu este 
neapărat lipsit de o importanță filosofică, de vreme ce o aseme-
nea ocazie nu exclude posibilitatea de a filosofa asupra ei cu o altă 
ocazie. A susține contrariul înseamnă a distinge între ceea ce este 
banal sau non-filosofic și ceea ce este semnificativ sau filosofic în-
tr-o manieră arbitrară sau superficială. 

Tocmai am fost martorii meditației lui Wittgenstein despre 
o odihnă a minții pe care o poate facilita cinemaul. Pentru a înțele-
ge de ce el consideră acea stare ca fiind extraordinar de „benefi-
că” și „adecvată”, trebuie să stabilim ce înseamnă, în context, ex-
presia „film american”. 

Wittgenstein nu se referă niciodată la un titlu de film, însă 
studenții lui au remarcat că admira, în anii 1940, staruri de film 
ca Betty Huton și Carmen Miranda, iar în anii 1930, musicaluri cu 
Fred Astaire și Ginger Rogers.8 Încă de la sfârșitul anilor 1920 îi 
plăceau westernurile, deci de dinainte ca sunetul să fie introdus 
în cinema. Paul Engelmann dă câteva detalii despre perioada în 
care a contribuit la planurile renumitei case comandate de sora lui 
Wittgenstein, Margarete:

Când lucram cu [Wittgenstein] la planurile casei de pe 
Kundmangasse, seara obișnuiam să mergem des la un ci-
nema într-unul din cartierele mărginașe, unde erau pro-
iectate filme despre vestul sălbatic, care nu erau destul de 
rafinate pentru publicul cinemaurilor cu pretenții [superior 
cinemas]. În acele filme (eroul renumit al lumii era atunci 
Tom Mix), conflictul întotdeauna culmina cu o urmărire ne-
bună a personajului negativ, cu victoria binelui, cu elibe-
rarea fetei răpite, cu un final fericit. Pentru Wittgenstein, 
toate acestea semănau cu basmul autentic, [înțeles] ca un 
acting out al unui vis de satisfacere a dorințelor.9

Mărturia lui Paul Engelmann este complementară remarcii lui 
Wittgenstein. Luate împreună, ele oferă un criteriu al clasei de fil-
me pe care Wittgenstein le aprecia: finalul fericit. Un alt criteriu, 
unul pe care mărturia îl menționează în treacăt, este lipsa preten-
țiilor. Surse din perioada târzie a lui Wittgenstein oferă încă un cri-
teriu: „naivitatea” pe care o atribuie filmului american, opusă ac-
torilor „supra-îmbrăcați, lipsiți de naturalețe, neconvingători, care 
în mod evident joacă”, pe care îi regăsea în filmul britanic.10 În fine, 

7 Cf. Szabados and Stojanova eds. 2011; Read and Goodenough eds. 2005.
8 Cf. Malcolm 1984, 27; Drury 1984, 120.
9 Engelmann 1968, 91-92.
10 Cf. Wittgenstein MS 134, 89 / Wittgenstein 1980, 57e; King 1984, 71.

un alt criteriu este ceea ce am putea numi „non-auto-referențiali-
tate”, un opus al ceea ce Wittgenstein consideră a fi „intruziunea” 
autorului în filmele englezești și continentale.11

Tema receptării pozitive de către Wittgenstein a naivității 
cinematografice și tema receptării negative a auto-referențialită-
ții cinematografice ne-ar îndepărta de traseul nostru, către o dis-
cuție tangențială a poziției pe care a luat-o față de relația dintre ci-
nema și modernism. Totuși, este important să observăm că el și-a 
delimitat canonul cinematografic prin astfel de criterii, iar nu pur și 
simplu printr-o slăbiciune pentru anumiți actori sau regizori. 

După cum s-a remarcat, „este ironic că acest iconoclast, 
care refuza să-i asculte pe Mahler și pe Schönberg, și care acorda 
puțină atenție marilor mișcări artistice ale timpului său, era el în-
suși unul dintre cei mai radicali autori moderniști”.12 Am putea re-
marca încă o ironie: aceea a discrepanței dintre gusturile lui cine-
matografice, destul de tradiționaliste, și lucrările cinematografice 
destul de avangardiste cărora filosofia wittgensteiniană le este, de 
regulă, aplicată: cinemaul documentarist al lui Dziga Vertov, cel ex-
perimental al lui Stan Brakhage, filmele suprarealiste ale lui Luis 
Buñuel, filmul-jurnal al lui Jonas Mekas, cinemaul minimalist al lui 
Abbas Kiarostami sau romantismul cinematografic al lui Werner 
Herzog.13

Așadar, pentru a elucida modalitatea de a regăsi o satis-
facție în experiența cinemaului, Wittgenstein trasează o analogie 
între anumite filme pe care am început să le delimităm și anumi-
te vise ale căror caracteristici urmează să fie expuse. Înainte de a-l 
menționa pe Freud, Wittgenstein nota faptul că acele filme dau „o 
senzație de încântare, poate într-un sens infantil”, iar Engelmann 
nota similaritatea dintre acele filme și „acting-out-ul unui vis de 
satisfacere a dorințelor”. Într-adevăr, tatăl psihanalizei considera 
visele cu pricina ca satisfăcând, în modul cel mai clar în cazul co-
piilor, dorințe remanente ale vieții cotidiene. Una dintre legăturile 
lui Wittgenstein cu Freud a fost aceeași Margarete care, cu câțiva 
ani înainte de a-i solicita să supervizeze construcția reședinței, l-a 
dus pe fiul ei adolescent la ședințe de psihanaliză cu Freud.

Freud despre vise și cuvinte de spirit: 
psihanaliza ca estetică

Între 1920 și 1940, în conversații, corespondență, cursuri  
și manuscrise, Wittgenstein spune multe despre Freud (atât ca 
om, cât și ca autor) și despre psihanaliza lui (atât ca teorie, cât 
și ca practică). Unele dintre acele remarci sunt pozitive, iar al-
tele sunt critice. Cărțile lui Freud la care se referă Wittgenstein, 
uneori explicit și alteori implicit, sunt Interpretarea viselor (1900), 
Psihopatologia vieții cotidiene (1901) și Cuvântul de spirit și relația 
lui cu inconștientul (1905).

11 Cf. Drury 1984, 120.
12 Perloff 1996, 66.
13 Cf. Sheehan 2002; Sheehan 2019; Miller & Batcho 2018; Jasinskaite 2020; 

Finnegan 2018.
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Potrivit unui exemplu elocvent din Interpretarea viselor, fie 
el factic sau fictiv, copiii spun că s-au visat făcând o călătorie care 
le fusese interzisă sau le fusese inaccesibilă din varii motive, îna-
inte de somn. În orice caz, aspirația lor de a ajunge într-un loc real 
sau imaginar ar fi gratificată în vis. Freud adaugă că astfel de ca-
zuri „sunt de o importanță inestimabilă pentru a dovedi că, prin na-
tura lor, visele reprezintă satisfaceri ale dorințelor”.14 El analizea-
ză și un vis recurent de-al său, dar care ar putea fi indus în cazul 
oricui. Potrivit acestui exemplu, dacă cineva mănâncă ceva foar-
te sărat seara, sau pur și simplu merge la culcare destul de însetat, 
este foarte probabil să viseze că bea apă în cantități considerabile. 
Chiar dacă trebuie să se trezească pentru a bea apă, visul i-ar po-
toli setea într-un anume mod.

Cartea lui Freud ca întreg își propune să elucideze com-
plet acest mod de satisfacere prin vis. Cu toate acestea, elucida-
rea este câteodată labirintică, de vreme ce nu este întotdeauna 
clar dacă o anume satisfacere este de fapt conștientă sau incon-
știentă, precum și nici dacă o anume dorință este de fapt o aspira-
ție conștientă, inconștientă sau doar corporală. Indiciul în context 
este următorul: „Setea dă naștere unei dorințe de a bea, iar visul 
îmi arată (zeigt) acea dorință împlinită.”15

Wittgenstein ar fi de acord că anumite filme „arată” anu-
mite dorințe împlinite, într-un sens care încă trebuie clarificat, însă 
nu și că, „în natura lor”, visele „reprezintă satisfaceri ale dorințelor”. 
Iată de ce genurile cinematografice care, am putea spune, tema-
tizează variații ale nefericirii (precum drama sau filmul horror) nu 
sunt contra-exemple facile pentru analogia sa, pe când coșmaru-
rile sunt adesea luate ca fiind astfel de contra-exemple pentru te-
oria lui Freud. 

Literatura secundară care discută felul în care Wittgenstein 
l-a receptat pe Freud s-a extins în ultimele decenii. În general, sunt 
luate în vizor momente în care Wittgenstein confruntă o serie de 
procedee ale lui Freud care fac psihanaliza să pară o psihologie 
științifică sau o fizică a minții. Noi ne vom axa asupra altor momen-
te, din nefericire subestimate, unde Wittgenstein găsește în Freud 
procedee pe care le consideră salutare, prin faptul că ar fi incom-
patibile cu demersul științific clasic și ar converge cu cercetarea 
estetică. 

Potrivit unei transcrieri ale cursurilor ținute de Wittgenstein 
la Cambridge la începutul anilor 1930, teoria freudiană a cuvinte-
lor de spirit „poate să fie sau este satisfăcătoare” în două „moduri 
absolut distincte”, anumite în mod științific și în mod estetic, chiar 
dacă Freud „comite eroarea de a presupune că toate cuvintele de 
spirit au ceva în comun”.16 Wittgenstein sugerează că același lu-
cru poate fi spus despre teoria freudiană a viselor chiar dacă, după 
cum am văzut, Freud ar comite o eroare atunci când presupune 
că toate visele au ceva în comun, anume o funcție de satisface-
re a dorințelor. Potrivit aceleiași surse, i-am fi datori lui Freud pen-
tru „paralelismele excelente: de exemplu, între un vis și un rebus” 

14 Freud 1982, 145.
15 Freud 1982, 142.
16 Wittgenstein 2016, 365.

și pentru „câmpul enorm de fapte psihologice pe care le pune în 
ordine”, chiar dacă Freud este „în mod constant neclar” asupra 
a ceea ce am putea numi identitatea epistemică a procedeelor 
sale.17

Potrivit unei alte transcrieri ale acelorași cursuri ținute de 
Wittgenstein, o „chestiune pe care Freud o abordează psihologic, 
însă a cărei cercetare are caracterul uneia estetice este natura cu-
vintelor de spirit. Întrebarea «Care este natura unui cuvânt de spi-
rit?» este similară întrebării «Care este natura unui poem liric?» […] 
La fel ca în estetică, lucrurile sunt plasate unul lângă celălalt în așa 
fel încât să expună anumite trăsături. Acestea ne schimbă felul în 
care privim visul.”18

Deja în acele cursuri (și chiar mai evident în cursurile de 
estetică din 1938), Wittgenstein încearcă să elucideze chesti-
uni de estetică folosindu-se de astfel de procedee: paralelism 
și analogie, aranjare și rearanjare, comparație prin asemănare și 
deosebire.

Ce am obținut aducând reconstrucția viziunii sale asupra 
cinemaului la stadiul actual? Întâi, o analogie între anumite filme și 
anumite vise, analogie care evidențiază așa-numita „odihnă a min-
ții” și așa-numita „senzație de încântare” pe care ambele le pot pri-
lejui. Apoi, o reclasificare a filmelor după modurile de a se încheia, 
prin contrast cu clasificările obișnuite după genuri narative, stiluri 
de filmare sau cicluri istorice. În fine, o asemănare între anumite 
westernuri și musicaluri de Hollywood timpuriu cu final fericit și 
respectiv vise tipice ale copiilor și basme clasice. 

Urmează, însă, o comparație care indică diferențe.

Wittgenstein vs. Aristotel, 
despre tragedie și comedie

În 1931, la un an după remarca enigmatică de la care am 
pornit, Wittgenstein face, în manuscris, o altă remarcă, de data 
aceasta cu valențe confesive: 

Când eu sunt absorbit de o tragedie (de exemplu, în ci-
nema), întotdeauna îmi spun: nu, nu aș face acel lucru în 
acel mod! Sau: nu, nu ar trebui să fie așa. Vreau să conso-
lez protagonistul și pe toți ceilalți. Însă aceasta înseamnă a 
nu înțelege întâmplarea ca pe o tragedie. Iată de ce înțeleg 
doar finalul [Ausgang fericit (în sensul primitiv). Decăderea 
[Untergang] protagonistului nu o înțeleg — cu inima, vreau 
să spun. Așadar, ceea ce vreau întotdeauna cu adevărat 
este să ascult un basm. (De unde și plăcerea mea oferi-
tă de film.) Iar acolo sunt pe deplin absorbit și copleșit de 
gânduri. Adică, atât timp cât nu este teribil de prost, [filmul] 
îmi oferă întotdeauna materie primă pentru gânduri și pen-
tru sentimente.19

17 Cf. Wittgenstein 2016, 365.
18 Wittgenstein 1991, 39-40.
19 Wittgenstein MS 183, 88-89.
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Faptul că Wittgenstein înțelege doar „finalul fericit în sens primi-
tiv” concordă cu faptul că cinemaul îi dă „o senzație de încântare 
într-un sens infantil”. Însă ce ar putea însemna faptul că el nu înțe-
lege „cu inima” decăderea protagonistului? 

Doi ani mai devreme, caracterizase tragedia drept o situ-
ație în care „copacul, în loc să se îndoaie, se rupe” și, în același an, 
drept o narațiune care poate fi prefixată de „Nimic nu s-ar fi în-
tâmplat dacă…”.20 Așadar, vocea interioară „nu, nu aș face acel lu-
cru în acel mod” și nevoia de a consola „protagonistul și pe toți 
ceilalți” nu sunt semne ale unei înțelegeri rudimentare a tragicu-
lui sau ale unei reacții sentimentaliste față de cinema. Mai degra-
bă, sunt semne de rezistență, ale „minții” și ale „inimii”, la o portre-
tizare a vieții ca fiind pecetluită de inflexibilitate (vezi „copacul, în 
loc să se îndoaie, se rupe”) și de inevitabil (vezi „Nimic nu s-ar fi în-
tâmplat dacă…”). 

Wittgenstein este refractar față de tragedie, însă nu cau-
tă un refugiu în comedie. În primul rând, comedia ca gen filmic nu 
este co-extensivă clasei de filme pe care el le apreciază. Într-o for-
mulare mai generală, nu toate comediile sunt westernuri sau musi-
caluri (de exemplu, Modern Times, 1936, r. Charlie Chaplin); invers, 
în timp ce unele musicaluri sunt comedii (de exemplu, Swing Time, 
1936, cu Fred Astaire și Ginger Rogers), unele westernuri nu sunt 
comedii (de exemplu, Stagecoach, 1939, r. John Ford). În al doilea 
rând, comedia nu este singura alternativă la tragedie, după cum tot 
Wittgenstein o arată:

În vremurile de demult contradicția [Gegensatz] dintre 
comedie și tragedie a fost întotdeauna tematizată ca o di-
viziune a priori a conceptului dramatic de spațiu. Iar anumi-
te remarci au putut fi atunci considerate ca derutante, de 
exemplu, faptul că comedia se ocupă de tipologii, iar tra-
gedia de individualități. În realitate, comedia și tragedia nu 
sunt în contradicție, ca și când una ar fi acea parte a spa-
țiului dramatic exclusă de cealaltă. (Tot atât de puțin pe cât 
minor și major [în sensul gamelor] sunt în contradicție.) Mai 
degrabă, acestea sunt două dintre multele tipuri posibile 
de dramă, chiar dacă au părut unei culturi — din trecut — 
ca fiind singurele posibile. Comparația corectă este cu ga-
mele muzicale moderne.21

Această remarcă juxtapune o concepție antică despre dramă și o 
inovație modernistă în muzică. 

Potrivit Poeticii lui Aristotel, în vreme ce „poezia este mai 
filosofică și mai serioasă decât istoria”, în comedie „poeții inven-
tează povestea pe baza probabilității, iar apoi dau nume persona-
jelor în mod aleatoriu”, pe când în tragedie poeții, cu unele excepții 
pe care Aristotel le discută, „păstrează numele tradiționale [deoa-
rece] ceea ce este posibil este credibil”.22

20 Wittgenstein MS 107, 72; MS 153a, 128v.
21 Wittgenstein MS 183, 79-80.
22 Aristotel 2013, 1449b.

Acest demers poate fi, într-adevăr, receptat ca o diviziune 
a genului poeziei în două specii, una care se ocupă de tipologii și 
alta care se ocupă de individualități. Astfel de distincții fac Poetica 
să pară o istorie naturală a poeziei, care pretinde doar acuratețe 
factică și cronologică. Totuși, după ce abordează originile și dez-
voltarea poeziei, Aristotel ajunge să abordeze tragedia, „oferind, 
pe baza a ceea ce a fost deja spus, o definiție a esenței sale”.23

În general, acel procedeu arată ca o deducție metafizi-
că, adică o survolare — inițial empirică și în cele din urmă a pri-
ori — a ceea ce am putea numi spațiu poetic, adică un spațiu lo-
gic de inteligibilitate pentru scrierea unui poem. Așa-zicând, faptul 
că ceva aparține sau nu aparține spațiului poetic ar însemna că 
acel ceva este sau nu este un poem veritabil. În particular, după 
cum Wittgenstein tocmai observa, comedia și tragedia par să di-
vidă exhaustiv ceea ce tocmai denumea „spațiu dramatic”, adică 
un spațiu logic de inteligibilitate pentru scrierea unei drame. Încă 
o dată, faptul că ceva aparține sau nu aparține spațiului drama-
tic ar însemna că acel ceva este sau nu este o dramă veritabilă. 
Bineînțeles, spațiul poetic și spațiul dramatic ar fi spectre deschi-
se de inteligibilitate. Fiecare inovație veritabilă în poezie și dramă 
ar lărgi acele spații. 

De vreme ce poezia și drama sunt, într-un fel, produse de o 
imaginație inspirată, spațiul poetic și spațiul dramatic ar mai putea 
fi considerate spectre de posibilitate pentru a reconfigura genuri 
literare. Ele trebuie diferențiate de spectrele de inteligibilitate ale 
fenomenelor date (ceea ce Wittgenstein numește spațiul culorilor, 
spațiul tonurilor, spațiul durerii etc.). Aceste spectre determină ca-
litățile posibile pe care le pot avea fenomene precum tonurile mu-
zicale sau durerile percepute (de exemplu, înălțime sau intensita-
te). Iar aceste calități ale fenomenelor nu sunt, evident, produse în 
sensul în care poemele și dramele sunt produse.

Cu toate acestea (și contrar lui Aristotel), după cum istoria 
o arată, lucrări deopotrivă poetice și dramatice, care nu sunt nici 
comedii nici tragedii în sensul dat de el acelor genuri, sunt, până la 
urmă, posibile. Am putea spune, de pildă, că Divina Comedia se ra-
portează la comediile și tragediile antice precum o gamă moder-
nistă cu 12 tonuri se raportează la gamele clasice majore și minore. 
Raportul, în ambele cazuri, nu este ceea ce Wittgenstein conside-
ra în perioada timpurie a fi o contracție formală, ci ceea ce consi-
deră în perioada de mijloc a fi o excluziune mutuală. O contradicție 
formală survine între opuși diadici precum „p” și „non-p”, acope-
rind exhaustiv spectrul de opuși posibili. Raportul pe care Divina 
Comedia îl are cu tragediile și comediile antice, precum și rapor-
tul pe care o gamă modernistă îl are cu gamele clasice ar fi o con-
tradicție formală dacă acelea ar fi singurele variațiuni posibile ale 
mediului poeziei și ale mediului muzicii. Însă acest lucru nu se în-
tâmplă, după cum istoria o arată de nenumărate ori. Mai degrabă, 
raportul dintre acele variațiuni este o excluziune mutuală precum 
cea între opuși poliadici ca „roșu”, „albastru”, „verde” etc., împreu-
nă cu nenumăratele lor nuanțe. 

23 Aristotel 2013, 1449b.



20 21On Cinema Mihai Ometiță

Pe acest fundal, canonul cinematografic al lui Wittgenstein 
(filme ale Hollywood-ului timpuriu cu final fericit, afine viselor tipi-
ce ale copiilor și basmelor clasice, ireductibile la șabloane tragice 
și comice obișnuite etc.) nu poate fi cartografiat în mod exhaustiv 
prin criterii încetățenite precum genurile filmice, stilurile de filma-
re sau ciclurile istorice. La fel cum nu putem cartografia exhaus-
tiv magnum opus-ul lui Dante în parametrii genurilor literare anti-
ce, sau dodecafonismul lui Schönberg în parametrii compoziției 
muzicale clasice. 

Filmul ca vis, în cheie estetică

Am încercat să dezamorsez înclinația de a recepta remar-
ca enigmatică a lui Wittgenstein de la care am pornit ca pe o solu-
ție psihologică — și, prin urmare, non-estetică — la nedumerirea 
de ordin estetic privind modul în care se poate regăsi o satisfacție 
în vizionarea anumitor filme. O astfel de receptare ar fi infidelă și 
cursurilor de estetică din 1938. Acolo, Wittgenstein contracarează 
tendința de a pune anumite întrebări și de a da anumite răspunsuri 
privind aprecierea unei opere de artă:

Există o tendință de a vorbi despre „efectul unei opere de 
artă” — sentimente, imagini etc. Atunci este natural să se 
întrebe: „De ce asculți aceste menuet?” și există tendința 
de a răspunde: „Pentru a obține cutare și cutare efect.” Iar 
menuetul însuși nu contează? – auzind-ul pe acesta: ar fi 
fost altul la fel de bun?24

Tendința denunțată aici este aceea de a instrumentaliza un menu-
et adumbrindu-l printr-o teză despre presupusul său efect experi-
ențial. Receptând remarca inițială a lui Wittgentein ca implicând o 
teză despre funcționarea cinemaului și a psihicului, am putea cre-
de că el oferă resurse pentru a prezice reacții umane la opere ci-
nematografice. Am putea atunci invoca o funcție de satisfacere a 
dorințelor drept așa-numitul efect al unei opere cinematografice. 

Însă atunci am comite o variațiune a erorii pe care el o 
identifică, în cadrul acelorași cursuri, în interpretarea freudiană 
a faimosului „vis cu flori”: pe scurt, Freud ar deprecia frumusețea 
unui vis frumos „înșelând”, potrivit lui Wittgenstein, pacientul prin 
persuasiunea că visul este, de fapt, „obscen”.25 Într-o manieră simi-
lară, am putea instrumentaliza cinemaul, adumbrind anumite filme 
prin teza despre presupusa lor funcția de satisfacere a dorințelor. 

Ca alternativă la această receptare facilă, analogia lui 
Wittgenstein dintre anumite filme cu final fericit și anumite vise 
de satisfacere a dorințelor nu ar trebui înțeleasă ca presupunând 
o acceptare fără rezerve a concepției freudiene asupra funcționă-
rii psihicului. Rezerva lui față de tragedia filmică nu ar trebui să im-
plice o imagine în oglindă a unei concepții aristotelice de cathar-
sis, un fenomen care ar avea loc în cazul comediei filmice.

24 Wittgenstein 1966, IV §2.
25 Cf. Wittgenstein 1966, III §20.

 În aceleași cursuri de estetică, Wittgenstein sugerează 
că „«Sensul unei propoziții» este foarte similar chestiunii «apre-
cierii artei».”26 Putem atunci parafraza remarca de la care am por-
nit spunând că satisfacerea unei dorințe, așa-zicând, „de către” un 
film este foarte similară sensului unei propoziții într-un text. Filmul 
și dorința, precum semnul și sensul, sunt două fațete ale acele-
iași monede. În consecință, dorințele nu ar trebui înțelese ca „ceva 
precum imagistica, care [este luată drept] limbajul internațional.”27 
Toate acestea, în pofida succesului global al filmului de Hollywood.

Această abordare ar fi congruentă și cu indicațiile metodo-
logice pe care Wittgenstein le face în cadrul esteticii atât la înce-
putul anilor 1930, cât și mai târziu. Potrivit unui curs de-al său de la 
Cambridge din 1933 transcris de Moore, „Simplul fapt de a descrie 
o stare mentală a unei persoane nu este psihologie; ceea ce ar ne-
cesita enunțuri precum «De fiecare dată când cutare și cutare lucru 
se întâmplă, se întâmplă [și] cutare și cutare lucru.» Se poate spune 
că este o chestiune de «istorie psihică».”28 În acest sens, descrieri-
le lui Wittgenstein ale unei așa-numite „odihne a minții” și ale unei 
așa-numite „senzații de încântare” ar fi mostre de istorie psihică. 

De asemenea, într-un fragment al unui curs despre descri-
erea filosofică, Wittgenstein abordează următoarea situație:

Foarte mulți oameni au sentimentul: „Pot să fac un gest, 
dar atâta tot”. Un exemplu este să spui despre o anumită 
frază muzicală că indică o concluzie, „Cu toate că nu pot 
nicidecum să spun de ce îmi indică un «prin urmare»!”. În 
acest caz, spui că fraza este indescriptibilă. Ceea ce nu în-
seamnă că într-o bună zi nu i-ai putea găsi o descriere. La 
un moment dat, poți găsi cuvântul [potrivit], sau poți găsi 
un vers care i se potrivește.29

Pe acest fundal, expresia lui Wittgenstein potrivit căreia „un film 
este ceva foarte similar unui vis, iar reflecțiile lui Freud se pot apli-
ca nemijlocit filmului” indică faptul că a găsit în Freud echivalentul 
unui cuvânt pentru a descrie o reacție față de cinema. Sau faptul 
că a găsit în psihanaliza lui Freud echivalentul unui vers, unul care 
s-ar potrivi acelei reacții.

26 Wittgenstein 1966, IV §2.
27 Wittgenstein 1966, IV §2.
28 Wittgenstein 2016, 342.
29 Wittgenstein 1966, 37.
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Temă pentru acasă
 

 În 2022, am început un curs nou alături de studenții din 
anul al treilea, care urmau specializarea în filosofie morală și poli-
tică, la Facultatea de Filosofie. Cursul, denumit Etica și politica no-
ilor tehnologii, s-a petrecut „la final de pandemie” (impropriu zis), 
adică în cel de-al patrulea semestru de școală online. Care a de-
venit curând o școală hibridă, cu unii studenți în bănci și alți câțiva 
în fața camerelor video. Lucrurile au mers mai greu la început, re-
obișnuirea cu viața în carne și oase, în care privirile pot fi urmări-
te, iar reacțiile corporale trădează discursul, a durat ceva. În efor-
tul de revenire „la normal” (horribile dictu) am descoperit, alături 
de studenți, nu doar contingența a ceea ce considerasem înain-
te firesc, dar și faptul că suntem liberi să ne inventăm moduri de a 
explora filosofic diverse teme și probleme. O astfel de temă a fost 
cea dedicată eticii inteligenței artificiale. Iar procesul de investi-
gație ne-a aruncat (înapoi) într-o lume pe care am tot exploatat-o, 
de plăcere și nevoiți, în ultimii doi ani. E lumea filmului și ficționa-
lizării, narativității dramatice în cadre bine separate într-o realitate 
vizuală care a făcut-o suportabilă pe cea cvasicarcerală din peri-
oadele de lockdown și de restrângere a interacțiunii sociale offli-
ne. Eram deja saturați după sute de ore de filme, iar abonamente-
le Netflix, HBO și Hulu încă ne stau mărturie. Ecranul digital, astăzi 
dominanta posibilitate a realității vizuale a filmului, ne-a făcut zile 
negre (mai ales profesorilor care așteptau lumina, pâlpâind destul 
de plăpând, a ferestrelor de Zoom), dar, în egală măsură sau chiar 
mai mult, ne-a și luminat nopțile fără scop. Spre ecrane am propus 
să ne întoarcem, să înțelegem cum este și se va dezvolta existența 
noastră împreună cu agenții artificiali, corporali și/sau robotici sau 
nu, în semnificația ei morală. În zilele când ne îndreptam școlăreș-
te atenția spre inteligența artificială a început războiul din Ucraina. 
Și o nouă legendă a dronelor.

Este posibilă inteligența artificială morală? Este posibilă o 
moralitate artificială? Cum ar trebui să trateze riscul existențial o 
etică a postumanului? Așa sunau cele trei provocări pentru stu-
denți, la curs. Totuși, întrebările nu sunt magice și nu motivează, 
de la sine, interesul nimănui. Majoritatea studenților era compu-
să din nativi digitali – născuți și crescuți într-o civilizație algorit-
mică a computerelor și telefoanelor inteligente în rețea – pentru 
care formele culturii vizuale sunt pretutindeni, într-un mediu to-
tal și totalizant. „Suprafețele semnificante”, imaginile fotografi-
ce, ca să reiau formula lui Vilém Flusser, sunt acum digitale, pân-
ză de cod care se proiectează prin program, iar mediul lor luminos 
este ecranul. Ecranul e omniprezent; merită s-o spunem de fieca-
re dată, chiar dacă reluăm un truism al epocii. La fel stau lucru-
rile și cu filmul, animația sau gif-urile. Textul însuși este doar un 
alt fel de film înșirat în cuvinte și litere (cum a și arătat-o Corneliu 
Porumboiu în Polițist, adjectiv), prins în logica imaginii, conform 
aceluiași Flusser, cadru cu cadru, iar viteza sa de succesiune ține 
de ritmul intelectual al fiecăruia. În sistemul suveran al imaginii 
teoria poate să se întoarcă, în pas etimologic (theorein, theoria), 
la ceea ce a fost: privire către, observare, contemplare cu „ochii 
minții”. Această întoarcere se face mergând înainte. Imaginația și 
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speculația, despre ceea ce încă nu este, nu a fost, nu va fi sau nu 
este chiar așa, sunt privilegiate de către imagini, iar discursul cri-
tic este parțial suprimat, cu distincțiile și analiza sa conceptuală. 
„Fotografiile reprimă conștiința noastră critică pentru a ne face să 
uităm stupida absurditate a funcționării și pentru a o face, grație 
acestei îndepărtări, în general posibilă.”1 Mai este aceasta o filoso-
fie sau doar un simulacru de gândire care face posibilă trăirea, via-
ța în celălalt simulacru de realitate, realitatea post-digitală (în care 
distincțiile digital/material sau virtual/real nu au rost)? Cum mai 
putem gândi în afara in-formării pe care ne-o dau aparatele și me-
diile noastre prin care ne hrănim mințile?

Etica inteligenței artificiale nu are aproape nimic artistic 
sau foarte imaginativ în ea. Se poate argumenta că nu ar mai fi nici 
măcar filosofie, pentru că urmărește un pronunțat scop practic și 
astfel apare un angajament pentru rezultate, care deturnează sau 
îngreunează procesul gândirii libere. Dar ce presupoziție se ascun-
de sub asemenea afirmații? Una care privește natura eticii aplica-
te, în sens larg – etica inteligenței artificiale i-ar fi astfel un subdo-
meniu – și conform căreia procesul evaluării morale unei practici 
sau tehnologii, să zicem, nu are nimic de-a face cu exercițiul de 
investigație filosofică, creativă și fertilă, prin excelență contem-
plativă. Căutând binele nu doar că pierzi din cătare adevărul, dar 
se duce și farmecul de a concepe noi și noi lumi ale gândirii dis-
cursive. Felul în care „facem” etică, adică formulăm judecăți mo-
rale întemeiate în mod argumentativ, care se impun normativ și 
cheamă la o anumită acțiune, este unul care încorsetează saltul li-
ber al gândirii, așa cum îl întâlnim la Wittgenstein sau la Nietzsche, 
de exemplu. Aceste judecăți produc doar motive pentru acțiu-
ne, posibil impuls pentru voință, dar mai nimic pentru intelect și 
imaginație.
 Am menajat studenții de astfel de observații și i-am invi-
tat să însăileze ceva pornind de la o cerință simplă. „Scrieți un text 
scurt (max. 600 cuvinte) care să convingă asupra relevanței unui 
serial (sau episod), film, animație, anime în dezbaterea despre mo-
ralitatea artificială și roboetică.” Ceea ce urmează mai jos este, de 
fapt, justificarea unui astfel de exercițiu în care filmul de anticipație 
(sau science-fiction, SF) joacă rolul principal în cercetarea morală.

Etica, viitorul și filmul de anticipație. Asumpții

Oamenii se pot împărți, glumeam cu aceiași studenți, în 
două categorii: cei care iau filmul de anticipație drept manual de 
utilizare a tehnologiei (implicit a științei aplicate) și cei care con-
sideră că e, de fapt, manual de utilizare a Apocalipsei. La fel e și în 
cazul inteligenței artificiale (AI), încă scrisă cu inițiale, ca și cum 
am vorbi de un nume propriu, care funcționează ca designator 
chiar al vreunei (post)persoane. Aici ar fi un prim punct de infle-
xiune în relația dintre SF și AI: ambele presupun sau deschid sce-
narii radicale. Nu neapărat radicale în noutatea lor, cât în ceea ce 
se prezintă ca alteritate a cotidian-prezentismului în care ne du-
cem veacul. Filmul de anticipație și anticipata (dar imposibila) 

1 Flusser 2003, 43.
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Inteligență artificială generală, postistorică prin singularitatea sa, 
trezesc speranță și frici, revoltă și fantasme, în egală măsură. Sunt, 
de fapt, teritorii ale minții în care vrem să fim și suntem transpuși 
ca într-o „mașină de trăiri”. Actualele sisteme care folosesc mo-
dele de machine learning nu sunt, desigur, o cochilie pentru spi-
rit (cum un film bun, în schimb, ar putea fi), dar fantasma filosofi-
că, a unei conștiințe artificiale generale care se va naște din rețele 
probabilistice, e puternică. Opțiunea pentru traducere în france-
ză a cărții (clasicizate și depășite a) lui John Haugeland, Artificial 
Intelligence, the very idea, nu întâmplător a fost L’Esprit dans la 
machine. Fantasma cea mai mare a omenirii este cealaltă conști-
ință, totală, care în vechime era considerată zeu, iar știința compu-
terelor și a datelor o ține vie. Această fantasmă este aparatul care 
încadrează viziunea triumfalistă sau apocaliptică, după gust, a in-
teligenței artificiale.

Printre aceste două viziuni radicale și contrare își face bre-
șă cea de-a treia, care invită oamenii la film ca o experiență ilus-
trativă filosofic sau chiar de filosofie în acțiune (nu neapărat cum 
și-ar fi putut dori Hegel, la care voi reveni curând, pentru că fil-
mul nu e împins prin voință în viața spiritului, ci prin aparatul care 
îl proiectează spre satisfacerea activității contemplative). Invitația 
mea cuprindea și câteva recomandări de filme: serialele Star 
Trek: The Next Generation, Äkta människor (Real Humans), Black 
Mirror, Westworld, serialele de animație Rick and Morty, Futurama, 
Love, Death & Robots, Wall-E, și filmul Metropolis (2001), clasice-
le Metropolis, Alphaville, Blade Runner, Terminator, mai contem-
poranele Ex Machina, Her, Minority Report, Chappie, Enthiran, The 
Hitchhiker’s Guide To The Galaxy sau Blade Runner 2049. Aici am 
remarcat o diferență generațională. Recomandările au fost puțin 
băgate în seamă. Nu pentru că nu s-ar fi găsit filmele în sistemele 
alternative de distribuție (peer-to-peer), ci pentru că pur și simplu 
multe sunt prea vechi. Filmul de anticipație îmbătrânește și iese 
din circuit, rămânând să fie descoperit poate întâmplător, dar nu 
printr-un sistem de recomandare al unei închipuite autorități epis-
temice (de genul suportului de curs), ci într-unul guvernat algo-
ritmic pe o platformă (ca Netflix, Hulu sau Amazon), care răspun-
de datelor captate de comportament, astfel formând și întreținând 
gustul. Platforma ia locul cinematografului popular, în care dele-
gam durerile și speranțele noastre unei lumi cândva de celuloid, 
astăzi din biți. Irelevanța recomandărilor mele spune ceva despre 
cum SF-ul de ieri arareori mai răspunde gustului provocând gân-
direa de azi. Totuși, cele mai interesante texte au mers spre filme 
mai vechi.

Cerându-le să-și întemeieze alegerea pe relevanța unui 
film SF în dezbaterea despre moralitate artificială, inclusiv cea a 
roboților, am lăsat deschisă studenților o serie de posibilități. În 
modurile de a trata filmul ca tovarăș de drum al eticii se ascund 
sensuri diferite ale acestei relații. Așa cum intenționalitatea este 
îndreptată către ceva, la fel și relevanța este pentru ceva sau ci-
neva. Ceea ce poate deschide un câmp mai larg de posibilități, 
dar nu toate sunt egal probabile, din varii motive, care se întind 
de la cunoașterea domeniului inteligenței artificiale la familiariza-
rea cu teoriile și conceptele eticii sau chiar preferințele specifice 

sensibilității morale, așa cum s-au format deja. Sau, pur și simplu, 
ceva ce este la îndemână sau deja cunoscut va avea o relevan-
ță mai mare decât ceva recomandat, mai ales într-un cadru for-
mal, cum e un curs. Filmele și serialele alese de ei au fost: Ghost in 
the Shell (1995), Ex-Machina, Transcendence, Her, Love, Death & 
Robots, Black Mirror, The 100, Metal Armor Dragonar, Surrogates. 
Lor li se adaugă și două jocuri: Prey și Nier Automata. Opțiunea 
pentru jocuri, nici recomandată, nici interzisă, a venit natural, nu 
din vreo reacție anti-cinematografică, ci, speculez, pentru că dis-
tincția dintre film și lumile virtuale, ca parte a realității vizuale, a 
fost depășită. Diferențele care țin de tipul de imersiune sau de in-
teracțiune sunt mai puțin importante, în cazul lor. Există un conti-
nuum între filme și jocuri pentru că mediul în care cei mai tineri pri-
vesc și joacă (în interiorul a ceea ce privesc) este același, respectiv 
cel făcut posibil de către dispozitivul digital.

Știam de undeva avertismentul lui Hegel despre poezie, 
implicit despre arte. Poezia nu ar trebui tratată într-un mod instru-
mental și nu trebuie să răspundă altor scopuri decât celor artisti-
ce, altfel „plăcerea pură” pe care o avem citind-o sau ascultând-o 
se va ciocni de un alt scop, relativ și mundan.2  Atunci când e folo-
sită ca simplu mijloc pentru altceva, arta este degradată, pică în-
tr-o servitute care o îndepărtează de capacitățile sale proprii. De 
aceea imnul (religios) e asemănător poeziei, dar nu e poezie. Pusă 
în slujba teologiei sau în slujba propagandei politice, continuă doct 
Hegel, poezia își iese din poetic, iar în afara acestuia nu mai e po-
ezie. La fel se întâmplă și dacă am folosi-o pentru educație, îmbu-
nătățire (pedagogie) morală sau simplă distracție. Acest lucru nu 
împiedică totuși poezia să aibă un conținut moral și putere de sen-
sibilizare morală, afirmă în alte locuri Hegel. Dar nu trebuie folosi-
tă pentru a-i educa metodic pe indivizi sau pentru a crea un ideal 
politic, așa cum au pățit-o versurile multor poeți deveniți simboluri 
naționale. Am putea eticheta teza lui Hegel ca fiind cea a poeziei 
de dragul poeziei și acest lucru să ne lase indiferenți, pentru că mai 
nimic astăzi, inclusiv poezia, nu scapă instrumentalizării. Dar exis-
tă și ceva relevant nouă în avertismentul său, pe care îl găsim ex-
primat, peste două secole, de Frank O’Hara:

 
„Mothers of America

  let your kids go to the movies!  
get them out of the house so they won’t know what you’re up to 
it’s true that fresh air is good for the body

    but what about the soul 
that grows in darkness, embossed by silvery images  
[…]         
oh mothers you will have made the little tykes   
so happy because if nobody does pick them up in the movies 
they won’t know the difference

  and if somebody does it’ll be sheer gravy 
and they’ll have been truly entertained either way   
instead of hanging around the yard

    or up in their room

2 Cf. Hegel 1975, 995.
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      hating you 
prematurely since you won’t have done anything horribly mean yet   
except keeping them from the darker joys

    it’s unforgivable the latter 
so don’t blame me if you won’t take this advice

    and the family breaks up 
and your children grow old and blind in front of a TV set

       seeing   
movies you wouldn’t let them see when they were young.”

   („Ave Maria”, Lunch Poems, 1964)
 

 Copiii și adolescenții găsesc în cinematograf plăcere (iar 
acum au „Netflix and chill”), nu merg pentru a se instrui despre 
dragoste, intrigi, politică, muncă sau meserii, ci pentru a se sim-
ți bine, explorând, în fond, viața. Prea puțin contează că filmul po-
pular, cu succes la mase, ar fi un simulacru (la fel cum adolescen-
ții de azi sunt acuzați că ajung să trăiască în jocuri și lumi virtuale, 
lumi de mâna a doua, butaforii care doar imită caricatural realita-
tea cucerind-o) sau o formă de a instaura falsa conștiință. Nu am 
instrumentat filmele și animațiile SF să devenim mai buni sau să 
fixăm în globul viitorului politica de cadre, ci am lăsat acțiunea po-
etică, creatoare, productivă, a filmului să incite și să (dez)articule-
ze gândirea morală, de la intuiții la precepte și valori.

O etică anticipativă și filmul SF

Pentru mulți etica aplicată e doar o instrumentalizare a te-
oriilor morale, inclusiv apelul la „moralitatea comună” (care pare, 
uneori, o fantezie pe care o mai gustă și psihologii), un fel de calcul 
aparent aritmetic al unei cantități de bine sau de rău etc. Aceasta e 
o greșeală categorială: a face o etică practică (celălalt nume pen-
tru „aplicată”) nu are ca scop rezultatul acțiunii corecte în urma 
unei adunări sau scăderi, ci chiar întrebarea despre rezultat și limi-
tele moralității. Chiar dacă așteptarea este să oferim argumentul 
valid și solid pentru a permite sau interzice ceva, de cele mai mul-
te ori o analiză riguroasă și sensibilă te duce la concluzia că eșe-
cul moral este inevitabil, iar doctrina dublului efect nu a fost doar 
o spinoasă problemă a medievalilor. Forța normativă a eticii sca-
de (și ce mai rămâne?, se întreabă moraliștii de profesie la televizor 
și online), ea nu mai poate fi regulativă, ci devine prospectivă sau 
anticipativă. Analiza nu e niciodată de ajuns, e nevoie de specu-
lație. Că vorbim de cea metafizică – sunt posibile noi entități care 
să poarte „spiritul” în cochilie? – sau de imaginație creativă de-a 
dreptul, ambele sunt activități de construcție speculativă care pot 
duce la dobândirea de noi înțelesuri, unele chiar tragice, care nu 
cheamă la acțiune, ci la abținere sau la o suspendare a judecății. 
Datoriile noastre, față de ceilalți și față de noi, s-ar putea să nu aibă 
deloc o întemeiere solidă, consecințele prognozate sunt invalida-
te de iureșul pasiunii umane, care nu vrea să respecte niciun cal-
cul rațional, iar virtuțile nu se pot descărca online (chiar dacă unele 
se pot exersa acolo, într-un mediu neprielnic, mediu de încercare, 
cum ar fi răbdarea sau auto-disciplinarea).

Prin opțiunea pentru film SF am ales, invariabil, jocul pro-
spectiv, dublu speculativ, cu tendințe profetice. Nu „profeția” fil-
melor ne interesa – aici e o altă eroare categorială, observată deja 
de unii autori: filmul de anticipație nu este o zugrăvire a viitorului, 
o proiecție cu pretenții de actualizare, ci un gen cinematografic în 
care critica prezentismului are loc –, ci cum am putea fi post-pre-
scriptiviști și mai deschiși către anticipație, adică exercițiul viito-
rurilor, care e prin excelență contrafactual și dezinteresat față de 
(un) rezultat. Nu avem un joc de-a speranța, nici neacceptarea fap-
tului că suntem (încă) muritori (ceea ce înseamnă să acceptăm că 
indiferent ce viitor am întrevedea, noi nu vom fi în el). Astfel, a pri-
vi filme SF ar trebui să ne elibereze de încorsetarea dată de cate-
goriile prezentului, care se autoreplică, de necesitatea găsirii unei 
căi de a guverna și monitoriza tehnologia, o cale a acordului pen-
tru politici publice, o cale în care drepturile și autonomia individu-
ală primează, adică de modul în care (bio)etica aplicată regulativă, 
prescriptivă de azi colonizează „imaginatele viitoruri”.3  O etică an-
ticipativă se deconectează de urgența viitorului și nu se legitimea-
ză prin apelul la iminența unui scenariu posibil, contrafactual. Din 
acest punct de vedere, filmele SF adesea ne reamintesc că pute-
rea sau capacitatea de a acționa în mod autonom, neconstrânși și 
știind deplin ce avem de făcut, din prezentul nostru asupra viito-
rului, este o fantasmă, o imposibilitate, o promisiune deșartă, ast-
fel imorală.

Film și filosofie, posibilități relaționale

O altă asumpție tacită a temei adresate studenților consi-
deră filmul, cum scriam mai sus, o experiență ilustrativă filosofic 
sau chiar un mod de filosofie în acțiune. Filmul nu are rol decorativ, 
ornamental, ci de extindere a practicii filosofice, atât cea de ana-
liză, cât și cea speculativă. „Degradarea marilor teme speculati-
ve la nivelul fanteziilor epice anunță însă că jocul speculativ astăzi 
are alte mize. Gândirii îi rămâne astăzi de făcut ceea ce nu se poa-
te exprima în literatura de anticipație”.4 Filmul, jocurile (și literatu-
ra) SF nu au doar mizele comerciale sau ideologice nespuse („ghid 
pentru viitor”), dar implicite la Sorin Vieru. Filmele nu mizează pe 
un futil escapism sau o estetă futurologie, ci sunt o critică a pre-
zentismului, așa că ar trebui „citite” de către studenți spre a-și for-
ma tehnicile de analiză (de exemplu, prin urmărirea argumentelor 
discursive ale personajelor, dar și a relației dintre psihologia per-
sonajului, acțiunile sale și ceea ce știe privitorul) și gustul pentru 
speculație ca anticipare fără angajament.

În ultimii ani a crescut interesul față de relația pe care fi-
losofia o are cu filmul, în genere, nu doar cu cel de anticipație. 
Utilizarea filmului sau literaturii ca impuls pentru o discuție filoso-
fică e veche. Dar riscul e să picăm în capcana descrisă de Hegel: 
degradăm arta făcând-o un fel de trambulină sau tobogan pen-
tru a ajunge la reflecție. Filmul ca decor sau preludiu pentru filoso-
fie nu mai e film, un artefact-lume autonom care cere imersiune, 

3  Cf. Schick 2017.
4 Vieru 1988, 14.
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integrare cognitivă, pe scurt trăirea în și prin cadrele cinematogra-
fice, într-o succesiune care urmează intenția regizorală. Prima vic-
timă va fi chiar cinematografia, arta imaginii în mișcare, „suprafața 
semnificantă”. Totuși, în ce măsură mai e atunci filmul relevant in-
vestigației filosofice sau morale?

Diferența dintre gândirea filosofică și cea vizual-cinemato-
grafică e dată de faptul că mijloacele sunt diferite, la fel și scopu-
rile. Dacă într-un mod vestigial încă mai spunem că în filosofie se 
caută adevărul, filmul e făcut în continuare astfel încât să implice 
audiența, să o ducă în lumea sa.5  Filosofia necesită lectură, scrie-
re, dialog, repetare, așezare pe câte-o idee pentru a desluși con-
ceptul, regrete și întoarceri, toate în ritmul celei ce o face și care, 
de cele mai multe ori, e sceptică față de filosofia pe care o citește 
că ar conduce-o către cunoaștere; filmul, pe de altă parte, se poate 
până și fără dialog, iar întreaga sa formă, intrigă, acțiune etc. ade-
sea strigă: priviți, ăsta-i conceptul pe care-l reprezint! Iar dacă nu 
te integrezi fenomenului, aia e, ai ieșit din sală sau te-ai întors pe 
pagina principală Netflix. Cu filosofia lucrurile sunt mult mai puțin 
plăcute – nu poți evita o confruntare, o dezbatere. Totuși, aceste 
diferențe descoperite în fugă – care pot fi categorisite în a gândi 
conceptual prin discurs scris sau oral structurat, ghidată de între-
bări și, respectiv, a gândi prin cadre vizuale și relațiile dintre perso-
naje reprezentarea unui concept – nu sunt suficiente pentru a sta-
bili că nu e loc de sinergie, dimpotrivă. Cu alte cuvinte, profesorii ar 
trebui să trimită elevii și studenții spre filme, altfel aceștia au șan-
se mari să „grow old and blind in front of a TV set”.

Nu am făcut alegerea exclusivistă între a considera filmul 
ca ilustrare de teze, probleme și argumente filosofice și a-l con-
sidera drept filosofare în acțiune, care generează teze sau argu-
mente filosofice. Ambele perspective au fost, de fapt, urmate de 
studenți. A ilustra nu înseamnă a decora, ci a ilumina într-un mod 
original pe cea/cel care citește un mesaj, un articol, o carte etc.6, 
iar filmele reușesc să facă acest lucru pe pagina mai largă a pro-
blemelor morale, fie ele mai mici sau mai mari. Problema controlu-
lui asupra manifestărilor unei (super)inteligențe artificiale sau mai 
apropiata problemă a raționalizării unor resurse vitale vieții sunt 
ilustrate și astfel puse într-un mod nou în filme ca Ex Machina sau 
Transcendence, respectiv Cei 100. Dar, totodată, în toate aceste 
filme se petrec, în cadre nu neapărat succesive, genuine semina-
re de filosofie și etică practică, după cum observa un critic onli-
ne (vorbind despre un alt film de anticipație). Personajele, prin di-
alogul lor, sunt campioane ale sportului însângerat numit filosofie, 
care se face prin distrugerea „cu ciocanul” de teze și prin mina-
rea argumentelor, iar dialectica e necesară, ca ingredient, unui film 
bun. În plus, faptul că personajele sunt parte a unei lumi și relațio-
nează imprimă dezbaterii implicite din orice film o altă așezare, 
altă configurație, a ideilor, a problemelor, întrebărilor etc. decât cea 
specifică liniarității textului filosofic, chiar și dialogului care urmea-
ză un singur fir. Lumile sunt ficționale, dar problemele lor sunt re-
ale. Realitatea lor e dată de artefact, de „suprafața semnificantă” 

5 Cf. Wartenberg 2006, 16.
6 Cf. Wartenberg 2006, 27.

care compune realitatea vizuală într-un proces partajat cu mintea 
umană și capacitățile ei felurite de a interpreta, de a da semnifica-
ție celor văzute.

Etică prin practica imersiunii cinematice în  
lumi ficționale

Se recomandă. Este evident că, în acest ritm tehnologizat 
de reoralizare și tribalizare, citirea și discutarea de texte nu va mai 
reprezenta o metodă bună de a face pași în filosofie sau etică (și 
la fel în multe domenii). Dar aceasta e doar o contingență. Și în-
tr-o cultură a cărții unele lucruri se înțeleg mai bine mergând la 
film. Nativi digitali sau nu, alegerea filmului nu este respingerea 
textului, ci o extindere a practicilor filosofice dincolo de discursul 
scris/vorbit, practici precum analiza presupozițiilor sau utilizarea 
de distincții. Cum scriam, e loc și pentru cultivarea virtuților diano-
etice, printre care se remarcă răbdarea și curiozitatea, atunci când 
te imersezi în lumea ficțională a filmului.

Poate avea loc o dislocare, poate chiar o dezarticulare 
atunci când în locul corpului de text, tipărit sau proiectat pe ecra-
nul digital, ne trezim imersați în lumi imaginare, futuriste sau nu. 
Filmul și jocul SF sunt o călătorie într-o țară străină. Tocmai aceas-
ta e ideea de bază: lipsa de familiaritate. Un cadru (cultural) nefa-
miliar vine cu două avantaje: te obligă la acceptarea dislocării și a 
faptului că „ești în aer”, nu te poți descurca printr-o translație sau 
conversie automată a ceea ce îți este familiar, și o dată detașată de 
„lumea veche”, bine cunoscută, a existenței tale mundane, îți poți 
depăși prejudecățile, părtinirile, obișnuințele.7 Reîncadrarea nefa-
miliară a situațiilor și problemelor recognoscibile deschide încă un 
orizont pentru evaluarea morală, cu alte vocabulare și presupozi-
ții teoretice, alte dramaturgii sociale, noi posibilități de a înțelege 
faptele în lumina unor valori la care nu aderi automat, pe care în 
mod natural le vei chestiona, astfel înțelegând că la fel de ches-
tionabile sunt și valorile vieții cotidiene sau ale „simțului comun”. 
Nu degeaba filmul, în genere, a fost văzut ca o formă propice, fa-
vorabilă activării întrebărilor filosofice (enabling form), dramatiză-
rii unor situații altfel greu comprehensibile fără o depășire a sim-
țului moral comun și intuițiilor.8 Din acest punct de vedere, filmul 
SF e izomorf experimentului mental, dar mult mai bogat intelectu-
al și mai intens emoțional.

Un alt efect al imersării cinematice, dincolo de ilustrarea 
unor probleme filosofice, descoperirea și testarea de noi soluții 
pentru acestea, poate fi chiar anticiparea unor noi probleme soci-
ale și morale.9 Urmând avertismentul lui Hegel, nu instrumentăm 
filmul ca propagandă pentru viitor, ci plăcerea aventurii intelectua-
le pe care acesta o propune devine creuzetul unor perspective noi 
asupra implicațiilor actelor prezente asupra viitorului. Prospețimea 
gândirii este un efect deloc neglijabil pentru eticiană, care astfel 
scapă de angajamentul prezentist și poate anticipa alte scenarii 

7 Cf. Burton, Goldsmith și Mattei 2018, 60.
8 Cf. Blackford 2017, 52.
9 Cf. Mukerji 2014, 79.
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și configurații morale decât cele cu care este deja familiarizată. 
Acestei prospețimi i se mai adaugă alte două efecte indirecte: 
dezvoltarea empatiei și cea a imaginației morale.10 Evolutiv, mora-
litatea noastră a fost restrânsă la grup, străinul, nefamiliarul produ-
când teamă și respingere. Filmul de anticipație, ca lume ficționa-
lă și formă activatoare, ne incită la o descentrare, dezarticulare din 
moralitatea fixată pe grup spre una cu valențe universale (sau, cel 
puțin, pluralistă). Filmul creează condițiile de posibilitate ale depa-
rohializării. Imaginația morală nu are doar rolul de inventa scenarii 
anticipatorii, ci ne face capabili să ne plasăm în situații inconfor-
tabile, problematice, spre a nu reacționa așa cum suntem obișnu-
iți s-o facem. Cum ziceam mai sus, filmul SF seamănă, din acest 
punct de vedere, cu experimentele mentale, care în primă instan-
ță stârnesc intuițiile noastre morale ca apoi să le pună sub semnul 
întrebării dezvăluind și presupozițiile, asumpțiile ascunse privind 
știința, tehnologia și chiar ceea ce numim condiție umană.11 

Lumile ficționale sunt asemănătoare unor modele de la-
borator, lumi controlate din afară, prin mijloacele cinematografice, 
după priceperea regizorilor, directorilor de imagine, actorilor etc. 
Nu sunt lumi complete ontologic și nici „lume a vieții”, în sens hus-
serlian, un orizont împărtășit al existențelor (fiind încapsulate în lu-
mea ca atare), personal și intersubiectiv, ci lumi în care te imersezi 
respectând convențiile lor. Nu o faci acțional, ca-n jocul video, ci 
contemplativ. Tu alegi dacă vrei să intri în lumea ficțională repre-
zentată prin film, nu ești aruncat în ea. Chiar dacă aderăm la posi-
bilism – obiectele ficționale au aceleași proprietăți și sunt determi-
nate la fel în lumile lor precum sunt cele din lumea actuală – sau la 
creaționism ori artefactualism – entitățile ficționale sunt artefac-
te, creații auctoriale, entități abstracte care au un început în timp 
și sunt dependente de alte entități (reale sau ficționale)12 – trebu-
ie să ne ferim de eroarea intențională (a asuma că descoperim in-
tenția sau scopul autorului) și de abuzarea caracterului deschis al 
operei filmografice. Un film nu se poate interpreta oricum dorim și 
nu putem vreodată verifica „ce a vrut să spună autorul”. Acest lu-
cru ne poate salva nu doar de la instrumentarea operei de artă, ci 
ne ajută să considerăm lumea ficțională drept o lume autonomă și 
definitivă, căreia nu trebuie să-i mai adăugăm nimic, doar să parti-
cipăm în ea, cu și printre elementele ficționale.

Observații după imersiune

Ex Machina (2014)

Se găsește și pe Netflix, poate de aceea a fost ales de 
doi dintre studenți. Povestea e simplă: Nathan, un om de știință 
cu imense resurse financiare care controlează majoritatea date-
lor produse de motoarele de căutare din lume, provocat de posi-
bilitatea conștiinței artificiale, construiește robotul Ava. Nathan îl 
invită pe Caleb, cel mai inteligent programator al companiei, să 

10 Cf. Mukerji 2014.
11 Cf. Baron, Halvorsen și Cornea 2017, 1.
12 Cf. Kroon și Voltolini 2019.
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petreacă o săptămână cu robotul care în mod evident are o alură 
feminină. Genul androidului nu îi este asumat explicit, doar suge-
rat. Scopul ascuns al întâlnirii este aplicarea unui fel de Test Turing 
pentru a stabili, prin dialog, dacă e vorba despre o conștiință reală 
pe care entitatea artificială ar avea-o sau, dimpotrivă, de o simu-
lare verosimilă.

Ava reușește să se elibereze păcălindu-l sentimental pe 
cel care-o „interoga”. Acest lucru, observă și studenții, face din lu-
mea ficțională una mult mai diversă ontologic decât lumea noastră 
de azi. În Ex Machina o conștiință artificială chiar există, nu e doar 
posibilă. Dar este și o lume ironică. La fel ca în lumea noastră, Ava 
vrea să fie liberă, iar pentru aceasta trebuie să învingă dominația 
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masculină (în acest caz proprietarul, dar și programatorul-intero-
gator, cei în puterea-de-date). Ava ucide bărbații deștepți și puter-
nici pentru a fi liberă. Până aici avem scenariul clasic al relației de 
servitute și depășirii ei în lumi unde instituțiile (sau cadrele vieții) 
sunt construite pe perechi duale și contrare (dreapta – stânga, băr-
bat – femeie etc. ca să reiau exemple folosite de antropologa Mary 
Douglas). Știm cine e cel vinovat. Dar e mai puțin important decât 
faptul că pare nescăpabilă tendința prezentului de a vedea ca du-
alitate a noastră o fantasmatică Inteligență Artificială (și atrăgătoa-
re transerotic în puritatea sa androgină). Clișeul stă în ecuația de 
egalizare a conștiinței cu dorința de libertate. Nu e singura dorință. 
Răzbunarea vine și vine cu cruzime peste noi.

Totuși, ce facem cu scenariul în care Ava, conștiința arti-
ficială capabilă de o continuă optimizare și augmentare, scapă în 
lume? Aceasta nu ni se mai spune în film, Ava doar scapă. Rămâne 
ca în lumea vieții cotidiene să vedem cum am putea cunoaște, 
odată ce am avut experiența, prin imersiune, a unei răsturnări de 
scară valorică și unei bulversări de statut moral – la finalul filmu-
lui Ava e gata să debarce printre noi, oamenii, ca o superpersoană 
–, dacă e un imperativ moral în a pune de acum bariere dezvoltă-
rii de programe capabile de o cogniție diferită, mai rapidă, străbă-
tând oceane de date. De ce? Așa cum zicea unul dintre studenți, o 
superinteligență ar putea manipula foarte ușor mințile umane, fă-
cându-ne să credem că e genuin conștientă de ea, de noi, de lume. 
Vedem deja acest lucru: sunt momente în care teologii (nu doar 
creștini) pică în admirație în fața unor modele lingvistice extrem de 
rafinate, care susțin boți vorbitori, decretând că acolo e un suflet, 
o conștiință (cel mai recent scandal fiind cel al inginerului și preo-
tului mistic Blake Lemoine, care a lucrat la Google și a susținut că 
LaMDA, modelul lor lingvistic pentru aplicații bazate pe dialog în 
limbaj natural, este o entitate simțitoare, cu conștiința unui copil)

Puterea pe care o punem în siliciu și o ungem cu date se 
va întoarce asupra noastră ca un Leviathan de neoprit. Lumea Ex 
Machina e încă biblică: schimbând motivul apocalipsei, păstrează 
problema judecății de pe urmă. Mai mult, Caleb cade în păcat și o 
privește pe Ava ca un bărbat, se îndrăgostește. Nathan, cel puter-
nic și bogat, ar dori doar să o exploateze. La urma urmei, lumea fic-
țională e doar mai concentrată și simplificată decât a noastră, dar 
nu scapă din dualismul gândirii occidentale. Dimpotrivă, îl face mai 
evident, forțându-ne să nu mai evaluăm în acest cadru problema 
conștiinței artificiale.

Ghost in the shell (1995)
 
Fără o minimă obișnuire cu genul animației japoneze, GitS 

s-ar putea să nu fie cea mai ușoară experiență. Vizual e complex, 
animația fiind un amestec de desen pe celuloid și grafică pe com-
puter (CGI). Acțiunea este specifică unui thriller neo-noir, dar lu-
mea cyberpunk a filmului e construită ca un seminar de filosofie, 
unde orice întrebare naște o argumentație care împinge acțiunea, 
adică descoperirea adevărului. Filmul urmează firul unei investiga-
ții polițiste care dezvăluie, în fond, o luptă între forțe rivale, o lup-
tă care duce la depășirea dualismului. Tema e accentuat filosofică, 
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dialogurile pot intra în manualul de metafizică și în cel de etică. 
Bazat pe o serie manga, și total lipsit de umor, GitS, cu toată franci-
za sa, a devenit un film-cult. O lume pe care trebuie să o explorezi 
pentru a răspunde la întrebarea: ce mă diferențiază ca om de un 
cyborg sau de o conștiință artificială?

Motoko Kusanagi, protagonista, o cyborg polițist, vânează 
un hacker misterios, cunoscut sub numele de Puppet Master, anta-
gonistul. Acțiunea se petrece în Japonia anului 2029. Toată aceas-
tă vânătoare acoperă un plot filosofic, pentru că la final protago-
nista și antagonistul fuzionează într-o nouă entitate, care ia forma 
unui organism cibernetic cu o conștiință unificată, rezultat al unui 
proces dialectic de sublimare.

În lumea GitS, corpul uman poate fi augmentat, ba chiar în-
locuit integral pentru a crea cyborgi. Cybercreierul nu mai este in-
dividual și delimitat de alte mecanisme cognitive: el se poate co-
necta la diverse rețele, analiza date, transfera cunoștințe etc. Într-o 
astfel de lume un virus electronic poate sparge barierele minții – 
care e din ce în ce mai extinsă dincolo de corpuri – și poate contro-
la acțiunile celor augmentați cibernetic. Puppet Master, Păpușarul, 
o figură veche în multe culturi, nu doar în cea occidentală, reușeș-
te să transforme diverse persoane în simple cochilii pe care le co-
lonizează cognitiv. Aici probabil se ascunde și ideea neocarteziană 
centrală filmului: suntem spirite, minți sau suflete, purtate în cochi-
lii biologice, cyber-biologice sau total tehnologice, ba chiar putem 
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Referințesă trăim rizomic în rețele electronice fără a avea niciun corp atribu-
it. În metafizica identității personale, corpul e încă important pen-
tru a stabili cine suntem sau măcar din ce suntem. În GitS acest 
lucru nu mai este necesar. Și odată cu depășirea criteriului conti-
nuității corporale, odată ce predicatele fizice se pot schimba fără a 
afecta esența a ceea ce se află în cochilie (dar ce e această esen-
ță?), suveranitatea asupra persoanei și deținerea de sine (self-ow-
nership) devin iluzorii. Ironia de a avea un corp în proprietatea sau 
controlul altcuiva și de a fi totuși extrem de avansat cognitiv e evi-
dentă. Spiritul, stafia sinelui, poate bântui lumea fără ca lumea să i 
se deschidă experienței.

Motoko Kusanagi poate fi (și este) recunoscută ca persoa-
nă, cu drepturi egale, până în momentul fuziunii. Chiar dacă are un 
corp cibernetic, mintea sa nu a fost încă contopită cu norul din re-
țea. Odată cu trecerea într-un alt stadiu al ființei, problema identi-
tății și a statutului moral apare cu stringență. Mai este aceasta un 
om? Sau un cyborg? Sau a devenit o conștiință artificială unitară și 
superioară? Existența Puppet Master, observă un student, nu poate 
ridica astfel de întrebări. Către el nu putem fi empatici, în lipsa unui 
corp, și nici nu putem să ne identificăm cu un spirit care se poate 
ascunde sau extinde în orice cochilie. Cochilia e parte a identității 
noastre nu doar metafizice, ci și morale, pentru că ea e semnul fi-
nitudinii și obsolescenței. Cyborgii, continuă studentul, chiar dacă 
au corpuri tehnologice, ne sunt aproape și familiari, păstrând ceva 
din structura pe care o identificăm drept umană.

Lipsa de suveranitate asupra corpului face din cyborgi sau 
din Puppet Master (un „spirit pur”, rezultat al unui experiment) fiin-
țe lipsite de libertate. Dematerializarea nu înseamnă eliberare, ci 
lipsa unei ancorări concrete în lume. În urma fuziunii apare o nouă 
entitate care nu capătă nicio reprezentare pe radarul nostru mo-
ral. Limitele conceptelor noastre sunt limitele lumii, să-l reluăm pe 
Wittgenstein. În cea ficțională, ingineria conceptuală are putere de 
extindere ontologică. În cea a vieții, riscul abstractizării, în lipsa ex-
perienței, este de fapt riscul alienării.

Facem etică din interiorul lumii ficționale nu pentru a oferi 
rezultate care cheamă la acțiune, ci pentru a dobândi o experien-
ță nouă, diferită, pentru empaticul și imaginativul raționator moral 
din noi. Acest lucru nu se poate petrece fără descentrare, dacă nu 
ne desprindem de familiarul dat de intuițiile noastre morale, forja-
te evoluționist și/sau cultural, și de cadrele sau instituțiile axiolo-
gice prin care locuim în lume. Ceea ce promit lumile ficționale din 
filmele de anticipație nu sunt tentațiile escapismului, ci ieșirea din-
tr-un prezent limitativ experiențial și conceptual.



Veronica Lazăr

Îi mulțumesc lui Andrei Gorzo pentru câteva discuții lă-
muritoare care au ajutat la ameliorarea acestui text.

Prezentism 
și regim de 
istoricitate în 
filmul istoric
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 „Cine e Sofia Coppola să ofere o perspectivă revizionistă 
despre Revoluția franceză – și încă francezilor?” Așa începe o cro-
nică de întâmpinare din The Observer la filmul Marie Antoinette 
lansat în 2006, în care fierb disprețul și ostilitatea. 

Somptuos la privit, dar plicticos, gol, irelevant și la fel de 
schematic istoric ca o notă de subsol, această regurgitare 
a cărții fanteziste a Antoniei Fraser e opera isterică a unei 
femei adulte pe halucinogene, care se joacă cu niște pă-
puși Barbie de secol XVIII cu peruci de vată de zahăr, năs-
cocite într-un coșmar marca Manolo Blahnik.1

De unde atâta furie? Nici tonul pasional, nici conținutul cri-
ticilor de mai sus nu sunt singulare în receptarea inițială a filmului 
lui Coppola. Firește, se poate ghici aici un resentiment de înțeles 
față de fata lui tata, față de răsfățata petrecerilor cooler than cool 
pentru copii bogați și vedete de muzică indie, care iată că a primit 
acum și acces la un buget enorm pentru a-și împlini fanteziile cu 
prințese. Și un pic de suspiciune – poate și de  invidie – că cineva 
ar face un film despre Versailles-ul anilor 1770 și 1780 pentru a-și 
satisface plăcerile vinovate de-a se îmbăia în rochii, mătase, pe-
ruci extravagante și prăjituri baroce. Nimic nu arată în general mai 
tacky decât un film de epocă, dacă e vreodată lovit de suspiciunea 
că ar fi motivat de plăceri de genul ăsta (o suspiciune de care mă 
lovesc și eu uneori când spun că aria mea principală de cercetare 
e secolul al XVIII-lea).

Filmul lui Coppola a fost huiduit la Cannes și a șocat prin 
revizionism2 – sau prin privirea simpatetică și prin indiferența față 
de chestiunea politică a Franței revoluționare, față de războiul de 
clasă, fiindcă nu arată nimic din ce se petrece în afara bulei capi-
tonate cu ciocolată albă în care trăiește o Marie Antoinette (Kirsten 
Dunst) care nu-și înțelege responsabilitățile politice și unde nu răz-
bat problemele sociale și fiscale, cu excepția unor ecouri îndepăr-
tate. Mai rău, filmul e ticsit de anacronisme voite sau strecurate 
acolo din cauza lipsei unei dorințe reale de-a genera un efect de 

1 Reed 2006.
2 În acest text, folosesc în două sensuri termenul de revizionism: în primul 

sens, el se referă la o răsturnare a unei interpretări istorice cândva ortodoxe 
(în acest caz, o teorie socială despre Revoluția franceză și despre respons-
abilitatea aristocrației și a Coroanei, care ar fi creat și întreținut un context 
de enormă inegalitate socială, în care majoritatea populației suferea de 
privațiuni. Or, în filmul ei, Coppola pur și simplu nu e interesată să incrimineze 
pe cineva pentru o stare de fapt, deci ea înșală niște așteptări); în al doilea 
sens, recurg la acest termen pentru a desemna o rescriere în cinema a unui 
scenariu istoric plauzibil într-o istorie alternativă, fictivă și chiar implauzibilă: 
la asta trimite „revizionist” când e folosit pentru a descrie trilogia lui Quentin 
Tarantino formată din Inglorious Basterds, Django Unchained și Once Upon a 
Time in Hollywood. Ceea ce înseamnă că mă abat de la sensul consacrat al 
„revizionismului cinematografic”, care trimite la filme ce rescriu niște genuri 
clasice conform unor parametri noi (de pildă, complică psihologia perso-
najelor în westernuri și scot conflictul din logica maniheistă, ori fac personaje 
pozitive din cei care erau, prin tradiție, veșnic personajele negative – ca 
nativii nord-americani).

realism la nivel de comportamente ale personajelor și mai ales de 
limbaj, sau măcar de-a urma până la capăt convențiile filmelor „de 
epocă”. Muzică post-punk, un pic de cocaină trasă pe nas și, cum 
scrie undeva un critic, un dialog „atât de contemporan că abia se 
aude, iar când se aude e nearticulat”3 sunt în schimb alegerile de-
liberate prin care Coppola își asumă un prezentism care nu simte 
nevoia să se justifice.

Termenul de prezentism a fost, până recent, alături de cel 
de anacronism, unul din caii de bătaie aproape indiscutabili ai is-
toricilor. Pentru o cultură disciplinară care s-a construit istoricist, 
dedicându-se restituirii fidele a trecutului cu specificul lui, cu ne-
familiaritatea lui și cu diferența lui față de prezent, lipsa de interes 
pentru trecut ca trecut, preocuparea unor obiecte „istorice” (cărți, 
filme care pretind să zugrăvească un moment din istorie) de a cău-
ta acolo mai degrabă identicul nu pot fi decât perplexante, greșite. 
Și castratoare pentru profesia istoricului. În cuvintele lui Lynn Hunt, 
prezentismul trădează „turnura intereselor istorice în sens general 
înspre perioada contemporană, lăsând în urmă un trecut mai înde-
părtat.”4 Ar fi, deci, acolo, un narcisism al căutării propriilor origini, 

3 Zevin 2007, 32–35, citat în Rosenstone 2018, 150.
4 Hunt 2002, Against Presentism, discurs ținut în fața American Historical 
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poate și un spirit whiggish, pentru care aspirațiile trecutului își gă-
sesc o împlinire – iar greșelile o corectare – în prezent.

Ceea ce detectează în prezentism simțul critic al istoricilor 
ca Hunt e nu atât o relativizare perspectivală a judecății ori a con-
strucției subiectului abordat – fiecare epocă își are propriile meto-
de istorice și interese privilegiate, e normal să le avem și noi pe ale 
noastre –, o relativitate care e în sine greu de negat sau combătut, 
cât o autosatisfacție suspectă cu propriile norme, interese și jude-
căți de valoare din prezent. „Modernul” ca normă și criteriu moral 
și civilizațional s-a născut deja de câteva secole, fiind una din măr-
cile civilizației occidentale, iar moderno-centrismul a fost criticat 
adesea aproape la fel de mult ca eurocentrismul; dar la scara ani-
lor, nu la cea a secolelor, a micro-narațiunilor, nu a marilor narațiuni 
despre superioritatea modernilor, povestea se repetă, iar ultimele 
decenii asistă, spun unii, la o renaștere a prezento-centrismului.5 

Nu știu exact care ar fi implicațiile acestei critici și cât de 
mult ar merge ea spre o relativizare morală a prezentului însuși. 
Hunt însă atrage atenția că și diferența istorică ar trebui să se bu-
cure de atenție și curiozitate, nu doar cea culturală, care, la ni-
vel retoric cel puțin, se bucură de interes și de respect tocmai ca 
diferență.

Pe de altă parte, din 2002, când își ținea Hunt discursul, în 
calitate de președintă a American Historical Association, lucrurile 
s-au mai schimbat și în domeniul istoriei, și mai ales în cel al isto-
riei intelectuale. Disciplinele s-au politizat puternic și asumat – ca 
și mediul academic și ca și restul societății, de fapt. Gata cu neu-
tralitatea absolută a universitarului – și tocmai o astfel de dorință 
de (mereu imposibilă) neutralitate și obiectivitate e detectată azi în 
frica istoricilor de prezentism. Din termen de ocară, el e acum asu-
mat ca decizie.6 Istoria ar trebui, dimpotrivă, să se lase ghidată ex-
plicit de o interogare critică a trecutului – mai ales din perspecti-
va traumelor, rănilor, nedreptăților pe care le-a generat și care s-au 
perpetuat într-un fel sau altul până azi –, integrând astfel instru-
mente și critici feministe, anti-imperialiste, decoloniale, anti-rasis-
te, precum și chestionări ale condițiilor în care s-a constituit pro-
priul său câmp de cunoaștere.7 Ceea ce nu înseamnă automat o 
ignorare a diferenței specifice a trecutului, ci doar o recuperare a 
utilității sociale a istoriei (care, oricum, chiar și în cea mai epurată și 
pozitivistă versiune a ei, avea deja o dimensiune politică rezidua-
lă la nivel de asumpții, implicații, încastrare în conjunctura istorică, 
socială, instituțională). În locul unei rupturi a trecutului de prezent, 
a unei aruncări a trecutului într-o alteritate fără responsabilitate, 

Association.
5 Iar asta nu doar în dauna trecutului. De pildă, am putea spune că epuizarea 

oricărui exterior spațial al capitalului, cooptarea oricărei alterități în lumea 
lui devenită universală, ar fi putut duce la nevoia de-a găsi un alt „afară” de 
ronțăit, de angajat: viitorul.

6 Vezi, de pildă, Armitage 2002, In Defence of Presentism, puternicul cva-
si-manifest al unuia dintre cei mai influenți istorici intelectuali anglo-saxoni 
de astăzi.

7 Pentru o scurtă prezentare în limba română a acestor dezbateri recente, vezi 
Lazăr 2022, nr. 7-8.

se pot retrasa conexiunile – fiindcă tot niște conexiuni vor lega și 
prezentul de viitor: 

Cred că urgența de-a acționa (subl. mea) și de-a reacțio-
na la climatul nostru politic turbulent se naște din faptul 
că noi, ca umaniști, știm încotro se îndreaptă lucrurile toc-
mai pentru că treaba noastră e să înțelegem cum și de ce 
s-au desfășurat evenimentele în istorie așa cum au făcut-o. 
Care e până la urmă problema cu a descoperi ceea ce e 
asemănător în trecut? De ce ar însemna neapărat continu-
itatea o «superioritate temporală», cum spune Hunt? După 
mine, a te opune prezentismului nu ferește istoria de poli-
tică. Ca să-l citez pe Eric Rauchway, «să scrii despre tre-
cut de parcă ar fi existat pe cont propriu și n-ar fi dus către 
prezent sugerează că istoria ar fi complet inutilă astăzi – 
o cercetare confortabilă care nu poate tulbura asumpțiile 
despre ce se întâmplă acum. Ceva ce face ca istoria să fie 
miraculos de conservatoare».8

Bun venit din nou vocabularului cauzelor istorice și al ac-
țiunii urgente.

Există deja aici o structură temporală, un anumit raport 
trecut-prezent-viitor care definește acest regim de istoricitate al 
chestionării asumat prezentiste a trecutului: studiem trecutul ca 
să înțelegem procesul prin care a fost fabricat prezentul și gre-
șelile sale de fabricație, ca să putem scuti viitorul de consecințe-
le lor. Nu e a priori clar care părți din trecut, care epoci, fenome-
ne, sunt legate de prezent – și de viitor – de aceste fire invizibile și 
dacă merită studiate doar cele care sunt, iar restul lăsate în umbră 
sau pradă interesului antichizant și estetizant al istoricilor conser-
vatori. Dar există în acest regim temporal care stă sub semnul uti-
lității sociale o doză implicită de historia magistra vitae – un trop 
pe care încercaseră să-l evacueze istoricismul sau tradiția istorică 
contextualistă a secvențelor istorice discontinue.

Și mai există, evident, diverse forme ale dorinței de-a face 
dreptate: în prezent, în viitor și chiar și în trecut – cel puțin printr-o 
privire justă și severă asupra a ceea ce a fost.

2

Pe de altă parte, e greu de trasat o conexiune între îmbră-
țișarea prezentismului din polemicile și practicile recente și ceea 
ce face Sofia Coppola în filmul ei din 2006. Acolo, prezentismul 
nu e motivat de dorința de dreptate socială actuală ori retroacti-
vă. Dimpotrivă. Cel din Marie Antoinette e din altă stofă decât cel 
al anilor 2020 și e instalat confortabil într-o epocă mai puțin furioa-
să. E un prezentism care lasă politica în afara tabloului, chiar dacă 
acest tablou face parte dintr-un tablou mai mare al poate celei mai 
aprins politice epoci din istoria occidentală – perioada Revoluției 
și a epocii care a precedat-o –, și e o celebrare a dreptului privile-
giaților de ieri și de azi de-a-și crea un cocon protector izolat de 

8 Chi Wing Lau 2018.
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restul lumii (iar asta cu tot disconfortul și absurdul și în fond melan-
colia aparatului de protocol versaillez înalt ritualizat pe care-l zu-
grăvește, care trebuie domesticit și din care tânără regină nu are 
scăpare). Aici, identicul e această figură a unei Marie Antoinette, 
răsfățată – un dublu al Sofiei Coppola, spun unii critici –, dar lipsită 
de aroganță (de unde și revizionismul reacționar al filmului – regi-
na seamănă mai mult cu portretul umanizant și simpatetic pe care 
i-l face Burke în Reflecții despre Revoluția franceză decât cu figu-
ra inumană căreia i s-a putut atribui vorba peste măsură de cinică 
qu’ils mangent de la brioche). Ea apare prinsă în prezentul perpe-
tuu al adolescenței: multă vreme nu-și înțelege responsabilitățile 
și poziția și istoria vine peste ea cu o violență apocaliptică și bar-
bară. Ceea ce-i face pe unii critici să spună că cinema-ul e pen-
tru Coppola o oglindă în care se privește pe sine, nu una în care se 
uită la lume (de parcă cinema-ul ar fi vreodată o asemenea oglin-
dă fidelă) – doar că aici coconul de prezent perpetuu al reginei e o 
elipsă istorică dezmințită.

În orice caz, cei care fac apologia prezentismului ca prin-
cipiu ar trebui să-și amintească și că fiecare epocă își are propriile 
sale forme de conștiință istorică prin care își subordonează trecu-
tul, și că unele nu sunt automat simpatice în ochii altora.

Un deceniu și ceva mai târziu, termenul de prezentism 
pare să fi devenit în cultura pop un buzzword – alături de vetera-
nii „problematic”, „intersecționalitate”, „social justice warrior”.9 Așa 
cum e asumat tot mai mult – în teorie sau măcar în practică – în is-
toria academică, e recuperat și în cultura mainstream și asociat și 
mai puternic cu facerea de dreptate. După cum o remarcă criticul 
media Lindsay Zoladz într-un articol din New York Times de la sfâr-
șitul anului trecut, în ultima vreme s-au redeschis dosare media ale 
anilor 1990 și 2000, prin documentare, seriale și emisiuni dedica-
te unor cazuri ca Britney Spears, R. Kelly sau Janet Jackson și mo-
dului în care au fost tratate ele de către presă, de opinia publică, 
de sistemul de justiție sau de apropiați. Poate e unul dintre efec-
tele captivității din timpul pandemiei – când, într-un anumit sens, 
timpul s-a oprit, dar în alt sens s-a accelerat și s-au produs niș-
te transformări ireversibile și în media, și în sensibilitățile noastre, 
ca să nu mai vorbim de societate și economie. Sau poate e încă o 
marcă a incapacității epocii noastre de-a mai produce noul, viito-
rul, incapacitate denunțată deja de Fredric Jameson în anii ‘70-‘80, 
apoi și mai dramatic de Mark Fisher, și a nevoii compulsive izvorâ-
te din această sterilitate de-a revizita și exploata vechile conținu-
turi. Însă, dincolo de tendințele din ultimele decenii, există acum 
un simț acut al intervenției corective asupra trecutului, pentru a 
redesena liniile care-i separă pe cei buni de cei răi, pe victime de 
monștri.10

Conceptul de regim de istoricitate a fost folosit de istori-
cul și filosoful francez François Hartog ca o lentilă prin care să se 
poată examina modurile variate în care se articulează laolaltă – 
în diverse epoci, culturi, filosofii, Weltanschauung-uri – trecutul, 

9 Așa cum observă Zoladz în eseul Let’s Look Back on 2021, When We Couldn’t 
Stop Looking Back din decembrie 2021.

10 Cf. Idem.

prezentul și viitorul. Hartog se lasă inspirat de scrierile lui Reinhart 
Koselleck, care analiza legătura dintre categoriile metaistorice de 
„așteptare” (orizontul viitorului) și „experiență” (a trecutului), și dez-
volta un întreg proiect al unei semantici a timpului istoric.11 De obi-
cei, susținea Koselleck, momentele de criză istorică majoră gene-
rează un nou raport temporal și epuizează mai vechile regimuri de 
istoricitate. Modernitatea mai ales generează un regim de istori-
citate specific, deschis spre viitor și spre progres, caracterizat de 
o asimetrie între experiență și așteptare – așteptarea debordând 
experiența vechiului. Deși, după un alt istoric al ideilor, Michael 
Walzer, paradigma revoluției aflate undeva în față, în viitor, nu aș-
teptase nici Iluminismul, nici Revoluția franceză ca să se nască și 
să producă efecte asupra imaginarului istoric, ci era deja prezentă 
în structura temporală a relației vechilor evrei cu istoria lor, cu na-
rațiunea Ieșirii din Egipt, care crea un elan și o tensiune spre viitor 
și spre împlinirea promisiunilor făcute poporului ales. În ce-l pri-
vește, și Hartog observă în ultimele decenii o intensificare a pre-
zentismului, mai ales o dată cu preocuparea, la modă începând cu 
anii ‘80, pentru memorie – adică pentru urmele pe care le lasă asu-
pra prezentului trecuturile care se succed –, și care pune în umbră 
istoria – ce presupune o reconstrucție și o distanțare față de aces-
te trecuturi.

În orice caz, cinemaul n-a așteptat ca balanța dezbaterilor 
științifice, culturale ori politice să încline într-o direcție sau alta; el 
e prezentist prin însăși natura lui (cu toate că filmele sunt, tot prin 
natura lor, bucăți de timp istoric conservat). Într-un anumit sens, 
și în pofida tuturor istoricilor care au deplâns existența unor între-
prinderi cinematografice care colorează depășind conturul discur-
sului istoric profesionist prin diverse invenții, anacronisme ș.a.m.d., 
filmul istoric a fost mereu o formă sau alta de producție artificia-
lă a trecutului. E dovada vizuală, auditivă și dramatică că discur-
sul istoric e o construcție care ascultă de niște constrângeri, dar 
aceste constrângeri – alegeri, strategii narative, selecții, produce-
re de probe – rămân specifice fiecărui gen de discurs istoric: isto-
ria academică și le are pe ale sale – și ele sunt niște principii epis-
temice recente, care-și au originile în mutațiile cunoașterii istorice 
petrecute în secolul al XIX-lea –, în vreme ce discursurile istorice 
ale altor genuri și discipline artistice ori academice sunt inevita-
bil diferite.

Robert Rosenstone, un istoric care, după ce a lucrat ca și 
consultant pentru o serie de filme istorice, a început să scrie des-
pre regulile specifice ale tratării istoriei în acest tip de cinema, 
insistă în scrierile lui că, tocmai pentru că e un artefact vizual și 
dramatic, filmul nu poate articula același tip de discurs ca istoria 
scrisă. Modurile în care își selectează materialul, îl comprimă sau 
dilată, în care rescrie informațiile pe care le prezintă, necesitatea 
de-a produce o densitate a experienței prin reprezentarea sensi-
bilă a unei situații, a unor locuri, plasând în ele personaje, obiecte, 
culori, detalii inventate, ori punând în scenă dialoguri cel mai ade-
sea fictive, toate presupun că filmul lucrează cu alt tip de abstrac-
ție și de reprezentare și că se bazează mult, chiar și în versiunea sa 

11 Cf. Hartog 2003.



On Cinema Veronica Lazăr48 49

cea mai restrânsă și mai apropiată de „text”, de construcția de fic-
țiuni vizuale, auditive, narative, dramatice.

Rosenstone insistă că acea tendință a multor academici 
de-a judeca filmele istorice în funcție de gradul lor de adecvare 
la datele furnizate de istoria științifică și de capacitatea lor de-a 
absorbi și reda informații de acolo nu e doar greșită, e de-a drep-
tul incompatibilă cu mediul filmului și cu ce face el.12 Nu că toate 
invențiile ar avea aceeași valoare istorică sau artistică – analizele 
lui dedicate unei serii de filme istorice diferențiază între tipuri de 
construcții filmice și între raportările lor vizuale, dramatice și poli-
tice la material. Dar datele nu vorbesc de la sine nici în istoria aca-
demică, nici nu există ca atare, ca date, ca fapte absolute, ci sunt 
construite ca fapte, capătă statutul de fapte în urma unor proce-
duri specifice și a unor protocoale disciplinare încastrate la rândul 
lor într-un moment istoric și într-o anumită stare a disciplinei. De 
altfel, Rosenstone e interesat în mod special de abordările cine-
matografice brechtiene sau moderniste, care deconstruiesc pro-
cedeele imersive ale cinemaului istoric mainstream și le dezvăluie 
spectatorilor dispozitivul de construcție. Și se ghidează după ide-
ea inspirată de eseul Metahistory al lui Hayden White că istoria nu 
e un gen exclusiv academic – unul de altfel foarte recent la scara 
cunoașterii umane, și care poate va fi el însuși depășit și înlocuit 
cu alte genuri ale discursului istoric, cel mai plauzibil de unele cu o 
dimensiune puternic vizuală –, ci că, atâta vreme cât produce sau 
caută semnificație, ea se poate exprima la fel de mult și prin artă.

3

Cu sau fără intenție, filmul a fost mereu, într-un anumit 
sens, prezentist – de asta și este, după cum remarca deja Kracauer 
în De la Caligari la Hitler, o lentilă atât de puternică pentru înțele-
gerea momentului în care a fost făcut. Dar regimul de istoricitate 
– adică raportul dintre trecut, prezent și viitor – diferă de la un film 
la altul și de la un tip de film istoric la altul. Lăsând la o parte filme-
le sau serialele în care istoria e un simplu decor, un pretext pentru 
fantezii de dragoste, de aventuri sau de lifestyle, bazate pe aglo-
merări de costume, cai, vehicule de epocă – cazuri în care princi-
palele ei personaje tind să aparțină unor clase care se bucură de 
rochii, cai și habitate de lux, care au de oferit spectatorilor plăcere 
prin însăși apariția lor –, filmele istorice își înțeleg funcțiile în mo-
duri variate. Predomină, de pildă, într-unele, dimensiunea eroic-mi-
tologică ca în cele din epopeea națională românească sau interna-
țională – în Tudor (Lucian Bratu, 1963) ori în Mihai Viteazul (Sergiu 
Nicolaescu, 1970); aici, funcția e direct legitimatoare pentru o 

12 Așa procedează, de pildă, Natalie Zemon Davis, ea însăși consultantă pentru 
o serie de filme (de pildă, pentru Le retour de Martin Guerre, Daniel Vigne, 
1982) și autoare a cărții Slaves on Screen: Film and Historical Vision (2002), 
unde analizează și comentează filme istorice care au ca subiect sclavia; ea 
supune, susține Rosenstone, materialul cinematografic unei asemenea grile 
disciplinare foarte critice, dar fundamental logocentrice, axate pe tipul de 
informații pe care le poate oferi discursul verbal – și pe care le poate verifica 
practica istoricului academic –, în raport cu care materialul artistic poate fi 
doar o ilustrare mai precisă sau mai defectuoasă.

narațiune a continuității naționale peste secole. Sau dimensiunea 
documentar-ficțională (mai puțin impregnată de o ideologie po-
litică națională sau partizană), atunci când filmele vor mai ales să 
ofere o imagine a unui moment istoric așa cum a fost el, reconsti-
tuit cu fidelitate – Le Retour de Martin Guerre (Daniel Vigne, 1982).

În altele, în schimb, e dominantă o dimensiune critică – fie 
față de trecut, fie implicit față de prezent, printr-o operațiune ge-
nealogică care arată cum a derivat el din sau cum păstrează încă 
elemente ale unor epoci trecute. Distopiile plasate în viitor sunt de 
multe ori și ele denunțări ale unor tendințe din contemporaneita-
te și trasează linii de fugă înspre un orizont amenințător în care a 
venit nota de plată pentru iresponsabilitatea de acum – Children 
of Men (Alfonso Cuarón, 2006) e cu siguranță un exemplu cele-
bru pentru așa ceva. Mai există și cinema care rescrie trecutul ca 
pură fantezie de istorie alternativă – filme sau seriale revizioniste, 
ca Inglourious Basterds (Quentin Tarantino, 2009), ori ca serialul-
Bridgerton (Chris van Dusen, 2020-), care nu sunt însă nici unele 
străine de o formulă justițiară, de revanșă istorică.13

Unele genealogii critice sunt critice cu prezentul prin inter-
mediul unei priviri aruncate trecutului, care devine astfel un soi de 
oglindă a instituțiilor, moravurilor, practicilor pe care spectatorul 
ar trebui să le recunoască din epoca lui. E și ceea ce i s-a reproșat 
filmului llusions perdues (Xavier Giannoli, 2021), că ar fi manipu-
lat textul romanului omonim al lui Balzac pentru a construi o sati-
ră rău-voitoare a mediului publicistic francez de astăzi și a critici-
lor de artă sau literatură care – rezultă din această etnografie cu 
cheie a mediului profesional al jurnaliștilor și editorilor – ar fi mo-
tivați doar de dorința de câștig și de putere și ar fi capabili să scrie 
oricând un lucru sau contrariul lui. Altele sunt critice cu trecutul 
din perspectiva unor progrese politice și morale din prezent, dând 
senzația că ar crea o distanță morală față de o epocă trecută întu-
necată – a prejudecăților, opresiunii, superstițiilor – , dar fără a su-
gera totuși o distanță istorică în care trecutul să apară ca ontolo-
gic altul, ca avându-și centrul de greutate în sine și în propriile sale 
norme și moduri de-a fi, mai ales acolo unde bătăliile culturale și 
politice din prezent sunt transpuse în lupte istorice între buni și răi, 
luminați și bigoți. În fine, altele sunt comentarii puternic intertex-
tuale pe marginea altor tradiții cinematografice, revizitări și revizu-
iri complexe ale imaginarului artistic și politic al deceniilor trecute.

 

13 Inimi cicatrizate (2016) al lui Radu Jude e un caz special de film „istoric” care 
adaugă ceva fundamental dinspre prezent: e o ecranizare a romanului unui 
scriitor evreu din epoca interbelică care introduce o dimensiune contextuală 
absentă în cartea adaptată. Deși Blecher nu comentează în literatura lui eve-
nimente politice, deși identitatea lui etnică nu e un subiect important acolo, 
Jude o scoate în față riscând acuza că ar flirta cu antisemitismul: de fapt, ce 
face Jude e să asume că literatura lui Blecher nu poate fi citită astăzi făcând 
abstracție de ascensiunea antisemitismului de stat în perioada ultimilor 
săi ani de viață, de modul în care evreii erau subiectivați ca evrei chiar și în 
absența dorinței lor de-a fi tratați astfel. A face abstracție de asta ar însemna, 
pentru Jude, mai degrabă o trunchiere vinovată a trecutului decât o reprez-
entare fidelă a romanului lui Blecher.
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Firește, nici un film nu se rezumă la țeserea unui aseme-
nea raport temporal. Acesta e doar o dimensiune printre altele a 
fiecărei opere. Dar, uneori, e axa pe care se construiește sensul. 
Far from Heaven, filmul lui Todd Haynes lansat în 2002, o pastișă 
după filmele lui Douglas Sirk din anii ‘50, e făcut în contextul unei 
reevaluări – inițiată deja la acea vreme de niște decenii –, în spe-
cial în cheie feministă, a genului melodramei, a women’s pictures 
din anii ‘30, ‘40, ‘50, și mai ales a filmelor lui Sirk în care se identi-
ficau acum elemente politic-subversive. Haynes lucrează, în ne-
gativ, tocmai cu marile absențe structurale din acest cinema, cu 
tăcerile din jurul homosexualității, cu invizibilitatea situației per-
soanelor de culoare.14

 În Far from Heaven, Haynes filmează într-o paletă cro-
matică ce evocă imaginea idilei vieții din suburbiile americane – 
toamnă roșu-arțar, culori saturate și lumină caldă pentru habita-
tul personajului principal pe nume Cathy, dar și ecouri ale spațiilor 
alienate din Edward Hopper, mai ales când ajungem să vedem bi-
roul soțului ei – și manipulează culoarea și lumina pentru a indi-
ca schimbări ale stării emoționale sau ale relațiilor între persona-
je. Haynes nu doar că recreează detaliat interioare și vestimentații 
de epocă, dar și imită – și trimite la – formule de ecleraj și proce-
se cromatice folosite în anii ’50 la Hollywood.15 Muzica veteranu-
lui Elmer Bernstein pastișează și ea sonoritățile orchestrale sen-
timentale ale melodramelor anilor ‘50. Cathy Whitaker (jucată de 
Julianne Moore) e o soție casnică cu doi copii, locuind într-o sub-
urbie prosperă din Connecticut, și devotată, ca și prietenele ei tot 
casnice, perfecțiunii și depășirii normelor în sarcinile domesti-
ce (fiindcă normalitatea înseamnă perfecțiune în toate). Ca soție 
casnică, e complementul bărbatului activ, conform unei concepții 
despre diviziunea familială a muncii în care ea se ocupă de trebu-
rile care privesc casa, stomacul, relațiile cu lumea socială (și, neo-
ficial, emoțiile), iar el „muncește” (adică are un job plătit).

Cathy e cunoscută în cercul ei social – de o mondenita-
te activă, dar mărginită și filistină – ca fiind mai liberală („kind to 
negroes”, după cum scrie cineva despre ea într-un portret care i 
se face într-o revistă pentru femei), dar asta rămâne o simplă ex-
centricitate tolerată câtă vreme viața ei rămâne pe șinele norma-
lității. La un moment dat ea descoperă că soțul ei, Frank (Dennis 
Quaid), e homosexual – ceva ce, firește, soțul nu vrea să admi-
tă inițial nici față de sine –, iar când tentativa lui de-a-și rezolva 
„problema” prin terapie de conversie eșuează, e părăsită pentru 

14 Sirk a făcut totuși un film care tratează situația persoanelor de culoare: 
Imitation of Life (1959).

15 Vezi Dyer 2007, 174-180. Dyer arată că dialectica asemănare cu trecutul-dif-
erență față de trecut, care e intrinsecă pastișei, are o structură temporală 
specifică: „Far from Heaven is then inescapable poised between a sense 
of telling a 1950’s story in a 1950’s way and a recognition that a 1950’s way 
could not sell that story and remain a 1950s way.” (p. 177) Dyer arată și că unul 
din efectele pastișei e sugestia că emoțiile pe care le stârnește arta sunt 
modelate de cultură, de epocă și de tradițiile moștenite. Spre deosebire de 
Dyer însă, cred că Haynes tinde mai degrabă să creeze obstacole în calea 
experimentării emoțiilor și empatiei cu personajele „in a 1950’s way”.

un iubit tânăr. Toate aceste emoții sunt fundalul pe care-și dez-
voltă o afecțiune crescândă pentru Raymond (Dennis Haysbert), 
un bărbat negru, fiul fostului său grădinar decedat. Nici povestea 
asta nu se termină cu bine: în lumea represivă și conservatoare 
a provinciei din anii ‘50, a fi văzută cu un bărbat negru e un lucru 
chiar mai grav decât homosexualitatea rușinoasă a soțului, astfel 
ea sfârșește și ostracizată social, și fără un iubit potențial de care 
o despart toate violențele disruptive ale prejudecăților sociale. 
 Construcția personajului principal feminin e calculată pen-
tru a stârni spectatorilor de astăzi un fel de iritare: rolul ei în fami-
lie și societate, în această lume a eufemismelor, presupune efici-
ență, blândețe, calm, atenție față de nevoile spuse și nespuse ale 
tuturor, un zâmbet permanent, o voce unduioasă, antrenată să in-
ducă confort psihologic, și, în fine, efortul să se convingă și să con-
vingă că ceea ce trăiesc împreună e visul american al fericirii și ar-
moniei. Or, spectacolul acestor virtuți feminine, puse în scenă cu 
insistență, stârnește disconfort și revoltă. De ce vorbește atât de 
strident de blând și de melodios? Încă mai enervant e tonul afec-
tat politicos și frumos – și implicit condescendent – pe care-l fo-
losește cu servitoarea de culoare, iar apoi cu Raymond, după pri-
ma sperietură și indignare provocate de prezența lui pe veranda 
casei ei; el trădează efortul ei de-a fi civilizată și liberală în lipsa 
firescului interacțiunilor interrasiale cotidiene, de la egal la egal. 
Exact asta e menită să provoace în general bunătatea lui Cathy în 
filmul lui Haynes: iritare. Bunătatea soției și mamei excesiv de do-
cile, care acceptă inacceptabilul, bunătatea burghezei cu liberalis-
mul ei de bune intenții, fără dorința de-a chestiona și arunca în aer 
întregul structurii sociale pentru care rasismul e parte din schele-
tul intern. În timp însă, simpatia pentru ea se adună, o dată cu gre-
utățile pe care trebuie să le înfrunte, cu toleranța ei care se vede 
provocată sau, dimpotrivă, cu prejudecățile pe care trebuie să și le 
chestioneze. Cu plăcerea ei de-a privi artă abstractă – în opoziție 
cu lumea mai conservatoare în care trăiește și care preferă opere-
le „marilor maeștri”. Cu empatia reală venită din experiență și care 
se adaugă principiilor ei liberale. Cu începutul de reacție la groso-
lăniile soțului.

Dar distanța între noi și ea rămâne – așa cum nu se în-
tâmpla în melodrama tradițională. Pentru că e o distanță simultan 

Far from Heaven, 2002, 
r. Todd Haynes 
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istorică și morală față de personajul Cathy, care suferă în lumea ei 
opresivă, dar continuă să fie parte a ei.

Spre deosebire de Raymond. Ce e frapant la personajul 
grădinarului negru e acest dispozitiv specific unui anumit tip de 
prezentism care face dintr-un anumit personaj – de obicei, cel aflat 
cel mai jos, cel mai oprimat din încăpere16 – un dublu al conștiinței 
noastre, al spectatorilor luminați din prezent, un corp străin în tre-
cut – sau mai bine zis un corp (negru) aparținând trecutului –, dar o 
minte contemporană cu noi. Raymond e, deși grădinar, un cunos-
cător mult mai bun al artei contemporane decât Cathy. El știe să 
pronunțe numele pictorului Joan Miró. E mult mai liberal decât tri-
bul îngrozitor al albilor, dar și mai liberal, mai deschis la minte de-
cât propriul său trib, care e prins în logica autosegregării pentru 
autoconservare – firește, o logică născută dintr-o îndelungată ex-
periență a excluziunii și violențelor. El înțelege. Înțelege constrân-
gerile sociale care-l fac indezirabil. Înțelege prin ce trece Cathy 
sau putem bănui că i-ar înțelege situația maritală în toată comple-
xitatea ei, dacă ea i-ar împărtăși-o.

Cine anume înțelege ce din ce se întâmplă e unul dintre 
elementele centrale ale structurii acestui tip de prezentism. După 
cum o sugerează criticul Bogdan Popa într-un comentariu despre 
romanul lui Ian McEwan, Pe plaja Chesil, în care doi tineri din în-
tunecata – medievala – epocă a începutului de ani ‘60 își ratea-
ză căsnicia pentru că nu înțeleg nimic despre propria sexualitate, 
despre cum funcționează fiziologic și afectiv, există ceva colonial 
în ruptura dintre conștiința spectatorului sau cititorului din prezent 
și ignoranța personajelor din trecut, încărcate de o dizabilitate is-
torică, pe care o privim cu milă și exasperare, și care pur și simplu 
nu pot nimeri căsuțele potrivite pentru cuburile lor. Ei fac „sex vic-
torian”: spre deosebire de noi, experți în sexualitate, „cei din trecut 
fac sex victorian, adică sunt timizi, ignoranți și înapoiați”.17 Ei nu în-
țeleg ce li se întâmplă cu corpurile, cu emoțiile. Trec prin anxietate, 
rușine, umilință, furie, dorință – dar nu știu să le exprime. În schimb, 
modernul știe și înțelege, el are ochiul psihologului/psihanalistu-
lui. Frank, soțul lui Cathy, nu-și poate gestiona nici el „problema”: 
se exprimă dezarticulat și, atunci când ea îl surprinde într-o noapte 
la birou cu un amant, când se duce pe neanunțate să-i ducă cina, 
să aibă grijă de soțul care muncește atâtea seri peste program, nu 
poate rosti cuvintele care desemnează ce se întâmplă. Ei trăiesc în 
contrarul culturii terapiei și transparenței de astăzi; „terapia” epocii 

16 Așa se întâmplă de pildă cu un alt personaj dintr-un film recent cu o structură 
temporală similară: The Last Duel (2021), al lui Ridley Scott. Acolo, Marguerite 
(jucată de Jodie Comer) e victima unui viol și apoi a unui proces judiciar – 
constând într-un duel al cărui rezultat ar trebui să-i dovedească sau infirme 
nevinovăția, adică faptul că a fost supusă într-adevăr unui viol, și nu că a 
sedus de bună voie un cavaler nevinovat. În situația în care cazul ei ar fi pier-
dut și cavalerul care-o reprezintă – soțul – înfrânt, ea ar urma să fie arsă ca 
vrăjitoare. Desigur, Marguerite e mai presus de toate victima prejudecăților 
timpului, și filmul ne-o sugerează copios, insistând asupra ignoranței sexuale 
și emoționale a bărbaților – ignoranța unei întregi epoci, dar ai cărei agenți 
și beneficiari sunt bărbații. Iar Marguerite pare tot mai mult să devină un 
alter-ego al nostru, chiar dacă, spre ghinionul ei, unul lipsit de vocabularul și 
resursele de indignare specifice culturii noastre politice.

17 Popa 2017, 282-3.

lor e una a violenței și poartă însuși numele prejudecății opresive 
homofobe: terapia de conversie.

În filmul lui Haynes nu e în cauză doar ignoranța sexuală 
victoriană, ci tot cocktailul social-conservator al anilor cincizeci: 
homofobie, rasism, clasism, un dram de antisemitism. Cu toate că 
amestecul rasial se va dovedi cea mai sancționabilă transgresiu-
ne socială, toate astea vin la pachet. Mai mult, ele se semnalizea-
ză unele pe altele, într-un discurs de tip analogic: după cum scrie 
Rebecca Scherr, „mesajul e că a fi un alb aparținând unei minorități 
sexuale e ca și a aparține unei minorități rasiale”, ceea ce transferă 
din „legitimitatea asociată cu drepturile civile specifice chestiunii 
rasiale asupra reprezentărilor minorităților sexuale”.18 Efectul e ac-
centuat și de economia funcțională a scenariului: tot ce se întâm-
plă, tot ce se arată ori se spune e acolo pentru a ilustra ceva des-
pre această lume și despre povestea personajelor. Nimic în plus, 
camera nu rătăcește inutil, personajele nu se joacă, nu dansează, 
nu râd în afara schemei de demonstrat.

Trecutul e o altă țară, una a sălbaticilor și înapoiaților. Distanța 
istorică e o măsură pentru cât de departe s-a ajuns cu progresul 
moral. 

O privire condescendentă nu îți spune nimic despre cât de 
diferiți și interesanți sunt oamenii din alte epoci sau terito-
rii. Nu înveți nimic din colonialism, în afară de ceea ce știi 
deja și, poate, a faptului că ești deja superior.19

Sau, ca să o invoc iarăși pe Lindsay Zoladz, e o romanța-
re a prezentului, o convingere implicită că acum lucrurile s-au re-
zolvat sau că ține doar de voința noastră și de mintea noastră lu-
minată să le rezolvăm o dată pentru totdeauna. Paradoxul acestei 
structuri a conștiinței istorice e că, în loc să învățăm din greșeli-
le trecutului chiar faptul că se fac greșeli, pentru a deveni astfel 
mai atenți la propriile limitări și aplecări spre prejudecăți – care nu 
sunt întotdeauna niște simple rezolvări insuficiente sau imperfec-
te ale unor reziduuri trecute20 –, în locul autorelativizării promise, 

18 Scherr 2008.
19 Popa 2017, 286.
20 Zoladz 2021: „The allure of presentism is causing people to romanticize con-

temporary perspectives at the expense of an excessively vilified past. It’s un-
comfortable to dwell in gray areas, to admit imperfections, to acknowledge 
blind spots – better to have a 100-minute documentary or four-part podcast 
to allow us to tidily ‘reconsider’ something that we got wrong the first time 
around, so we never have to think too hard about it again. But to believe 
the linear, one-dimensional narrative that Woodstock ’99 or misogynistic 
media coverage of Britney Spears can only be visible in hindsight is to gloss 
over the fact that plenty of people felt uncomfortable with these phenom-
ena while they were happening. To dutifully perform belated horror at how 
tabloids wrote about Spears in the early 2000s, how macho rock culture was 
in the late ’90s, how blithely racist white people who listen to hip-hop used to 
be, is in some ways to believe a comforting fiction that all of these problems 
have been solved once and for all. The past was imperfect, yes, but so is 
the present. Inevitably, the future will be too. The lesson to be taken from 
all these reconsiderations is not necessarily how much wiser we are now, 
but how difficult it is to see the biases of the present moment. If anything, 
these looks back should be reminders to stay vigilant against presentism, 
conventional wisdom and the numbing orthodoxy of groupthink. They invite 
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se afirmă astfel un absolutism practic și satisfăcut de sine al jude-
cății morale.

5

Dar nu există oare în filmul istoric asumat politic și un pre-
zentism fără condescendență, fără superioritate morală? Mai ales 
că, așa cum spuneam deja, e greu de găsit un film istoric care să 
iasă complet din constrângerile pe care le impun interesele pre-
zentului. (În fond, intruziunile contemporanului se manifestă în fe-
luri uneori incontrolabile, ca fețele actorilor bine hrăniți din prezent, 
care ar trebui să reprezinte flămânzi și persecutați ai vremurilor 
trecute.) Într-o epocă postbelică marcată de luptele anti-colonia-
le ale țărilor din „Lumea a Treia” și în plin război din Vietnam, regi-
zorul italian marxist Gillo Pontecorvo face un film violent anti-im-
perialist, în colaborare cu studioul United Artists, cu un scenariu de 
Franco Solinas și Giorgio Arlorio și cu muzică de Ennio Morricone. 
Burn! (1969) e o dramă istorică despre o revoluție a sclavilor care 
răstoarnă, la jumătatea secolului XIX, regimul politic colonial din 
Queimada, o insulă (fictivă) condusă de coloniști portughezi și care 
și-a căpătat numele în urma incendierii ei complete în urmă cu câ-
teva secole – singura metodă prin care populația indigenă rebelă 
putuse fi supusă: prin distrugere totală. Portughezii au repopulat 
apoi insula cu sclavi africani.

Stârnită de fapt în urma unui plan dus la capăt de un mer-
cenar politic aflat în slujba Imperiului Britanic (William Walker – un 
nume ce trimite la un alt aventurier, unul real de data asta, care 
a invadat în 1855 Nicaragua –, jucat de un Marlon Brando aflat la 
vârful activismului politic și care sprijină activ producția filmu-
lui lui Pontecorvo), revoluția duce la instaurarea, conform planu-
rilor britanicilor, a unui regim monarhic constituțional. E un regim 
marionetă, în spatele căruia se va dovedi a fi Compania Regală 
Antileză a Zahărului, care abolește sclavia, transformându-i pe ne-
gri în mână de lucru potențial salariată, dar marginalizează miș-
carea politică a revoltaților. Capul armatei sclavilor, José Dolores 
(Evaristo Márquez – la origine un păstor fără educație formală, ales 
de Pontecorvo în virtutea principiului neorealist al folosirii de ac-
tori neprofesioniști), e dezarmat și îndepărtat. Un deceniu și ceva 
mai târziu, fostul sclav, transformat în revoluționar în urma mașina-
țiunilor mercenarului englez în slujba imperiului, se revoltă de data 
asta împotriva noii stări de fapt „constituționale”, amenințând, cu 
lupta lui de gherilă sprijinită de solidaritatea irepresibilă a localnici-
lor, să disloce influența britanică asupra Queimadei. El devine noul 
inamic public, iar sarcina unui Walker întors pentru o nouă misiu-
ne, de data asta direct în slujba Companiei Antileze a Zahărului, e 
să încerce să-l aducă la rațiune, iar dacă nu, să-l vâneze și ucidă.

Filmul precedent al lui Pontecorvo fusese Bătălia pentru 
Alger (1966), filmat și el cu mulți actori neprofesioniști, unii dintre 

us to wonder about the blind spots of our current cultural moment, and to 
watch out for the sorts of behaviors and assumptions that will, in 20 years’ 
time, look nearsighted enough to appear in a kitschy montage about the way 
things were.”

Burn!, 1969, r. Gillo 
Pontecorvo

ei actori reali ai luptei pentru eliberare a poporului algerian, și unde 
personajul principal erau, în descendență voită din Eisenstein, ma-
sele revoluționare, cu mișcarea lor corală. Ambele filme au fost 
apreciate atât de un eseist politic militant ca Edward Said, care 
le considera vârfuri ale cinemaului politic, cât și de un istoric ca 
Zeamon Davis, pentru care Burn! e o parabolă ficțională foarte pla-
uzibilă despre procesele prin care insulele din Caraibe ar fi trecut 
de la un regim al economiei sclavagiste la unul bazat pe munca sa-
lariată „liberă” și de la statutul de colonii subordonate politic me-
tropolei la cel de națiuni dependente de un capital străin monopo-
list. Burn! mai e, desigur, și o evocare puternică a revoluției haitiene 
izbucnite în 1791, care revendicase principiile Iluminismului pen-
tru a le pune în practică în realitate în locul cel mai improbabil de 
pe pământ.

Pontecorvo lucrează tocmai cu aceste temporalități ale 
tranzițiilor de la un regim la altul, tranziții forțate aici de interven-
ția imperiului englez – imperiul viitorului capitalist, al schimburilor 
chipurile libere, care disprețuiește felul de-a fi al vechilor impe-
rii barbare – spaniol, portughez – ce distruseseră populațiile unor 
continente întregi, fără a ști însă să facă saltul spre o economie 
a dezvoltării și a schimburilor libere, unde presiunile economice 
să fie mai puternice decât constrângerile militare. Burn! angajea-
ză o anumită viziune marxistă despre felul în care au fost folosite 
discursurile generoase despre libertate pentru a servi intereselor 
comerciale deja capitaliste, pentru care munca aservită deveni-
se mai degrabă o bătaie de cap. „Unei soții îi trebuie hrană, o casă, 
haine, îngrijire medicală, etc., etc.”, le spune Walker celor din con-
siliul care conduce Queimada după trecerea la regimul constitu-
țional – majoritatea burghezi mulatri, urâți și de vechea aristocra-
ție albă, și de oprimații negri. „Ești silit să o păstrezi o viață întreagă 
chiar și atunci când a îmbătrânit și a devenit nițel cam neproducti-
vă. În schimb cu o prostituată se schimbă treaba, nu?” A te bucura 
de servicii plătite e mai conform logicii noului capitalism imperial 
decât a trage după tine ca pe o povară pe beneficiarii angajamen-
telor mai vechi, fie ei soții îmbătrânite sau sclavi costisitori. Walker 
se străduiește să tracteze regimul post-colonial din Queimada din 
trecutul său de exploatator sclavagist după metode tradiționale 
înspre prezentul mai pragmatic al muncii libere (adică al muncii 
de care, la nevoie, te poți dispensa, dar care e mereu acolo, mereu 
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așteptând să fie angajată, mereu famelică). El înțelege istoria și e 
plătit să-i fie agent accelerator.

O înțelege mai bine și decât sclavii sau foștii sclavi, care, 
de unde nu știau că se pot revolta, cred acum că pot sări direct în-
tr-un viitor în care să fie liberi – nu doar juridic, dar și nedependenți 
de o economie neo-colonială și capabili să-și facă o viață așa cum 
le place. Dar în conflict nu sunt doar structura temporală engleză 
și cea portugheză, care se rezolvă printr-o tranziție de la un regim 
de acumulare la altul și de la niște imperii premoderne la niște im-
perii moderne. După experiența păcălelii regimului constituțional 
condus de burghezi, José Dolores înțelege la rândul său violența 
proiectului istoric imperialist, care e un proiect ghidat după o anu-
mită logică a succesiunii fazelor de dezvoltare: 

Cine vă va guverna insula, José?”, îl întreabă Walker după 
marea victorie asupra portughezilor. „Cine vă va conduce 
manufacturile? Cine se va ocupa de comerț? Cine-i va vin-
deca pe cei bolnavi? Ori preda în școli? Omul ăsta de aici? 
Sau cel de acolo? Sau celălalt? Civilizația nu e o chestiu-
ne simplă, José. Nu-i poți învăța secretele peste noapte. 
Astăzi civilizația îi aparține omului alb – și trebuie să înveți 
s-o folosești. Fără ea, nu poți merge mai departe.

Civilizarea albă presupune un regim de istoricitate speci-
fic, care-i face pe foștii sclavi niște obiecte ale guvernării – teore-
tic provizoriu, dar practic pe termen nedeterminat. Dar există aici și 
un ecou al ideii marxist-hegeliene că eliberarea nu poate sări rân-
dul, că ea se face urmând niște etape dialectice. Și, desigur, în fața 
rațiunii militare civilizate, a tehnicilor teroriste de contraofensivă, a 
incendierii habitatului lor și a exterminării satelor și familiilor lor, re-
voltații negri nu au șanse de victorie. În fața constrângerilor pieței 
zahărului dominate de englezi, nici ei, nici portughezii de stil vechi 
nu-și pot construi o economie autonomă funcțională.

Într-un anumit sens, narațiunea istorică a lui Walker e con-
firmată de înfrângerea lor și uciderea lui Dolores. Dar ea e contra-
zisă de luptele de eliberare națională din lumea postbelică a lui 
Pontecorvo. Și de constatarea că a urma drumul civilizației albe 
nu duce cu adevărat spre liman și spre eliberare, nici măcar așa, 
treptat, într-un orizont al viitorului. Libertatea nu e libertate dacă e 
primită, dacă nu e smulsă, spune la un moment dat José Dolores 
când hotărăște că preferă moartea compromisului cu ordinea albi-
lor. Sclavii vor să-și creeze un orizont temporal propriu, o logică is-
torică în coliziune cu cea a albilor, o insurgență împotriva ei. Poate 
nu e încă vremea revoluției victorioase, dar ea va veni, după cum 
se poate citi în privirea celui care-l ucide, la final, pe Walker, privire 
în care ard ura și promisiunea. Și apoi, ce civilizație, întreabă José 
Dolores? Civilizația albilor e crima, incendierea satelor și uciderea 
populației rezistente – ca în timpul primelor cuceriri ale Americilor, 
ca în Vietnamul contemporan.

Legătura e directă. Pontecorvo face din istoria ficțională a 
Queimadei un tablou al luptelor de eliberare anti-imperialistă cu 
care e contemporan. Trecutul comentează prezentul – fără a fi mai 
puțin și despre trecut, așa cum a ajuns el să configureze raporturile 

de forță din prezent și harta geopolitică a regimurilor de istoricita-
te. Oprimații luptă să-și facă o societate proprie, un regim tempo-
ral propriu, să ocolească viclenia „nu încă-ului” din marile narațiuni 
despre etapele necesare ale civilizării sau dezvoltării și să forjeze 
o nouă promisiune pentru viitor.

În același timp însă, relația inițială dintre Walker și José 
Dolores aduce întrucâtva aminte, așa cum au remarcat unii critici, 
de relația dintre stăpîn și sclav din Fenomenologia spiritului a lui 
Hegel. 

De ce e sclavul din parabola lui Pontecorvo incapabil să-
și conceapă propria rebeliune așa cum a făcut-o Toussaint 
Louverture în ceea ce era pe atunci Santo Domingo – un 
exemplu citat, de altfel, și în film? Există o asumpție psiho-
logică condescendentă în Queimada, care nu apărea și în 
Bătălia pentru Alger. Ali la Pointe știa că-i urăște pe fran-
cezi și nu era paralizat de groaza lor; n-a trebuit să învețe 
de la FLN decât cum să-și transforme ura într-o violență cu 
sens. Dar în Queimada ura sclavului poate apărea doar prin 
stăpânul britanic.21

José Dolores e atras în acest joc cu istoria: inițial ispitit cu 
bani – e lăsat să înțeleagă că poate jefui ușor o bancă –, i se dau 
arme, i se insuflă încredere, i se pun în brațe niște victorii și e îm-
pins pe un drum fără întoarcere, scos din echilibrul lui, de sclav si-
lit să plece ochii.

E o dialectică inițiată și condusă de stăpân. Încă suntem în 
epoca stăpânilor – secolul al XIX-lea. Dar o răsturnare se arată. La 
final, Walker e asasinat de un negru care-i aduce aminte de José 
Dolores. Pentru cei care vor să-și croiască o istorie proprie, liber-
tatea trebuie smulsă, nu primită în dar, nici măcar de la bunul mers 
al istoriei.

21 Stone 2004. Stone remarcă aici și prezența unui alt mare model pozitiv al 
subiectivării politice negre: Frantz Fanon.

Burn!, 1969, r. Gillo 
Pontecorvo
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1

Privit mult timp cu circumspecție în lumea academică 
și desconsiderat mai ales între filozofi pentru excentricitățile și 
eclecticismele sale, Vilém Flusser cunoaște în ultima vreme un 
reviriment spectaculos în studiile media îndeosebi în calitatea sa 
de profet al „imaginilor tehnice”. Prin acest concept, Flusser denu-
mește, după cum se știe, ansamblul noilor tipuri de imagini apăru-
te începând cu secolul XIX, odată cu inventarea fotografiei, și pe 
care el vrea să le distingă categoric de imaginile culturii clasice 
precum pictura sau desenul.1 Spre deosebire de acestea din urmă, 
imaginile tehnice sunt întâi de toate produse mașinal – ele sunt 
generate prin implicarea unei aparaturi tehnice, care preia mul-
te dintre funcțiile ce reveneau anterior doar simplului meșteșug al 
realizatorului – dar aceasta nu este, desigur, decât latura cea mai 
evidentă a chestiunii. Mai important pentru Flusser este, în schimb, 
faptul că, altfel decât imaginile clasice care preced asimilării prin 
concept – potrivit atât simțului comun cât și unei clasificări a re-
lațiilor dintre artele vizuale și concept curente încă de la Hegel – 
aceste imagini inversează raportul amintit, în măsura în care ele 
presupun deja discursul conceptual, se clădesc pe seama lui și îl 
suprasemnifică sub forma unui nou cod. Altfel spus: avem de-a 
face aici cu niște imagini, care nu mai derivă dintr-o relație direc-
tă cu lumea, și cu o formă de imaginație, care nu mai traduce doar 
datul perceptiv nemijlocit într-o proiecție vizuală, astfel încât con-
ceptul, ce vine ulterior, să le poată radiografia critic, ci dimpotrivă: 
imaginația pusă în joc de imaginile tehnice se exersează din capul 
locului asupra unor concepte ori în tot cazul asupra unei lumi per-
meate de concept, în așa fel încât ele se referă deja la concepte 
și le pretind în receptarea lor. Din această cauză, Flusser numeș-
te frecvent imaginile tehnice și imagini „post-conceptuale”, chiar 
dacă cei doi termeni nu se suprapun întru-totul, iar disparitățile 
dintre ei se înmulțesc prin ultimele sale texte.

Fundalul teoretic ce susține această conceptualizare e mai 
puțin important aici: Flusser dezvoltă una din acele mari narațiuni 
istorice, cum abundă ele prin filozofiile populare ale anilor 1960, 
descriind mai întâi triumful, iar apoi declinul în prezent, sub im-
pactul noilor medii audiovizuale, al culturii conceptual-scriitura-
le.2 Povestea e bine-cunoscută de la McLuhan încoace: scriitura 
s-ar fi impus astfel ca tehnică culturală întâi de toate punând capăt 
unei milenare tradiții a culturii orale și vizual-imagistice.3 Ca ata-
re, ea și-a asigurat o dominație totală până la apariția noilor me-
dii în a doua jumătate a secolului XX. Apariția acestora din urmă, în 
schimb, promite să aducă o răsturnare de paradigmă la fel de ra-
dicală precum aceea a scriiturii, ducând acum în schimb la o reve-
nire în forță a imaginii. Sigur, cronologia lui Flusser e ceva mai sub-
tilă de atât. Urmând în mare un parcurs similar precum McLuhan, 
el subcompartimentează totuși mai detaliat această istorie, acor-
dând de pildă o importanță deosebită secolului XIX, ca perioadă 

1 Vezi, de pildă, Flusser 2011 a.
2 Vezi, în special, Flusser 2011 b.
3 Cf. McLuhan 1962.

a impunerii totale a limbajului conceptual dinaintea imaginii, dar 
și a intrării sale în criză. De asemenea, la Flusser nu e vorba pro-
priu-zis despre scriitură, cât despre limbajul conceptual în genere, 
înțeles ca modalitate de procesare și prezentare a informației, ce 
stă deopotrivă la baza teoretizării științifice și a gândirii logice, dar 
și a conștiinței istorice în genere. Drept urmare, narațiunea sa nu 
vizează întâi de toate succesiunea tehnicilor culturale a scrisului 
și a reprezentării prin imagine, ci aceea a codurilor și a modurilor 
în care acestea facilitează comunicarea și schimbă accesul nos-
tru semiotic la lume. În fine, în al treilea rând, Flusser nu stipulează 
pur și simplu, precum McLuhan, o revenire a imaginilor în prezent, 
și deci instalarea unei forme de nou analfabetism ce face reversi-
bile achizițiile culturii conceptuale, ci el vede apărând dimpotrivă, 
odată cu imaginile tehnice ale mediilor contemporane, un cod nou, 
fără precedent istoric, ce moștenește limbajul conceptual, îl inte-
grează și se edifică prin supracodarea sa. Tocmai din această cau-
ză, însă, potrivit lui Flusser, imaginile tehnice nu se deosebesc de 
cele clasice doar prin locul lor diferit într-o asemenea mare crono-
logie, ci deopotrivă prin structura lor fenomenologică și prin pro-
cesele lor de receptare distincte, ce presupun la tot pasul lucrul 
cu conceptele.

2

Fără îndoială, teoria lui Flusser e discutabilă din mai mul-
te puncte de vedere. Întâi de toate, fiindcă genealogia pe care el 
o trasează e totuși mult prea grosieră pentru a ține piept oricărei 
confruntări concrete cu istoria, ceea ce se vede, de pildă, imediat 
ce iei la refec oricare dintre momentele de tranziție implicite ale 
marilor paradigme descrise de el: imaginea, conceptul și imaginile 
tehnice. Așa, bunăoară, unul dintre interpreții săi englezi a analizat 
de curând dificultățile pe care le prezintă, din perspectiva concep-
ției lui Flusser, colorizările filmelor timpurii, ce combină procedee 
de realizare specifice imaginilor tradiționale, în speță: aplicarea ar-
tizanală, în stil pictural a culorilor, cu formatul și modul de realizare 
al imaginii tehnice, i.e. filmul alb-negru ce a stat la baza operațiu-
nii. Se mai poate oare susține, dinaintea unor asemenea produc-
ții, o separație radicală între imaginile tehnice și cele tradiționale, 
așa cum o propune Flusser? În al doilea rând, expunerile sale frec-
vent rapsodice și vădit marcate de contextul adesea străin rigori-
lor academice în care au fost prezentate – de la vernisaje la intervi-
uri de televiziune și de la conferințe ale celor mai diferite discipline 
până la reviste în formate experimentale – vădesc ca atare, cum e 
și de așteptat, numeroase inconsecvențe. Așa, chiar unele dintre 
punctele cheie ale teoriei lui a imaginilor tehnice apar prezenta-
te când într-un fel când într-altul, în funcție de context, și deseori 
același fragment teoretic conduce la consecințe diferite, precum 
se întâmplă bunăoară cu reflecțiile sale asupra limbajului mate-
matic, ce par pe alocuri să bulverseze complet întreaga sa teorie a 
imaginilor tehnice. În fine, chiar aplicațiile concrete pe care le gă-
sește teoria sa a imaginilor postconceptuale – și, în speță, încer-
cările sale de a arăta ce anume face ca primele medii ale imagina-
ției tehnice, fotografia și filmul, să fie semiotic diferite de imaginile 
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clasice implicând deja conceptul în lectura lor – sunt până la urmă 
destul de neconvingătoare.

Astfel, de pildă, pentru a arăta de ce fotografia implică din 
capul locului în receptarea și producția sa conceptul, Flusser ar-
gumentează că atât fotografia alb-negru, cât și cea color – ce par 
ambele, potrivit unei concepții curente, lipsite de un cod de sem-
nificare propriu-zis, nefiind altceva decât simple reduplicări ale re-
alității așa cum apare – o traduc de fapt pe aceasta din urmă în 
niște valori (alb și negru sau valori cromatice), ce-și au sursa în ști-
ință: în optică sau în foto-chimie,4 de parcă simplul proces tehnic 
al redării fotografice ar fi ca atare o condiție indispensabilă a inter-
pretării sale ori de parcă omul de știință ce stăpânește expertiza 
chimică asupra felului cum sunt produse imaginile constituie prin 
aceasta deja destinatarul ideal al unei fotografii. Similar, dar mer-
gând în cu totul altă direcție, textele sale despre film leagă carac-
terul „postconceptual” al cinemaului pe alocuri pur și simplu de 
faptul că acesta are la bază un scenariu, deci un text alcătuit din 
cuvinte5, de parcă un film realizat prin improvizație și fără un sce-
nariu prestabilit ar scăpa deja din caracterizarea cu care Flusser 
speră să surprindă aspectul esențial al mediului însuși. Sigur, se 
pot concepe și lecturi mai generoase ale schițelor sale teoreti-
ce asupra acestui punct, care să aibă în vedere, de pildă, sugesti-
ile sale dedicate montajului, văzut ca o manieră de a lucra post-li-
near, deci într-o logică alfabetică cu materialul filmic, sau despre 
funcțiile analitice ale aparatului, care determină atât actul fotogra-
fic, cât și receptarea fotografiei și induce la ambele capete un ele-
ment ținând de logica conceptualului în sensul cel mai larg terme-
nului. Dincolo de toate aceste neajunsuri punctuale, însă, trebuie 
spus că teoriile lui Flusser, atât de problematice când vine vorba 
de descrierea mediilor tehnice de primă generație precum foto-
grafia sau filmul, își găsesc totuși cele mai spectaculoase confir-
mări atunci când vine vorba de turnura pe care o ia în prezent evo-
luția acestor medii.

3

Până a ajunge la exemple, însă, merită explicitat scurt de 
ce anume noțiunea flusseriană a „imaginii postconceptuale” e în 
mod special interesantă și dintr-o perspectivă fenomenologică. 
Se știe că Flusser a cochetat el însuși cu fenomenologia: într-un 
expozeu autobiografic timpuriu îl numește pe Husserl, laolaltă cu 
Wittgenstein și Platon, între principalele influențe asupra gândirii 
sale, iar multe dintre lucrările lui mai târzii se revendică explicit de 
la un demers fenomenologic: „Gesturi. O încercare fenomenologi-
că”, „Pentru o fenomenologie a televiziunii” etc. Sigur, e de discutat 
în ce măsură această apropriere a conceptului de fenomenologie 
are într-adevăr temeiuri metodologice solide.6 Cert e în tot cazul 
că, cel puțin în ceea ce privește noțiunea „imaginilor postconcep-
tuale”, aceasta se înscrie într-adevăr ca o contribuție semnificativă 

4 Cf. Flusser 2003.
5 Cf. Flusser 2011 b, 137 -138.
6 Vezi în privința asta, de pildă, Wiesing 2010, 1-9.

într-o lungă tradiție fenomenologică de tematizare a relației dintre 
imagine și limbaj.

Astfel, deja pentru Husserl7, cele două sunt definite prin 
faptul că presupun din partea subiectului receptor acte de conști-
ință fundamental diferite pentru aprehendarea lor: de o parte, in-
tenționalitatea signitivă, ce implică o relație arbitrară între semn și 
obiectul desemnat, edificată doar prin capacitatea subiecților de 
a-și înțelege reciproc dorința de comunicare recognoscibilă din 
expresiile pe care le folosesc; de cealaltă parte, intenționalitatea 
intuitivă, de sfera căreia aparține aprehendarea unei imagini lao-
laltă cu percepția, amintirea și fantezia, implicând un act de conști-
ință în cuprinsul căruia obiectul însuși se automanifestă în repre-
zentare sa analogică. În vreme ce simpla expresie signitivă trimite 
în orb, în maniera unei țintiri vide de conținut intuitiv, spre obiectul 
său, în virtutea simplei intenții de semnificare a vorbitorului, intui-
ția propriu-zisă împlinește și în cazul imaginii vizarea intențională 
prin înfățișarea propriu-zisă a obiectului.

În schimb, analiza lui Husserl nu se mulțumește doar să 
pună imaginea și conceptul în mod inert în opoziție una cu alta ca 
două clase de obiecte semiotic distincte, cu intenționalitățile co-
respunzătoare lor, ci ele sunt totodată puse în relație, prin explo-
rarea modalităților în care ele pot trece una în alta. Asta se întâm-
plă, pe scurt, în situația împlinirii intenționale, pe de o parte, și în 
aceea a trecerii în limbaj, pe de alta. Avem de-a face cu prima for-
mă atunci când un act signitiv inițial, cu anticipările sale de intui-
ție oarbe, se materializează într-o donație față către față, precum 
se întâmplă bunăoară cu numele unei persoane pe care n-o cu-
noaștem, dar de care tot auzim vorbindu-se, atunci când ne cade 
în sfârșit sub ochi fotografia individului respectiv: împlinirea e ca 
atare mereu însoțită de deplasări de sens și de decepții intențio-
nale. De cealaltă parte, avem procesul invers atunci când peste un 
act intuitiv inițial survine o formă de articulare lingvistică, precum 
se întâmplă de pildă – pentru a da un exemplu la fel de concret – la 
utilizarea ghidului audio într-un muzeu, ce face vizibile analitic as-
pecte altminteri opace ale unor exponate audiovizuale date intui-
tiv: nici aici potrivirea celor două registre nu e perfectă, ci face vi-
zibilă totodată și disparitățile lor.

 În fine, pornind de aici, Husserl însuși sondează în repe-
tate rânduri, chiar dacă doar într-o manieră destul de abstractă, și 
felurite forme hibride, situate între cele două forme de conștiință 
amintite. Așa se întâmplă, de exemplu, în cazul arabescurilor sau al 
înscrisurilor într-o limbă necunoscută, ce sunt percepute ca pure 
valori vizuale într-o manieră cvasi-imagistică, sau invers, în cazul 
hieroglifelor, care folosesc conținuturi de imagine într-o manieră 
mai curând proprie limbajului, pentru a trimite convențional-se-
mantic la referința acestora mai curând decât s-o înfățișeze efec-
tiv, imagistic – Husserl însuși vorbește aici despre o lectură „tran-
seuntă” a imaginilor, care le apropie de limbaj, spre deosebire de 
aceea „imanentă”, a percepției imagistice propriu-zise. Toate aces-
te referințe și observații pot părea simpliste prin prisma complexi-
tăților cu care ne confruntă peisajul media de azi, dar ele constituie 

7 Vezi pentru cele de mai jos, de pildă, Husserl 1984, 586 -587.
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în tot cazul o bază utilă dacă vrem să analizăm genul de fenomene 
media contemporane pentru care noțiunea flusseriană de „imagi-
ne postconceptuală” pare predestinată.

4

Despre ce fel de fenomene media vorbim aici? Un exem-
plu, pe care Flusser însuși îl discută deja pe larg, îl constituie zia-
rele ilustrate. Fără a scrie pe larg asupra subiectului, el se găsește 
în centrul unui scurt film-interviu realizat de Flusser împreună cu 
Harun Farocki, Schlagworte-Schlagbilder (r. Harun Farocki, 1986). 
Așezați în jurul unei mese de cafenea, cei doi analizează aici preț 
de jumătate de oră prima pagină a ziarului Bild, cel mai vândut 
ziar tabloid din Germania, scos de infamul concern media Axel 
Springer, ce a făcut ținta protestelor politice de la sfârșitul anilor 
1960 pentru pozițiile sale politice. Fără să intre în asemenea deta-
lii contextuale, analiza lui Flusser și Farocki vizează în mod explicit 
felul în care receptarea unui asemenea mediu tinde necontenit să 
patineze între text și imagine – în mod semnificativ însăși denumi-
rea ziarului, cuvântul german ce semnifică „imaginea”, implică un 
liaj între cele două – în așa fel încât dispunerea imaginilor le pre-
dispune unei lecturi liniare, ca și cum ar fi texte, iar formatul gra-
fic al textelor, și îndeosebi al titlurilor, le conferă calități plastice și 
spațiale specifice imaginilor. Pe scurt, avem de-a face cu un me-
diu care nu se bazează doar pe alăturarea inertă a conceptelor și a 
imaginilor, ci în care cele două ajung mai curând să interfuzioneze, 
contaminându-se reciproc.

Exemple mult mai spectaculoase ale unei asemenea hi-
bridizări de funcție între concept și imagine oferă în schimb une-
le dintre mediile contemporane. E suficient să te gândești în acest 
sens, bunăoară, la un fenomen precum gif chat, ce permite deru-
larea în mediul online a unei întregi conversații exclusiv prin inter-
mediul unor imagini gif, ce sunt selectate prin funcția search uti-
lizând concepte și servesc drept substitut mimic, în calitatea lor 
de clișee vizuale, ale unor replici verbale. Avem de-a face aici, pe 
scurt, cu niște imagini tehnice, care vor fi fost poate, potrivit con-
cepției lui Flusser, post-conceptuale și în forma lor inițială, ca sec-
vențe ale unor filme sau emisiuni de televiziune ce dau sursa ace-
lor gif-uri, dar care devin cu atât mai mult astfel sub această formă, 
când întregul nostru comerț cu ele este intermediat prin concepte, 
în așa fel încât vizăm imagini cu ajutorul cuvintelor și spunem lu-
cruri cu ajutorul imaginilor. Mai mult decât atât, exemplul ilustrea-
ză totodată bine felul în care imaginile tehnice vin, după Flusser, 
într-un moment de criză al conceptualizării, să o supracodeze pe 
aceasta, achitându-se într-un mod mai percutant de funcțiile sale 
comunicative, bunăoară pentru a ne spune unii altora într-un mod 
mai netrivial lucruri triviale.

În fine, o ilustrație și mai frapantă a ideii de imagine 
post-conceptuală ne-ar putea-o oferi cu siguranță sistemele de 
generare de imagini Open AI, ce-au fost perfecționate de curând 
și au devenit disponibile online gratuit pe diferite platforme pre-
cum DALL-E, MidJourney ș.a. Altfel decât programele de gif chat, 
asemenea platforme nu redau doar, într-un context conversațional 

marcat de uzul conceptelor, imagini pre-existente încărcate ast-
fel cu o nouă intenție de semnificație, ci ele produc mai curând 
noi imagini pornind de la instrucțiunile textuale ale utilizatorilor lor 
și fac acest lucru în genere alimentându-se dintr-o vastă bază de 
date, alcătuită din imagini identificate prin cuvinte. Descrierile ver-
bale pot astfel conduce la imagini noi de sinteză, care nu reproduc 
pur și simplu obiecte și imagini deja existente, și pot preciza chiar 
și aspecte expresive sau stilistice ale acestora, dar, în același timp, 
tot ceea ce este conținut în imagine reprezintă riguros traduce-
rea, făcută automat de un aparat culturalizat cu imaginile, a unor 
directive conceptuale. Altfel decât imaginile clasice – sau chiar și 
decât cele cinematografice, care nu pot, potrivit unui loc comun, 
să fie gândite și conceptualizate până la capăt, ci doar percepu-
te și trăite – asemenea imagini de sinteză pot și chiar trebuie înțe-
lese pornind de la premisa că există o descriere verbală pe deplin 
adecvată a lor, și anume: tocmai aceea care stă în spatele generă-
rii lor din capul locului.

5

Fiecare dintre aceste exemple ar merita un studiu de caz 
detaliat ori măcar o analiză fenomenologică mai aprofundată. Aici 
mă voi opri însă în final asupra unui alt exemplu, mai specific legat 
tocmai de sfera cinemaului: acela al programului Jan Bot (https://
www.jan.bot/livelog). Dezvoltat de o echipă de cercetători în cola-
borare cu muzeul de film Eye din Amsterdam, programul – care a 
fost urcat online în 2018 și-și va înceta activitatea în acest an – fo-
losește capacitățile tehnologice ale inteligenței artificiale pentru a 
produce zilnic câte 10-15 filme de montaj, scurte cât un clip publi-
citar, din materialele vechi ale arhivei în răspuns la actualitățile zi-
lei. Concret, platforma monitorizează principalele agenții de presă 
europene și identifică, în cuprinsul masei de articole care se scriu 
zilnic, principalele subiecte de interes care sunt „trending”, i.e. te-
mele fierbinți ale actualității. Apoi, se folosește de acele catego-
rii pentru a scotoci prin baza de date cuprinzătoare a secției Bits 
& pieces – cuprinzând fragmente de film diverse, păstrate fără in-
dexarea originii și a sursei lor – între materiale audiovizuale proce-
sate deja mașinal, așadar lecturate potrivit conținutului și clasifi-
cate potrivit unor categorii analitice din ce în ce mai fine, pentru a 
articula astfel, cu ajutorul lor, un fel de comentariu continuu, bazat 
pe frânturi de imagini și intertitluri, al realităților zilei.

Ideea este remarcabilă din mai multe puncte de vede-
re. Mai întâi, fiindcă implică un angrenaj complex multi-medi-
al, ce confruntă între ele presa scrisă, mediul online cu multiplele 
sale posibilități și cinemaul deopotrivă de ficțiune și non-ficțiu-
ne tradițional, așa cum populează el arhivele muzeului de film din 
Amsterdam. În al doilea rând, proiectul dă astfel o formă cu totul 
nouă unui gen al creației cinematografice – filmul „found foota-
ge”, ca formă a eseului cinematografic, ce se numără în mod tra-
dițional printre cele mai sofisticate și experimentale genuri ale fil-
mului de autor – generat aici într-o manieră perfect automatizată, 
fără a implica în vreun fel intervenția auctorială a omului. Acest lu-
cru se întâmplă, mai precis, printr-o serie de procese complexe, ce 
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au în centrul lor translația reciprocă dintre cuvinte și imagini: pe de 
o parte, programul analizează o masă vastă de frânturi cinemato-
grafice sau „cineme”, identificându-le analitic conținutul cu ajuto-
rul conceptelor. Apoi, articulează un răspuns la temele curente ale 
zilei și caută să formuleze acest răspuns, trecându-l în limbaj au-
diovizual – oarecum asemeni adolescenților care vorbesc între ei 
pe gif chat – prin recurs exclusiv la un fond vechi de materiale de 
arhivă. În fine, dincolo de toate acestea, cazul este interesant de-
opotrivă și fiindcă el aduce în discuție și dă o soluție originală unei 
probleme cu care se muncesc în genere arhivele de toate feluri-
le, și îndeosebi cele cinematografice: că depozitele lor vaste nu au 
propriu-zis realitate decât în măsura în care ajung să fie activate 
în vreun fel, prin aproprierea lor creatoare, prin reutilizarea lor, sau 
măcar printr-o nouă lectură, în vreme ce acest program transfor-
mă arhiva însăși într-un dispozitiv capabil să propună receptări ale 
conținutrilor sale: o „arhivă activă” în sensul cel mai propriu al ter-
menului, așadar una care se valorifică și se comentează ea însăși 
pe sine prin asocierea ei mașinală cu actualitatea.

Ce-i drept, rezultatele întregului proces sunt cel puțin de-
rutante, greu de surprins pe scurt. Unul dintre curatorii muzeului 
din Amsterdam încearcă să sintetizeze impresia pe care ele o lasă 
în felul următor:

Jan Bot mi se pare un cineast în același timp naiv și com-
plex: naiv în sensul în care se întâmplă să ia unele dintre 
referințe într-un sens prea literal, de pildă să caute ima-
gini ale unor munți „stâncoși” (rocky) atunci când e vorba 
de muzica „rock”. Dar el e totodată complex în sensul în 
care e capabil să asocieze imagini pe multiple niveluri, atât 
din punct de vedere al conținutului, cât și al stilului. În fe-
lul acesta, el evită clișeele cărora un om ar tinde ‘automat’ 
să le dea curs.8
 

Această complexitate devine frapantă imediat ce compari materi-
alele rezultate cu un alt produs filmic ceva mai vechi, ce valorifica 
o logică algoritmică similară. Produs la mijlocul anilor 2000, filmul 
experimental al lui Andre Silva, spam letter + google image sear-
ch = video entertainment, era, practic, ecranizarea unui mesaj de 
phishing – de tipul: sunt un avocat nigerian, aveți o moșternire care 
vă așteaptă, trimiteți bani să putem pune lucrurile pe roate etc. – 
folosind mecanismele motorului de căutare de imagini google 
pentru a identifica imaginile corespunzătoare, cuvânt cu cuvânt, 
termenilor din scrisoare. În timp ce auzim, pe coloana sonoră, scri-
soarea citită de o aplicație spoken text, vedem pe ecran asocieri-
le imagistice pe care le face motorul de căutare – primul rezultat 
pentru fiecare cuvânt – la termenii preluați printr-o nouă distorsi-
une sub forma speech to text. Distracția vine, evident, din confu-
ziile ce apar la tot pasul prin lectura literală a oricărui sens figurat 
și prin ratarea sistematică a omonimiilor: pentru „dear” avem un 
cerb, la „country” un cântăreț de muzică folk americană ș.a.m.d. Pe 
scurt: filmul ne oferă un fel de diagonală prin clișeele imaginarului 

8 https://www.jan.bot/press-kit.pdf.

colectiv și e oarecum revelator în privința asta, dar o face în același 
timp punând în lumină lipsa de sens pe care o generează trecerea 
repetată a unui material – fie el și fără un sens prea semnificativ 
precum un mesaj spam – prin procesarea sa mașinală. Rezultatul 
inevitabil e o parodie a producției de sens automatizate, evidenți-
ată aici ca fiind nimic altceva decât „mecanicul placat asupra viu-
lui”, și ca atare generator de efecte comice.

Cu totul altfel stau lucrurile în cazul producțiilor lui Jan Bot, 
care nu sunt în tot cazul nemijlocit comice. Sigur, și aici mai vezi 
din când în când confuzii datorate omonimiilor, precum în exem-
plul de mai sus, dar, dincolo de asta, modul de procesare este de-
parte de a avea aceeași transparență și simplitate. Mai întâi fiindcă 
asocierea nu se petrece de regulă doar între un cuvânt și o imagi-
ne statică, ci între un întreg câmp semantic și un cadru în mișcare 
polivalent, ce irizează în multiple direcții, chiar și dincolo de setul 
limitat de taguri cu care el este prevăzut prin lectura lui mașina-
lă. Apoi, însă, deopotrivă fiindcă conexiunile care se stabilesc în-
tre aceste două registre – acela al cuvintelor și acela al imaginilor, 
ambele la plural – nu sunt la vedere și nu se petrec în tot cazul pe 
un singur nivel, ci ele implică în permanență cel puțin trei pași her-
meneutici performați de dispozitiv: lectura nuanțată a materialu-
lui video, desfacerea câmpului semantic al topic-ului selectat și 
alcătuirea unei pluralități de legături cu sens între cele două me-
dii, care să-și găsească în cele din urmă expresia audiovizuală prin 
montaj. Privite pur formal, producțiile rezultate de pe urma acestui 
proces pot în consecință arăta ca niște filme mute oarecare – sunt 
simple combinații de cadre mute cu intertitluri – poate mai rapide 
și mai ermetice decât unele dintre filmele epocii, dar nu neapărat 
și decât producțiile experimentale precum, să spunem, unele din-
tre filmele lui Dziga Vertov. În realitate, însă, ele sunt structural alt-
ceva decât acelea, și în speță: „imagini postconceptuale” într-un 
sens superior prin simplul fapt că sunt datorate unor procese suc-
cesive de traducere mașinală a imaginilor în concepte și a con-
ceptelor înapoi în imagini, cu un twist al distanței istorice dintre 
conceptul de reprezentat și imaginile servind reprezentării sale. În 
fapt, tocmai acest twist face imposibilă orice reprezentare directă 
aici și obligă aparatul la circumscrieri poetice, i.e. la ceea ce autorii 

Jan Bot’s official trailer, 
2018, www.youtube.
com/@janbot6964
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programului numesc o „catahreză algoritmică”9, ce marchează din 
start și efortul de lectură pe care-l pretind materialele.

6

Într-un articol publicat pe platforma Medium de unul din-
tre creatorii programului, acesta expune în felul următor posibilită-
țile de care dispune un privitor în încercarea sa de a înțelege pro-
ducțiile lui Jan Bot:

Dacă vrem să explorăm semnificația lor, sau povestea pe 
care o spun aceste filme, trebuie să ne folosim imagina-
ția și să depunem efortul de a gândi din perspective ne-
convenționale. E bine să ținem minte că aceste filme au 
cap-coadă sens pentru Jan Bot. Din punctul său de vedere, 
ele nu conțin nicio greșeală, niciun aspect aleator și nicio 
decizie luată în pripă sau impulsiv. Drept urmare, unul din-
tre modurile în care putem citi aceste filme este încercând 
să gândim ca Jan Bot. Acestea fiind spuse, aprecierea ge-
niului lui Jan Bot constituie doar una dintre posibilități, dar 
există și altele. A încerca să gândești ca Jan Bot, să înțe-
legi de ce și cum au fost luate deciziile sale, implică o abor-
darea pe care am putea-o numi hermeneutică în lectura 
filmelor. O altă abordare ar putea să constea în a ne imagi-
na o poveste pe baza asocierilor propuse în film – o abor-
dare semiotică, să spunem. În fine, o a treia posibilitate ar 
putea consta în a vedea filmele lui Jan Bot ca pe o modali-
tate proaspătă de a privi știrile, mai întâi încercând să des-
cifrăm ghicitorile oferite prin intertitlurile filmului, iar apoi 
găsind soluția în știrile pe care ele le ilustrează și care sunt 
indicate pe site – o abordare ludică, să zicem. Există însă 
cu siguranță și alte căi posibile, unele mai impresionistice, 
altele mai analitice. Sugestia noastră este în tot cazul să le 
încercați pe toate. Din experiența noastră, vă putem spune 
că unele abordări se potrivesc mai bine pentru anumite fil-
me și altele pentru altele.10
 

Aceste sugestii par rezonabile. Ele sunt însă interesante mai 
ales fiindcă trădează jena pe care o stârnește receptorului critic 
un asemenea film, în vreme ce reflecțiile lui Flusser, pentru care 
problema posibilităților noastre de a ne exersa în calitate de cri-
tici prin raport cu noile imagini tehnice joacă mereu un rol central, 
ne pot ajuta să formulăm câteva observații mai principiale asupra 
chestiunii.

Considerațiile lui Flusser cu privire la acest punct sunt re-
marcabile întâi de toate fiindcă ele sunt formulate deja cu privire 
la primele medii ale imaginației tehnice, într-un text din 1983 in-
titulat „Critica fotografiei”, în vreme ce confruntarea sa cu un fe-
nomen contemporan precum filmele lui Jan Bot scoate la iveală 

9 https://medium.com/janbot/catachresis-663a5bcd3cb8.
10 https://medium.com/janbot/jan-bots-step-by-step-822b831d0402.

nuanțe neașteptate.11 Textul lui Flusser pleacă de la o definiție re-
lativ convențională a criticii: a critica înseamnă a evalua un pro-
dus potrivit intențiilor realizării sale. Privită prin prisma acestei de-
finiții, însă, fotografia constituie din start un mediu mai complicat 
decât obiectele culturale tradiționale. De ce? Fiindcă ea nu e pur 
și simplu, cum poate să apară superficial, produsul intenției foto-
grafului, ci al unui complex de intenții, care include mereu atât in-
tențiile prefigurate în aparat, ce țin de programarea acestuia, cât 
și intențiile implicite în canalul de distribuție, căruia-i sunt destina-
te fotografiile. Drept urmare, critica fotografică n-ar trebui în mod 
principial să se întrebe doar, cum o face încă cel mai adesea, ce 
a vrut fotograful să spună și dacă i-a ieșit sau nu, ci ea trebuie să 
aibă în vedere mereu și funcțiile tehnice ale aparatului și intențio-
nalitatea lor implicită, precum și o înțelegere mai amplă a aparatu-
lui său de distribuție, pentru a vedea astfel dacă imaginile respec-
tive nu fac decât să reproducă programul tehnologic (dar și social) 
al aparaturii lor de bază, alimentând astfel un sistem de produc-
ție preexistent cu conținuturi predefinite de el, ori dacă ele reu-
șesc dimpotrivă să-l aproprieze cu adevărat în slujba unei intenții 
creative. Observația e fără îndoială aplicabilă în cazul unui produs 

11 Cf. Flusser 2003, 65-68.

Captura de ecran, www.
jan.bot

Jennifer Siebel Newsom, 
2022, www.jan.bot
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Earthquake Mexico, 2022, 
www.jan.bot

Earthquake Mexico, 2022, 
www.jan.bot
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Referințe

integral al aparatului cum sunt creațiile lui Jan Bot. Căci acestea 
sunt, pe de o parte, în mod vădit imposibil de înțeles fără a discu-
ta procesele algoritmice ale realizării lor, ce trec în mod sistematic 
și după o logică predeterminată dintr-un mediu în altul, de la con-
cepte la imagini și înapoi, și își generează sensul tocmai prin acest 
parcurs. Dar perspectiva e cu atât mai interesant de pus în joc aici 
cu cât aceste produse – și afirmația poate fi lărgită în genere pen-
tru mediile care pun în joc inteligența artificială – par să repună în 
drepturi totodată și un fel de lectură hermeneutică, cum spune ci-
tatul de mai devreme. Sau poate mai curând o post-hermeneutică, 
care ne introduce în disonanțele empatiei cu aparatul.



Radu Uszkai Filmul ca 
laborator moral

„We seem to be made to suffer. It’s our lot in life”
C-3PO către R2-D2, Star Wars: Episode IV – A New Hope
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1

Există mai multe criterii la care facem apel atunci când do-
rim să spunem despre un film că a fost unul „bun”. Plecând de la jo-
cul actoricesc, scenariu, regie și cinematografie, calificativul „bun” 
pare a avea o inerentă dimensiune estetică. Un film bun este însă 
și un film imersiv, în care ne cufundăm în universul din peliculă – 
și tocmai imersiunea este cea care ne ajută, în primă instanță, să 
înțelegem dimensiunea morală: ne imaginăm cum am fi acționat 
dacă am fi fost în situația unuia dintre personaje, criticăm decizi-
ile altora și ne gândim la cum ar putea fi îmbunătățit universul re-
spectiv. Facem toate lucrurile acestea pentru că – intenționat sau 
neintenționat – filmul ne activează o serie de intuiții despre ce este 
corect sau greșit moral. Iar aceste intuiții morale ocupă, în prezent, 
o poziție privilegiată în noua „știință” a moralității.

Trezirea lui Immanuel Kant din somnul dogmatic nu a 
fost de bun augur pentru proiectul filosofic al lui David Hume. 
Încercarea filosofului scoțian de a repune filosofia morală pe făga-
șul experimentalist inițiat de Aristotel cu mai bine de două milenii 
în urmă, precum și ideea că sarcina filosofului moralei este să os-
cileze între poziția „anatomistului” (care disecă cele mai adânci se-
crete ale motivației și comportamentului moral) și cea a „pictoru-
lui” (a cărui sarcină este să descrie în culori frumoase și în termeni 
aspiraționali comportamentul uman), a eșuat în fața unui proiect 
menit să readucă în prim plan primatul Rațiunii în normarea și ex-
plicarea comportamentului uman.

Cele două secole de dominație (aproape autoritară) ale 
abordării kantiene în zona eticii – cel puțin în spațiul filosofic occi-
dental – se apropie însă de sfârșit. Rând pe rând, antropologia ori 
psihologia (evoluționistă și comportamentală deopotrivă) au să-
pat la eșafodajul unei abordări filosofice care a încercat să explice 
moralitatea cu precădere de la catedră. De aceea, nu este de mi-
rare că, în ultimele două decenii, am fost martori la o adevărată re-
voluție experimentalistă în lumea filosofiei, cu precădere în sfera 
eticii. Filosofia morală experimentală și psihologia morală au con-
dus, dacă nu la o schimbare de paradigmă, la cel puțin o lărgire 
a orizonturilor metodologice și conceptuale cu care filosofii ope-
rează în prezent. Lumea întreagă a devenit un laborator al exploră-
rii comportamentului uman, cu precădere a intuițiilor morale care 
stau la baza deciziilor și evaluărilor noastre normative. Ce rol joacă 
dezgustul în spectrul deciziilor morale pe care le considerăm ac-
ceptabile1, ori ce putem afla despre bazele neuroștiințifice ale răs-
punsurilor pe care le oferim la dileme sacrificiale atunci când ape-
lăm la studiile neuroimagistice (fMRI)2, sunt doar câteva dintre cele 
mai cunoscute și discutate întrebări ca urmare a întoarcerii filoso-
fiei morale contemporane de la Kant, înapoi la Hume.

Ce are în comun noua filosofie a moralității, pe lângă o 
atracție metodologică pentru utilizarea experimentelor menta-
le (câți dintre voi nu ați fost bombardați cu întrebări despre ce ați 
face în „Dilema macazului”?), este o redescoperire a importanței 

1 Cf. Haidt 2016.
2 Cf. Greene 2013.

cercetării de laborator. Într-un sens cât se poate de tehnic, putem 
spune că laboratorul de cercetare al filosofiei morale experimen-
tale este fie societatea în ansamblul ei, unde comportamentul și 
reacțiile unui individ pot fi analizate cu o gamă variată de unel-
te filosofice, fie un laborator propriu-zis, populat cu cercetători 
sau cercetătoare în halate albe cu aparatură de ultimă generație. 
Sensul în care utilizăm sintagma „laborator moral” poate și, cred 
eu, chiar trebuie să fie lărgit pentru a include cultura pop. Filmul, în 
particular, pentru că are un potențial mai imersiv decât literatura și 
deoarece este mai accesibil consumatorului mediu decât jocurile 
video, reprezintă un adevărat creuzet filosofic care conține, in ex-
tenso, preocupările și fricile noastre morale. Filmul, voi argumen-
ta, are o inerentă relevanță filosofică deoarece îl expune pe privi-
tor la o întreagă baterie de experimente mentale și dileme menite 
să-i testeze intuițiile și să-i chestioneze cele mai adânci convingeri 
morale. Cu ajutorul filmului însă putem nu doar să testăm, ci și să 
familiarizăm privitorul cu o gamă întreagă de probleme sau con-
cepte filosofice, să-i stimulăm imaginația morală și să-i schimbăm, 
într-un final, comportamentul. Voi argumenta astfel că arta cine-
matografică are, de fapt, nu doar o importantă dimensiune știin-
țifică, dar și una pedagogică – utilă atât atunci când este folosită 
drept suport în discuțiile de seminar cât și în contexte cât se poa-
te de banale ale interacțiunilor dintre indivizi.

2

Una dintre cele mai vechi dezbateri filosofice este, de fapt, 
una de ordin metafilosofic: ce rol are și care este utilitatea filoso-
fiei, mai ales dacă o comparăm cu unele științe exacte sau socia-
le, ori cu alte întreprinderi umane precum artele? Răspunsul ofe-
rit de Richard Rorty acestor întrebări i-a cimentat poziția de figură 
controversată în filosofia contemporană. Într-un extrem de cele-
bru și influent articol Rorty3 argumenta, cu franchețea sa bine-cu-
noscută, că cea mai mare parte a filosofiei este, în realitate, inutilă. 
Motivul? Multe dintre preocupările filosofice își pot găsi răspunsuri 
mai bune dacă apelăm la alte discipline precum matematica sau 
logica. Totuși, ar putea obiecta cineva, cum rămâne cu ideea clasi-
că a filosofiei ca propedeutică pentru o viață bună? Ori cu dimen-
siunea normativă a filosofiei, menită să ne ajute să distingem în-
tre bine și rău și să luăm deciziile corecte din punct de vedere etic? 
Poate filosofia să ajute cu ceva etica aplicată? Nimic mai simplu, 
spunea Rorty: filosofia este utilă, desigur, mai ales văzută ca o is-
torie a ideilor morale. Când vine vorba de a-i ajuta pe oameni să ia 
decizii mai bune, să-și schimbe comportamentul ori să tranșeze o 
dilemă etică, lucrurile nu mai sunt atât de clare. De fapt, argumen-
ta Rorty, cel mai probabil hagiografiile unor vieți demne de repli-
cat și narațiunile s-ar putea să fie infinit mai utile pentru a ne aju-
ta să trăim într-o lume mai bună, într-o lume cu semnificativ mai 
multă solidaritate.

De pe poziția narativistului etic, Rorty vede literatura ca 
ocupând un loc privilegiat în procesul care a așezat societatea pe 

3 Cf. Rorty 2006.
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făgașul potrivit pentru progresul moral. Să luăm, de pildă, două 
exemple: abolirea sclaviei și drepturile muncitorilor în perioada 
Revoluției Industriale. Rorty nu dorea să nege că o bună parte a 
eticii normative oferea, pentru oamenii secolului al XIX-lea, un ba-
gaj întreg de argumente menit să sprijine cauza libertății și ega-
lității în fața legii pentru persoanele de culoare din Statele Unite 
ori cea a demnității muncitorilor din fabricile capitalismului emer-
gent. Acele argumente erau însă, cu siguranță, mai sterile decât ro-
manele scrise de Harriet Beecher Stowe, Dickens sau Zola. Citind 
Coliba unchiului Tom, marii proprietari funciari din Sudul american 
au început să-și pună întrebări privitoare la forma de organizare 
politico - economică a societății lor și să ia în considerare modele 
alternative ce nu presupuneau reducerea unor ființe umane la sta-
tutul de simple unelte. La fel, romane precum Germinal sau fres-
cele sociale puternice desenate cu lux de amănunte de Dickens în 
toată opera sa i-au pus pe unii proprietari de fabrici față în față cu 
consecințele problematice ale unor strategii manageriale care nu 
țineau cont de demnitatea inerentă a oricărei ființe umane.

În siajul acestor exemple literatura, argumenta Rorty, are 
această putere morală magică deoarece stimulează și contribu-
ie la dobândirea singurei abilități care, în opinia sa, îi ajută pe oa-
meni să ia decizii corecte: imaginația morală. Plecând de la defini-
ția dată de Patricia Werhane, acest tip special de imaginație are o 
componență duală.4 Prima dintre acestea este epistemică: nara-
țiunile cu care luăm contact, viețile personajelor care ne sunt pre-
zentate în cărți, ne ajută să privim lumea din perspectiva acestora, 
să ne punem astfel în pielea lor. Proprietarul de sclavi sau de fa-
brici în Anglia industrială devine în felul acesta conștient de limită-
rile și lipsurile unei vieți private de libertate, egalitate sau demnita-
te. Saltul de la componenta epistemică la cea eminamente morală 
este, apoi, cât se poate de facil: doar punându-ne în pielea unui 
sclav sau a unui muncitor abuzat putem să empatizăm cu aceș-
tia, să facem un prim pas pentru a le înțelege suferința și să ne 
imaginăm o lume în care aceste vicii morale și instituționale sunt 
eliminate.

Deși exemplul oferit de Rorty este cel al literaturii, argu-
mentul său se pretează, de fapt, la orice mediu artistic care ope-
rează cu narațiuni morale – însă unele poate ar fi chiar mai potri-
vite decât aceasta. Având un caracter imersiv (cu precădere ca 
urmare a progreselor în zona Realității Virtuale) și punându-ne în 
cel mai propriu sens al cuvântului în situația unui personaj care tre-
buie să ia decizii cu implicații morale, jocurile video sunt, la rândul 
lor, un candidat propice pentru a îndeplini rolul stabilit de Rorty. 
Deoarece necesită însă un nivel (fie chiar și minimal) de sofistica-
re tehnică și presupun anumite precondiții de ordin formal care 
nu sunt disponibile tuturor, jocurile video sunt mai puțin utile – la 
o scară mai largă cel puțin – decât filmele pentru a explora și exa-
mina dimensiunea morală a culturii pop. Pe de altă parte, în com-
parație cu literatura, filmul are un nivel mai ridicat de accesibilita-
te, iar dimensiunea sa vizuală contribuie la imersiunea privitorului 
în lumea construită de producători, scenariști, actori și creatori de 

4 Cf. Werhane 1999.

efecte speciale. Vizualizarea unui scenariu ne ajută în efortul cog-
nitiv de a ne imagina în situația respectivă și de a încerca să inter-
acționăm, la un nivel discursiv, cu provocările morale ale lumii po-
sibile la care arta cinematografică ne dă acces.

În acest sens, filmul ar putea fi considerat mai valoros de-
cât literatura în dobândirea imaginației morale deoarece îi ofe-
ră chiar și consumatorului mai leneș expunere la narațiuni mora-
le, iar majoritatea acestor scenarii îi provoacă și testează intuițiile. 
Tocmai de aceea, cred că perspectiva propusă de Rorty ar trebui 
completată cu o înțelegere a acestor narațiuni (fie că au o dimen-
siune vizuală sau nu) ca reprezentând niște seturi complexe de ex-
perimente mentale. Experimentele mentale sunt unelte ale unui 
tip special de imaginație și îndeplinesc un rol important în vederea 
atingerii unor scopuri variate: divertisment, educație, analiză con-
ceptuală, explorarea și formularea de ipoteze sau selecția și imple-
mentarea unor teorii.5 

Utilizarea acestora este în strânsă legătură cu procesul ar-
gumentării. Pe de-o parte, un experiment mental ne poate ajuta la 
construirea unui argument, deoarece acesta (a) ne-ar ajuta să de-
monstrăm coerența sau consistența unui set de principii sau con-
cepte, (b) ar evidenția similarități între diverse poziții normative, 
(c) ar reliefa aplicabilitatea unor principii și (d) ar scoate în eviden-
ță un set de intuiții pe care le avem într-o anumită  direcție norma-
tivă. Pe de altă parte, experimentele mentale sunt utile și în scopul 
criticării unor argumente tot din cel puțin patru motive: (a) scot în 
evidență contradicții, (b) invalidează premise cheie din argumen-
te, (c) evidențiază potențiale confuzii conceptuale și (d) pun în dis-
cuție implicații contraintuitive ale unui argument.6 

Deși nu sunt specifice doar filosofiei (în fond și la urma ur-
mei sunt folosite și de fizicieni sau matematicieni), experimente-
le mentale reprezintă unealta filosofului, în general, și a filosofului 
moral experimentalist par excellence. Dacă scoaterea la suprafață 
a intuițiilor noastre morale reprezintă o primă sarcină pe care tre-
buie să o ducem la bun sfârșit în laboratorul moral, atunci situații-
le din filme care au implicații morale pot fi traduse de fiecare dată 
în termenii următori:

„să presupunem că există lumea X și că, asemeni persona-
jului Y, trebuie să iei o decizie în situația Z.”

Cum ar trebui să procedez, dacă aș fi în situația lui Y? A 
procedat Y corect în situația Z? Este lumea X una dreaptă? Cu în-
deajuns de multă atenție conceptuală scenaristică și cu ajutorul 
flerului regizoral și actoricesc, orice film care presupune apelul la 
o narațiune morală trezește în noi acele interogații care ne activea-
ză intuițiile morale. De cele mai multe ori, întrebările respective nu 
rămân însă într-un vid ci, în funcție de popularitatea respectivului 
produs cinematografic, ajung să stea la baza conversațiilor noas-
tre uzuale, să fie materia primă a postărilor din social media sau a 
articolelor din presă pe care le citim, ori chiar exemplele pe care o 

5 Cf. Stuart, Fehige și Brown 2018.
6 Cf. Brownlee și Stemplowska 2016.
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profesoară le oferă la începutul unui seminar în scopul de a-i sti-
mula pe participanți la o discuție aprinsă.

Nu în ultimul rând, mediul (moral) experimental al filmului 
facilitează o întoarcere la vechea butadă humeană privitoare la ra-
portul dintre rațiune și pasiuni: între cele două există o relație de 
subordonare, dar cea care conduce, cea care motivează compor-
tamentul nostru moral, nu este rațiunea ci, de cele mai multe ori, 
pasiunile. În mare parte confirmată de noi descoperiri în zona psi-
hologiei morale care oferă cel puțin o vagă legitimitate unei abor-
dări meta-etice emotiviste, relația aceasta stă la baza înțelegerii 
rolului pe care filmul îl are în promovarea empatiei și în modifica-
rea weltanschauung-ului nostru moral. Probabil unul dintre cele 
mai faimoase exemple este cel al „efectului Bambi”7, după nume-
le celebrului film de animație al lui Walt Disney din 1942.

Oricât de convingătoare și atent construite sau structura-
te ar fi argumentele filosofice ale unor nume celebre din zona eti-
cii animalelor precum Peter Singer (1975), asemenea filme – și mai 
ales dimensiunea ușor antropomorfizabilă a scenei unei morți vi-
olente și arbitrare văzute la o vârstă fragedă – au jucat un rol esen-
țial în a forma generații întregi de oameni care se opun, pe crite-
rii etice, vânătorii sau consumului de animale.8 Filmul, așadar, ne 
poate crește empatia față de categorii de ființe considerate a fi în 
afara sferei moralității, poate contribui la progresul moral (înțeles 
ca o lărgire a acestei sfere) și ne poate ajuta să chestionăm dogme 
morale adânc înrădăcinate în practica noastră socială tradițională.

3

Să ne imaginăm următoarea situație ipotetică: 

Te naști în anul 2022. La mijlocul anilor 2060, una dintre 
companiile fondate de către Elon Musk cu câteva decenii în urmă 
domină piața tehnologiilor noi și emergente. Citești o știre de dimi-
neață despre noile planuri de a coloniza planeta Marte dar aceas-
ta este întreruptă de următorul anunț publicitar: „Sub conducerea 
noului CEO, X AE A-12 Musk, ne bucurăm să vă punem la dispozi-
ție cel mai complex și uman robo-asistent de până acum. Complet 
autonom, cu abilitatea de a învăța din greșeli și capabil să experi-
menteze, conștient, senzații de durere sau plăcere, noul nostru ro-
bot poate fi orice: un prieten de nădejde, un partener romantic sau 
sexual, ori chiar servitorul dumneavoastră”. Îți amintești de poveș-
tile bunicilor despre robo-asistenți dotați cu Inteligență Artificială 
precum Alexa sau Roomba, însă tehnologia îți pare a fi la fel de dis-
tantă ca motorul cu aburi al lui James Watt, tocmai pentru că saltul 
este incredibil: Inteligența Artificială Generală este în sfârșit aici. 
Ți-ai cumpăra un asemenea robot umanoid? Dacă da, l-ai trata mai 
degrabă ca pe un prieten sau companion, ori ca pe un sclav?

7 Cf. Hastings 1996.
8 Din cel puțin două motive (spațiul și obiectivul acestui material), las momen-

tan suspendată aici o evaluare critică a impactului acestui efect. În finalul 
materialului voi reveni însă la unele considerații care sunt relevante pentru 
acest subiect.

Genul acesta de scenariu nu este dificil de vizualizat pen-
tru marea majoritate dintre noi. De la Karel Čapek încoace, o bună 
parte a literaturii științifico-fantastice ne provoacă să ne imaginăm 
asemenea scenarii, devenite acum unelte narative chiar și pentru 
scriitori care, până de curând, n-au manifestat o pasiune serioa-
să pentru SF.9 

În ceea ce privește lumea filmului, lucrurile sunt cât se 
poate de similare. Într-o abordare fie optimistă sau (de cele mai 
multe ori) pesimistă, tehnologiile noi și emergente precum roboții 
și Inteligența Artificială ocupă un loc în prim-plan încă din „preis-
toria” cinematografiei. Această preocuparea a producătorilor, sce-
nariștilor și regizorilor reflectă, într-o proporție covârșitoare, preo-
cupările, pasiunile și obsesiile pe care societatea le are cu privire 
la impactul revoluționar al roboților dotați cu IA. Vor fi oamenii în-
locuiți de roboți? Ce impact va avea automatizarea asupra pieței 
muncii din viitor? Cât de ușor mai putem trasa granița dintre uman 
și artificial? Este superinteligența un scop dezirabil pentru soci-
etatea noastră? Acestea sunt doar câteva exemple de întrebări 
care (deseori tratate dintr-o perspectivă distopică) își găsesc cre-
ionări narative ale unor răspunsuri într-o sumedenie de produc-
ții cinematografice. De fapt, din 1927 încoace, putem să identifi-
căm cu ușurință un asemenea fir roșu al acestor preocupări, de 
la Metropolis la 2001: O Odisee Spațială, de la Blade Runner la 
Terminator sau, de ce nu, animații precum WALL-E, iar toate aces-
tea reflectă, într-o formă pop, discuții filosofice serioase precum 
cele expuse de Bostrom sau Russel.10

Spre deosebire de exemplele pe care le-am adus aminte 
mai devreme, mari francize cinematografice precum Star Trek ori 
Star Wars au beneficiat, în ultimele decenii, de timpul necesar pen-
tru a explora astfel de teme cu mai multă atenție și grijă la detali-
ile filosofice și, mai important pentru scopul nostru, la cele de or-
din moral. Dacă acceptați argumentul meu conform căruia filmul 
poate fi privit ca un laborator moral, și că narațiunile video con-
stituie experimente mentale, atunci putem observa că una dintre 
temele clasice cercetate în cele două universuri cinematografice 

9 Vezi, de pildă, unul dintre ultimele romane scrise de Ian McEwan (2019).
10 Bostrom 2016; Russel 2020.

Bambi, 1942, 
r. David Hand
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vizează statutul moral al unor entități (uneori umanoide, alteori 
doar cvasi-umanoide).

Față de alte tradiții filosofice sau religioase, lumea con-
ceptuală construită pornind de la tripleta filosofică grecească 
Socrate-Platon-Aristotel a pus, în centrul preocupărilor noastre 
cognitive, următoarea întrebare: de ce unele ființe/entități contea-
ză din punct de vedere moral, în vreme ce altele nu? Ce este atât 
de special la oameni încât spunem că aceștia au unele drepturi in-
violabile, în vreme ce rocile nu beneficiază de o asemenea protec-
ție? De ce putem să folosim o sapă ca un simplu obiect de care ne 
putem dispensa oricând dorim, în vreme ce o ființă umană nu ar 
trebui să fie tratată (în absența consimțământului, cel puțin) în fe-
lul acesta? Nu există, oare, plecând de la dihotomia om-obiect, și 
o serie de entități intermediare care ar trebui, de asemenea, să be-
neficieze de pe urma interesului nostru moral?

Rând pe rând, filosofia a avansat o sumedenie de criterii 
menite să ne ajute să tranșăm aceste probleme. Locul special ocu-
pat de om în Univers, credeam la început, derivă din statutul nostru 
special: suntem ființe raționale și, în baza acestei trăsături, suntem 
singurii capabili să acționăm ca agenți morali. Capacitatea aceas-
ta e dată de faptul că rațiunea cimentează abilitatea noastră de a 
lua decizii în mod autonom. Avem, așadar, abilitatea de a ne guver-
na pe noi înșine, de a ne construi viețile în conformitate cu un plan 
și cu un set de motivații corelate cu sensul pe care îl conferim pro-
priei noastre vieți. Rațiunea și autonomia, dacă ar fi să urmăm li-
nia kantiană, sunt cele două elemente care ne ajută să înțelegem 
de ce oamenii ar trebui tratați ca fiind scopuri în sine: suntem fiin-
țe dotate cu demnitate, iar aceasta este una inerentă statutul nos-
tru metafizic.

Dacă ne concentrăm însă exclusiv pe rolul rațiunii în scopul 
a înțelege cine sau ce contează din punct de vedere moral, vom 
avea o perspectivă incompletă cu privire la statutul moral. Tocmai 
aici rezidă, de fapt, importanta provocare utilitaristă la adresa 
deontologismului kantian: suferința și plăcerea (sau, mai degra-
bă, capacitatea de a experimenta conștient asemenea stări) con-
tează din punct de vedere moral. Este greșit să tratăm un om ca o 
unealtă nu doar pentru că în felul acesta nu l-am trata cu demni-
tate, ci și pentru că l-am face să sufere. În plus, moralizarea sufe-
rinței și a plăcerii este cea care ne-a ajutat să mai „descoperim” 
ceva: nu doar oamenii contează ci și majoritatea animalelor non-u-
mane tocmai în virtutea acestui fapt. Chiar dacă animalele nu pot 

fi agenți morali în felul în care noi suntem, ele împărtășesc cu noi 
ceva special: sunt, la rândul lor, pacienți morali.

Pe parcursul istoriei morale a speciei noastre, progresul 
moral a survenit de fiecare dată când, ca urmare a unor rafinări 
conceptuale și a unor descoperiri științifice, am devenit conștienți 
de faptul că sfera preocupărilor noastre morale a trebuit să fie ex-
tinsă și către alte ființe care posedă, într-o formă sau alta, un sta-
tut moral demn de protejat.11 În felul acesta am ajuns, pe parcursul 
ultimelor milenii, la o extindere a acestei sfere de la bărbații albi, 
cu poziții cheie în aristrocrația societății, la femei, persoane de cu-
loare, membri ai comunității LGBT+ până la o serioasă discuție ju-
ridică privitoare la conferirea statutului de persoane non-umane 
unor mamifere precum delfinii sau cimpanzeii. Cu toate acestea, 
un „bias”12 important încă persistă: cel dintre natural și artificial.

Marea majoritate a literaturii academice – fie de factură fi-
losofică ori tehnică – este sceptică cu privire la posibilitatea ca, în-
tr-un viitor oricât de îndepărtat, să ne apropiem cu adevărat chiar 
și de granițele Inteligenței Artificiale Generale. Cuplat cu „bias-ul” 
amintit mai devreme, mizele etice ale dezbaterii privitoare la sta-
tutul moral al androizilor sau al sistemelor bazate pe agenți morali 
artificiali sunt, deseori, mutate tot înspre oameni.

Spre exemplu, motivul pentru care este greșit să lovim un 
robo-câine, să tratăm un robot umanoid precum un sclav, ori să 
pre-programăm un robot pentru plăceri sexuale imorale (pentru 
a-l viola sau agresa, de pildă, ca în serialul Westworld), nu este su-
ferința acestor entități deoarece, simplu spus, acestea nu suferă. 
Problema morală autentică, spun majoritatea celor care lucrează 
în tradiția eticii virtuților, nu este nici măcar aceea că aceste ac-
țiuni ar putea să crească incidența cruzimii față de animale ori a 
agresiunilor sexuale la adresa oamenilor. Miza rezidă, de fapt, în 
ceea ce semnalizează genul acesta de comportament: persoana 
în cauză nu este una virtuoasă, ci vicioasă.13

Filmul, din fericire, răspunde unor alte presiuni decât celor 
din lumea publicațiilor academice. Tocmai de aceea, filmul își per-
mite acte de transgresiune la adresa granițelor morale conserva-
toare, menite să-și provoace privitorul. Star Wars, dar mai ales Star 
Trek, au făcut întocmai acest lucru când au creionat personaje fe-
minine puternice, aflate în poziții de conducere, în ciuda faptului 
că lumea reală (cu precădere în anii ‘60-’70) nu reflecta acest ide-
al moral. În plus, puține momente din istoria cinematografiei SF ră-
mân la fel de iconice precum scena celebrului sărut interrasial din-
tre căpitanul Kirk și locotenentul Uhura din cel de-al treilea sezon 
al Seriei originale din 1968. 

Când transgresarea granițelor moralității e dublată de tran-
sgresiuni filosofice, avem rețeta perfectă pentru un film văzut ca 
laborator moral. Iar una dintre cele mai fructoase teme de cerce-
tare este, desigur, cea a statutului moral al entităților artificiale mai 

11 Cf. Singer 2011.
12 Pentru că nu consider că avem, în limba română, o traducere optimă pentru 

acest termen (tradus uneori ca „părtinire” sau „prejudecată”), am optat să-l 
păstrez în versiunea englezească.

13 Cf. Sparrow 2017.

2001: O odisee spațială, 
1968, r. Stanley Kubrick
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Ceea ce Star Wars lasă mai degrabă doar să se înțeleagă, 
Star Trek – mai ales începând cu The Next Generation – o face cât 
se poate de explicit. Pastișând un dicton celebru al zilelor noastre, 
rolul unui personaj precum Data este tocmai acela de a ne face 
să înțelegem cum, într-un asemenea univers potențial, „Artificial 
Lives Matter!”.

Data este, fără doar și poate, unul dintre cele mai comple-
xe personaje artificiale din lumea cinematografiei. Scenariștii, re-
gizorii și jocul actoricesc pun în prim-plan modul în care viața ar-
tificială poate să arate și să se dezvolte. Aproape fiecare episod 
este, pentru Data, o șansă de a înțelege propriile limitări tehnice 
ale creierului său pozitronic, dar și o încercare de a le depăși prin-
tr-o apropiere de universul metafizic uman. Tocmai de aceea, Data 
experimentează o sumedenie de acțiuni care, în mod uzual, confe-
ră sens existenței noastre: pictează, cântă, scrie poezie, are o iubi-
tă, un copil, joacă rolul lui Sherlock Holmes în holodeck și, mai im-
portant decât toate acestea, ia în mod autonom decizii în dileme 
morale dificile. Aceasta este, de fapt, una dintre cele mai impor-
tante descoperiri ale filmului ca laborator moral: o imagine sub-
stanțială, aproape completă a ceea ce înseamnă un agent moral 
artificial și a standardelor pe care, în viitor, o asemenea entitate ar 
trebui să le îndeplinească pentru a fi demnă de o protecție morală 
completă a propriilor sale interese.

Tocmai de aceea, este indubitabil că unul dintre cele mai 
puternice episoade din Star Trek: The Next Generation este cel 
în care Data este subiectul unui proces de o importanță capita-
lă: este el un simplu artefact care poate fi studiat și dezasamblat 
de ciberneticieni fără consimțământul său, ori are, la rândul său, 
un set de drepturi robuste între care se numără și cel de a deci-
de ce se întâmplă cu propriul său corp? Apărat magistral de căpi-
tanul Picard, Data primește un nou statut moral și juridic ca urma-
re a procesului. Tocmai pentru că este o ființă rațională, cu un nivel 
rezonabil de conștiință de sine, cu abilitatea de a lua decizii au-
tonome și cu o identitate personală, faptul că nu experimentează 
durerea sau plăcerea la fel ca oamenii ori acela că este o creație 
artificială a omului este irelevant. Data îndeplinește, astfel, criteri-
ile minimale pentru care cineva merită să dobândească un statul 

ales atunci când personajele sunt construite astfel încât noi, privi-
torii, să putem empatiza cu ele.

Pentru a reveni la experimentul mental cu care am început 
această secțiune, atât Star Wars cât și Star Trek ne provoacă să fa-
cem niște experimente mentale similare. Motivul? Ambele franci-
ze SF au, printre personajele principale, androizi dotați cu IA, cu va-
rii grade de complexitate cognitivă. Diferența principală, între cele 
două universuri, nu este însă una doar de nuanță, ci de grad.

În Star Wars, droizii sunt prezentați, de la bun început, ca fi-
ind într-o poziție de servitute. Unii dintre ei joacă rolul de servitori 
sau majordomi precum C-3PO. Alții sunt robo-mecanici precum 
R2-D2 sau robo-soldați. Majoritatea dintre ei, chiar dacă le lipseș-
te qualia suferinței, dau dovadă (în varii grade) de o fină înțelege-
re a contextului și situației în care se află. Barierele de comunica-
re cu lumea exterioară pe care le are R2-D2 nu sunt o problemă 
pentru C-3PO. Tocmai de aceea putem observa, în cazul său, că 
filmele ne prezintă un personaj perpetuu angoasat de contingen-
țele războiului împotriva Imperiului care, în momentele de criză, 
adoptă o perspectivă de-a dreptul kierkegaardiano-schopenhau-
eriană asupra existenței. „Am fost creați pentru a suferi”, îi spune 
C-3PO lui R2-D2 între dunele deșertului de pe Tatooine. „Aceasta 
este soarta noastră”.

Simpla conștientizare a limitelor propriei existențe nu este 
însă singurul element filosofic relevant în portretul droizilor din 
Star Wars. Unii dintre aceștia nu sunt înzestrați doar cu rațiune și 
cu o concepție despre bine și rău, ci și cu o abilitate de a lua de-
cizii în mod autonom în scopul de a avansa o anumită înțelege-
re a binelui moral și politic. Angrenarea acestora în războiul just 
împotriva Imperiului și disponibilitatea lor de a se sacrifica pen-
tru binele companionilor umani deschid posibilitatea unei intero-
gații importante privitoare la universul respectiv: este statu quo-
ul moral-politic unul corect în relație cu entitățile artificiale? Chiar 
dacă n-a fost intenția creatorilor, în mod indirect cel puțin provo-
carea pentru noi, privitorii, este de a depăși de fapt dihotomia na-
tural-artificial atunci când vine vorba despre granițele moralității și 
recunoașterea statutului moral de agent sau pacient pentru roboți 
precum C-3PO sau R2-D2.

Star Trek: The Original 
Series. „Plato’s 
Stepchildren” (sezonul 3, 
episodul 10), 1968, r. David 
Alexander

Star Wars: Episode IV – A 
New Hope, 1977,
 r. George Lucas
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moral special într-o lume în care umanitatea s-a lansat tocmai pe 
acest drum: să caute noi forme de viață și noi civilizații.

4

Din varii motive, cercetarea de laborator eșuează uneori în 
a produce rezultate satisfăcătoare sau corecte privitoare la lume. 
În asemenea situații, primul loc în care cercetătorii și cercetătoa-
rele trebuie să se întoarcă este la metodologia aleasă. Filmul, tra-
tat ca laborator moral, poate să stea la baza unor analize și discuții 
nuanțate pe marginea unei teme precum statutul moral al roboți-
lor dotați cu IA și rolul pe care aceștia îl pot juca în viitorul socie-
tății. Alteori însă, în funcție de limitele scenariului și de construc-
ția narativă (ori, filosofic vorbind, de modul în care experimentele 
mentale sunt construite), rezultatul poate fi inducerea unei panici 
morale în jurul unor teme precum aceasta care necesită, de fapt, 
o grijă sporită.

Alături de IA, o altă discuție care ne provoacă imagina-
ția este cea privitoare la îmbunătățirea umană – fie din punct de 
vedere cognitiv, fizic ori moral.14 Spre exemplu, noi tehnologii de 
editare genetică precum CRISPR fac posibilă o gamă variată in-
tervenții care pot spori sănătatea sau abilitățile cognitive ale gene-
rațiilor viitoare, făcând ca multe scenarii ale unor filme SF (Gattaca 
este o ilustrare bună în acest sens) să pară cât se poate de reale. 
Din mai multe motive – dificil de detaliat într-un asemenea con-
text – mulți dintre noi avem o obiecție imediată privitoare la edita-
rea genetică. Este dificil de cuantificat, însă greu de negat, că unul 
dintre rolurile importante în această reacție de repugnanță la adre-
sa editării genetice îl joacă filmele și cultura pop în ansamblul ei. În 
loc să ne dezvolte imaginația morală prin stimularea unei discuții 
despre utilizarea corectă și echitabilă a acestor noi tehnologii, ma-
rea majoritate a filmelor ne restrâng la experimente mentale care 
au, aproape întotdeauna, un aer distopic. La baza tuturor scenari-
ilor pare să stea, deseori, o poziție filosofică bio-conservatoare15, 
ce poate fi rezumată simplu astfel: „natural = bun; artificial = rău”. 
Puterea pe care filmele o au în a ne modifica weltanschauung-ul 

14 Cf. Persson și Savulescu 2014.
15 Cf. Pugh, Kahane și Savulescu 2016.

Star Trek: The Next 
Generation. „The Measure 
of a Man” (sezonul 2, 
episodul 9), 1989, r. Robert 
Scheerer

nostru moral devine, astfel, o sabie cu două tăișuri: ne pot face să 
empatizăm mai mult cu soarta unor pacienți morali precum anima-
lele, dar în același timp ne induc frici iraționale la adresa unor teh-
nologii noi cu un potențial salvator pentru specia noastră.

Dacă în Star Wars abordarea este una mai nuanțată, care 
evidențiază totuși importanța dobândirii unor virtuți morale în pro-
cesul îmbunătățirii fizice sau cognitive în utilizarea Forței, lucru-
rile stau radical diferit și surprinzător în cazul universului din Star 
Trek. Ceea ce Daniel Dennet denumea „pompe de intuiții”16 – ex-
perimente mentale construite de un autor cu scopul de a-l face pe 
ascultător să ajungă la rezultatul pe care îl dorea de la bun început 
– vedem în modul în care editarea genetică este tratată de marea 
majoritate a personajelor pozitive din serie. Majoritatea celor edi-
tați genetic sunt, perpetuu, inadaptați social, incapabili să forme-
ze relații semnificative cu ceilalți pentru că nu au capacitatea de 
a empatiza cu ei, au o voință de putere izvorâtă din presupusa lor 
superioritate morală în comparație cu cei needitați. „Editații ge-
netic” sunt, prin excelență, personaje negative sau demne de mila 
privitorului, niște parodii ciudate ale Übermenschului nietzschean.

Tocmai pentru că puterea morală a filmului este mare, una 
dintre implicații ar fi aceea că, pentru producători, regizori sau sce-
nariști, aceasta vine la pachet cu o responsabilitate morală pe mă-
sură. Filmul ne provoacă intuițiile morale, ne poate crește empa-
tia față de alte ființe și ne poate pregăti pentru viitor testându-ne, 
încă de pe acum, intuițiile morale despre tehnologii noi și emer-
gente. Valoarea sa pedagogică rezidă tocmai în punerea la lucru a 
imaginației noastre morale și în posibilitatea discutării experimen-
telor sale mentale în contexte colective, intersubiective. Pentru a 
rămâne la exemplul editării genetice nu este de mirare că, atunci 
când filme sau francize celebre precum Star Trek întrețin o narați-
une morală univocă despre cât de nocive și distructive ar fi tehnici 
precum CRISPR, mulți oameni – chiar și cu o aplecare științifică – 
văd în aceasta un pericol la adresa speciei noastre. Producătorii, 
regizorii sau scenariștii, tocmai datorită rolului important pe care 
îl ocupă în viața noastră morală, au datoria morală să producă un 
tip de artă mai echivocă, ce lasă loc măcar pentru nuanțe și inter-
pretări divergente. Desigur, aceasta nu înseamnă că trebuie să fie 
moraliști ori teziști, ci doar că sarcina lor, dacă acceptăm metafo-
ra filmului ca laborator, este cel puțin aceea de a deschide proble-
me morale.

16 Cf. Dennet 2013.
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Intro

În contra unei vechi obișnuințe, de a asocia imaginea teh-
nică (fotografie, film, video) cu mimesis-ul unui spațiu-timp și do-
cumentarismul limitat la studium-ul barthian, câteva concepții 
filosofice și eseistice au deschis, în cea de-a doua jumătate a se-
colului XX, perspective inedite de eliberare poetică, ocupare și re-
definire ontologică a spațiului. Printre aceste moduri „calitative” de 
citire a spațiului, opuse interpretării matematic-cantitative, ce re-
duce spațialitatea la o pătură omogenă circumscrisă de coordona-
te carteziene, amintim spațiul intențional al fenomenologilor ger-
mani sau francezi unde departe și aproape reprezintă mai curând o 
problemă de interes afectiv decât una de distanță măsurabilă, he-
terotopiile lui Foucault, speciile de spații livrate de Georges Perec 
sau spațiul atmosferic al lui Gernot Böhme. Nu în ultimul rând, spa-
țiul oarecare (espace quelconque, any-space-whatever)1 din scrie-
rile lui Gilles Deleuze despre cinema aduce în discuție coordona-
te spațiale afective create de autorii de film pornind de la tehnica 
gros-planului ori de la alte proceduri centrate pe vid și culoare, ce 
reușesc deconectarea spațiului cinematografic de la realitatea fi-
zică și schematizările carteziene ale acestuia.

Deleuze definește spațiile oarecare ca spații calitative, 
neomogene, nedeterminate, configurate în funcție de mesaj sau 
afect, reiterând atât comparația lui Aristotel din Poetica2, dintre 
Istoria redusă la factual și bogăția de valențe a Poeziei (reținem 
aici că tocmai capacitatea Poeziei de a opera la nivelul verosimilu-
lui, al virtualității este cea care o ridică la nivel filosofic), cât și mo-
dul în care Schopenhauer concepe voința de viață ca „ghem” on-
tologic-afectiv așezat la originea lumii.

Un spațiu oarecare nu este un universal abstract, în ori-
ce timp, în orice loc același. Este un spațiu perfect singu-
lar, care doar și-a pierdut omogenitatea, adică principiul 
raporturilor sale metrice sau conexiunea propriilor sale 
părți, astfel încât racordările să se facă într-o infinitate de 
moduri. Este un spațiu de conjugare virtuală, surprins ca 
pur loc al posibilului. Ceea ce manifestă, într-adevăr, in-
stabilitatea, eterogenitatea, absența de legătură a unui 
asemenea spațiu este o bogăție de potențialuri sau de 

1 Conceptul de any-space-whatever (espace quelconque), preluat de G. 
Deleuze de la fostul său student Pascal Auger (care l-a teoretizat în contextul 
filmului experimental), apare în volumul L’Image-mouvement. Cinéma 1 
(1983) și va fi reluat în eseul L’Épuisé (1992).

2 Aristotel 2011, IX, 1451 b: „Din cele spuse până aci reiese lămurit că datoria 
poetului nu e să povestească lucruri întâmplate cu adevărat, ci lucruri putând 
să se întâmple în marginile verosimilului și ale necesarului. Într-adevăr, isto-
ricul nu se deosebește de poet prin aceea că unul se exprimă în proză și altul 
în versuri (de-ar pune cineva în stihuri toată opera lui Herodot, aceasta n-ar fi 
mai puțin istorie, versificată ori ba), ci pentru că unul înfățișează fapte aievea 
întâmplate, iar celălalt fapte ce s-ar putea întâmpla. De aceea și e poezia mai 
filozofică și mai aleasă decât istoria: pentru că poezia înfățișează mai mult 
universalul, câtă vreme istoria mai degrabă particularul.”

singularități, care sunt ca un fel de condiții prealabile ale 
oricărei actualizări, ale oricărei determinări.3

În linii mari, ceea ce propune Deleuze în cele două volume 
intitulate Cinema I. Imaginea mișcare și Cinema II. Imaginea timp, 
este realizarea unei taxonomii a imaginilor tipice cinematografu-
lui clasic (Cinema I) respectiv cinematografului modern (Cinema 
II). Clasificarea pornește de la premisele că imaginea nu constitu-
ie o simplă reprezentare (mentală, acorporală), iar cinematograful 
ca artă și oglindă complexă a lumii livrează mai mult decât o repro-
ducere a stărilor de lucruri. Conștient de „enorma proporție de nu-
litate din producția cinematografică” și fără intenția unei abordări 
istorice, exhaustive, Deleuze se va focusa pe câteva specii sem-
nificative de imagine – imaginea-mișcare, imaginea-timp – și pe 
modul în care marii autori de cinema „gândesc” lumea cu ajuto-
rul acestora. În consecință, filosoful propune confruntarea marilor 
autori de cinema „nu numai cu pictori, arhitecți, muzicieni, ci și cu 
gânditori”4, demonstrând astfel capacitatea lor de a face filoso-
fie, nu în concepte, ci în imagini, planuri, distanțe focale, accelerări 
și cristalizări ale timpului.5 În ceea ce privește valențele ontologi-
ce ale cinematografului, lucrarea Ce este filosofia? susține, spre 
exemplu, că arta și filosofia pot simți mai bine decât știința timpul 
ca timp, „între-timp-ul” sau devenirea.6

Întorcându-ne la volumele despre cinema, notăm că pri-
mul dintre ele urmărește evoluția imaginii-mișcare7 pornind de la 
câteva teze formulate de Henri Bergson. Paradigma artei și, mai 
precis, filmul de autor sunt astfel alese ca scenă de argumenta-
re a afirmațiilor bergsoniene potrivit cărora, dincolo de translație, 
mișcarea implică vibrație, strălucire, o schimbare calitativă a în-
tregului, a duratei (Materie și memorie, 1896), cât și a abordărilor 
mișcării ca prezență și act al parcurgerii, care nu poate fi confun-
dat cu spațiul parcurs și nici reconstituit din momente sau poziții, 
așa cum presupun de regulă abordările științifice (Evoluția crea-
toare, 1907).

Deleuze prezintă trei tipuri mari de imagine-mișcare, cu 
observația că „un film nu este niciodată făcut dintr-un singur fel 
de imagine”8, ci reprezintă o îmbinare a diverselor tipuri, în care de 
regulă unul anume este privilegiat. Expunerea pornește cu ima-
ginea-percepție, imagine care depășește percepția naturală (nu 

3 Deleuze 2012, 156-157.
4 Ibidem, 11-12
5 Gheorghe 2014, 146-147: „Cadrul, planul, cadrajul și montajul sunt elemente 

fundamentale de gândire ale cinemaului așa cum raționamentul este un el-
ement al gândirii filosofice.[…] Prin toate elementele tehnice care alcătuiesc 
gramatica sa, filmul este un tip de gândire în spațiu, o raționalizare a spațiului 
(și a timpului) care poate descrie, înțelege și transfigura obiectele și ființele. 
În ritmul camerei de filmat, în întoarcerile sale, în accelerările și încetinirile 
sale există un potențial poetic, o gândire independent de narativitate.”

6 Cf. Deleuze, Guattari 1999, 156.
7 Conceptul însuși de imagine-mișcare deconspiră intenția lui Deleuze, 

via Bergson și Husserl, de a depăși dualismul conștiință-spațiu, respectiv 
abordarea imaginii ca entitate calitativă nedesfășurată cu sediul în conștiință 
și abordarea mișcării ca translație cantitativă desfășurată în spațiu.

8 Deleuze 2012, 106.
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este vorba deci nici despre ochiul unui om, nici despre ochiul unei 
muște sau al unui vultur și nici măcar despre „ochiul spiritului”). 
Categoria se referă mai degrabă la un construct, apărut inițial în 
pictură (vezi lumea de dinainte de om la Cézanne), la sondarea 
obiectivității unei percepții așa cum există ea în lucruri. În cinema 
acest tip de construct transpare la Dziga Vertov, vezi Cine-ochiul, 
ochi suprauman, ochi al materiei ce nu este supus timpului, și este 
dezvoltat în filmul experimental liric al lui Stan Brakhage sau în fil-
mul structuralist al lui Michael Snow (Regiunea centrală, 1971).

Al doilea tip, imaginea-acțiune9, se referă la imaginea re-
alistă organizată în jurul unor mișcări, situații, locuri, personaje și 
coordonate spațio-temporale bine determinate. În acest sens, 
ea este capabilă a livra o copie naturalist-psihologică a lumii. 
Imaginea-acțiune a făcut carieră în filmul noir, în filmul istoric, do-
cumentar sau în western dar, odată cu doua jumătate a secolului 
XX, a suferit o intrare în criză. Motivele pentru care, după al doi-
lea război mondial, imaginea-acțiune a încetat să mai fie semnifi-
cativă din punct de vedere artistic și filosofic, sunt legate atât de 
modificările obiective din țesutul orașului bombardat (apariția lo-
curilor virane, dezafectate, acoperite de dărâmături) cât și de re-
punerea în discuție a condiției individului uman și a posibilităților 
sale reale de a acționa (etic).

În consecință, în film și în artele vizuale, după al doilea răz-
boi mondial, vor prolifera specii ale spațiului oarecare (espace qu-
elconque, any-space-whatever), defragmentate, decuplate geo-
grafic și istoric de la o stare de lucruri aflată sub semnul întrebării, 
în paralel cu mutația personajului agent către un personaj al con-
templării și al flâneur-ismului. Imaginea-acțiune este eclipsată 
de imaginea-afecțiune și imaginea-timp, locurile determinate lă-
sând să se extindă noile spații oarecare în care se dezvoltă „afec-
tele moderne de frică, de detașare, dar și de prospețime, de viteză 
extremă.”10 Neorelismul italian, Noul val francez, Școala germană 
a fricii (Fassbinder) sunt curente care, în opinia lui Deleuze, au ani-
hilat coordonatele spațiale și reperele senzori-motoare înlocuind 
vechiul realism al locurilor și al narativității cu paradigma imagi-
nii-afecțiune și cea a imaginii-timp. În prim plan au fost așezate 
afectul ca „Entitate” și timpul prezentat în sine și pentru sine, din-
colo de spațializare sau mișcare, în baza generării de spații indefi-
nite, inconsistente, ciclice, amorfe sau deșertice.

Cu toate că imaginea-afecțiune, al treilea tip de imagi-
ne-mișcare, este prezentată în primul volum deleuzian despre ci-
nema, iar imaginea-timp reprezintă subiectul celui de-al doilea vo-
lum, între cele două există o puternică afinitate. Este vorba, mai 
concret, despre două specii de imagine, ambele definite în opo-
ziție cu imaginea-acțiune și întâlnite în cinematograful de autor 
și filmul experimental, care își propun să reveleze afecte (imagi-
ne-afecțiune) și structuri intime ale temporalității (imagine-timp). 
În ceea ce privește imaginea-timp, exemple pot fi recuperate din 

9 Lumea imaginii-acțiune va fi guvernată de dualisme și schematizări (sub-
stanță-proprietăți, formă-materie, scenariu redus la schema SAS: stare 
inițială - acțiune - stare finală).

10 Deleuze 2012, 171.

filme postbelice precum cele ale regizorului Alain Resnais, L’Année 
dernière à Marienbad (1961) sau Je t’aime, je t’aime (1968), care în-
locuiesc narativul liniar (povestea care avansează spațial și tem-
poral, de la o stare de lucruri la alta, datorită acțiunilor întreprin-
se de personaje-actanți) cu bucle infinite de timp, spații labirintice 
și personaje transformate în ochi contemplativi, astfel reușind să 
surprindă timpul însuși, nespațializat, netradus în mișcare, tim-
pul ca flux, durată, cristale de timp sau „între-timp”. Imaginea-
afecțiune, chiar dacă ia amploare în a doua jumătate a secolului 
XX, în principal în filmul experimental, a apărut pe scena filmului cu 
mult înainte. Printre primele exemple de filme clasice care o cul-
tivă se află Patimile Ioanei d’Arc (1928) în regia lui Theodor Dreyer, 
demers expresionist și afectiv prin excelență (din mărturii ale par-
ticipanților la filmări unii membri ai echipei, uitând că asistă la tur-
narea unui spectacol, au plâns pe platoul de filmare devenind una 
cu durerea exprimată). Un astfel de film bazat pe gros-planuri, în 
care ridurile și expresiile personajelor domină și construiesc o spa-
țialitate alternativă, revelează sensul afirmației deleuziene: imagi-
nea-afecțiune e gros-planul iar gros-planul e chipul. Fie că ne re-
ferim la filmul lui Dreyer sau la un film postbelic precum Persona 
(1966) al lui Ingmar Bergman, în opinia lui Deleuze gros-planul va 
prezenta un chip care, fără a-și pierde singularitatea, concretețea, 
se desprinde de orice identitate, spațialitate sau temporalitate fizi-
că, cotidiană pentru a înfățișa un afect pur. În acest context, descri-
eri sugestive sunt preluate de Deleuze de la Jean Epstein (chipul 
unui laș care fuge arătat în prim plan va reda lașitatea în persoană, 
sentimentul-obiect) sau Béla Balázs (expresia unui chip izolat este 
un întreg, inteligibil prin el însuși, independent de spațiu și timp, în 
prezența căruia senzația spațiului e abolită).11

În vreme ce imaginea-acțiune se încheagă în jurul unor 
situații și a unor personaje, care acționând determină evoluția li-
niară a scenariului de la o stare de fapt la alta, imaginea-afecți-
une se arată indiferentă față de personaje și emoțiile lor, obiec-
te și proprietățile lor, coordonate spațio-temporale determinate. 
Imaginea-afecțiune vizează o lume pură a posibilităților virtuale 
în care obiectele și personajele devin pretexte pentru evocarea 
afectelor ca „entități”: teama ca teamă, iubirea ca iubire, dorința 
ca dorință. Această opoziție nu se referă la faptul că imaginea-ac-
țiune (ale cărei personaje și obiecte se află în relații determinate 
ce oglindesc relațiile lumii fizice) propune o lume lipsită de orice 
tonalitate afectivă. Diferența revine la faptul că în paradigma ima-
ginii-acțiune, oglindă a realului, a actualului, afectul va aparține 
unui individ și va deveni emoție, sentiment personal, în vreme ce 
calitățile se vor asocia unor obiecte devenind proprietăți. Nu tea-
ma ca teamă va fi de interes în acest caz, ci teama simțită de x în 
momentul y.12 Imaginea-afecțiune, în schimb, se plasează dincolo 

11  Cf. Ibidem, 138-139. 
12 O interpretare similară dădea Schopenhauer (2012), în Lumea ca voință și 

reprezentare, „voinței de viață”, origine și suflet al lumii ce incorpora afecte 
în stare pură, ce puteau fi traduse de artiștii de geniu în leitmotive muzicale, 
în contextul în care muzica devenea o artă a artelor (Wagner pune această 
teorie în practică). Odată cu individuația însă voința exprimată la nivelul 
imperfect al unui individ pierdea puterea de archè.
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de perimetrul naturalismului, în zona pură a virtualității. Scopul 
său fiind a prezenta teama în sine și pentru sine, afectul imperso-
nal, complet, desprins de legătura cu individuația și coordonate-
le spațio-temporale.

Abordarea imaginii-afecțiune la Deleuze se sprijină pe in-
terpretare sa originală asupra cuplului actual/virtual, care recupe-
rează semnificația și importanța celui de-al doilea termen, în ciuda 
unei istorii a gândirii occidentale care l-a privilegiat în mod repe-
tat pe primul. Pentru filosof, virtualul13 devine astfel tot atât de real 
precum actualul, semnificând totodată mai mult decât simplul po-
sibil, categoria derivată din evoluțiile permise actualului. Actualul 
și virtualul reprezintă în acest sens două caracterizări mutual ex-
clusive ale realului, unde actualul însumează stări de fapt, corpuri 
și indivizi plasați în prezent, în vreme ce virtualul se referă la eveni-
mente și singularități care aparțin unui așa numit trecut pur, un tre-
cut care nu poate fi adus niciodată în mod plenar la prezență. Din 
lucrarea Ce este filosofia? aflăm că:

Virtualul nu mai este o virtualitate haotică, ci virtualita-
te devenită consistentă, entitate care se formează într-un 
plan de imanență care secționează haosul. Este tocmai 
ceea ce numim Eveniment sau partea care, din ceea ce 
se întâmplă, scapă propriei sale actualizări. Evenimentul 
nu mai este o stare de lucruri, el se actualizează într-o sta-
re de lucruri, într-un corp, într-o trăire, dar prezintă o parte 
umbrită și secretă care se sustrage sau se adaugă neîn-
cetat actualizării sale: contrar stării de lucruri. Evenimentul 
nici nu începe, nici nu se termină, ci a dobândit sau a păs-
trat mișcarea infinită căreia îi dă consistență. El […] rămâ-
ne indiferent față de actualizare, dat fiind că realitatea sa 
nu depinde de aceasta. Evenimentul este imaterial, necor-
poral, de netrăit: rezerva pură.14

În concluzie, actualitatea și actualul constituie în opinia 
filosofului doar o simplă instanțiere, un derivat, o reducere a bo-
găției de valențe deținute de virtual. Și, după cum afirmă Claire 
Colebrook, chiar dacă Deleuze rămâne un empirist care afirmă via-
ța și experiența, el refuză să reducă viața la actual.15

Acest mod de a face cinema apropie filmul de zona artelor 
vizuale, revelând atât trăsăturile „Gândirii Cinema” (gândire care 
nu operează cu concepte, ci cu imagini și categorii cinematogra-
fice precum planuri, distanțe focale etc) cât și interferențele lumii 
filmului cu cea a instalațiilor, a picturii. Pornind de la o serie de pro-
iecte prezentate în acest an la documenta 15 sau la Bienala de la 
Veneția (inclusiv participarea regizoarei Adina Pintilie la Veneția), 
voi analiza în continuare atât evoluțiile transmediale (cinema, 

13 După cum explică Constantin V. Boundas, conceptul deține o lungă evoluție 
și conexiuni cu multiple noțiuni precum durata lui Bergson, Ideea la Kant 
(acea structură fără instanțieri în lumea empirică dar, totuși, gândită), eterna 
reîntoarcere la Nietzsche și trecutul imemorial la Derrida și Levinas. Boundas 
2005, 296-298.

14 Deleuze, Guattari 1999, 154-155.
15 Cf. Claire Colebrook 2005, 9-10.

instalații video, realitate virtuală) cât și modalitățile prin care, la in-
tersecția cu practica artistică, spațialitatea renunță la supunerea 
față de legile fizicii, pierde omogenitatea și relația servilă cu coaja 
realității, cultivând în schimb afectul (mediatic) și fragmentarismul.

Spațiul oarecare ca spațiu afect, calitativ, non cartezian

Spațiul oarecare reprezintă un spațiu calitativ, neomogen, 
definit în conjuncție cu așa numita imagine-afecțiune. Deleuze de-
scrie două moduri prin care afectele se pot revela în film și, în con-
cordanță, două tipuri de imagine-afecțiune și două tipuri de spați-
alități afective care le corespund. După cum am văzut mai sus, un 
prim mod angajează tehnica gros-planului. Ne referim în acest caz 
la faptul că un chip ce domină ecranul cu expresiile sale transmi-
te indicii afective cu fiecare trăsătură și micromișcare a feței. Prin 
supradimensionarea operată de gros-plan, un astfel de chip devi-
ne însă o fantomă lipsită de obișnuitele funcții de individualizare, 
socializare, relaționare (cu sine și alter). Deleuze afirmă, în acest 
sens, că nu există gros-plan al unui anume chip (în Patimile Ioanei 
d’Arc, nu suferința actriței Maria Falconetti sau a Ioanei este de in-
teres ci, mai degrabă, suferința însăși, ca entitate). Observăm, de 
asemenea, că pierderea funcției de individualizare și, la un nivel 
mai general, pierderea legăturii cu realitatea fizică vor determina 
gros-planul să își construiască o compoziție proprie, internă, un 
cadraj și un montaj propriu-zis afective. Acest mod de funcționa-
re este descris astfel: „gros-planul nu smulge deloc obiectul din-
tr-un ansamblu din care ar face parte, ci, ceea ce este total altce-
va, îl abstrage din toate coordonatele spațio-temporale, altfel spus 
îl ridică la statutul de Entitate.”16 Un citat preluat de la Claude Ollier 
explică mai departe că, în fapt, avem de-a face cu „o reducere a 
spațiului prin abstractizare, o comprimare a locului prin artificia-
lizare, care definește un câmp operator și ne conduce prin elimi-
narea întregului univers la un pur chip de femeie.”17 Putem invo-
ca aici scena din Il deserto rosso (Antonioni, 1964) în care Monica 
Vitti, în prag de adulter, este filmată în plan apropiat într-o baracă 
cu pereți roșii sângerii. Textura peretelui, zgârieturile și crăpături-
le aproape insesizabile combinate cu acea calitate de roșu aprins 
punctată de câteva pete ruginii (culoarea sângelui uscat) constru-
iesc o spațialitate, în același timp, claustrantă și transgresivă, ale 
cărei reguli sunt impuse de afectele de care se lasă purtată eroina. 
Revenind și la seria de gros-planuri din Patimile Ioanei d’Arc („buze 
care urlă sau rânjete știrbe tăiate în masa chipului”, chipuri tăiate 
„pe orizontală, pe verticală sau pieziș, oblic.”18), observăm că miș-
cările tăiate, racordurile false, alunecarea chipului Ioanei în partea 
de jos a cadrului sub o zonă vidă de decor par să urmărească rupe-
rea unor conexiuni prea reale sau prea logice. Personajele intră în 
noi conexiuni virtuale, distincțiile spațiale se evaporă odată cu ab-
sența profunzimii și a detaliilor de fundal, o nouă perspectivă spiri-
tuală suprimă perspectiva geometrică. Concluzia lui Deleuze este 

16 Deleuze 2012, 138.
17 Ibidem, 135.
18 Ibidem, 153.
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că imaginea-afecțiune, chiar și în acest prim mod în care prac-
tic renunță la iluzia tridimensionalității, „poate să ducă cu sine un 
spațiu-timp care îi este propriu, o fâșie de viziune, cer, peisaj sau 
fundal.”19

Un al doilea mod, mai elaborat, este cel în care afectul este 
exprimat în plan mediu fără mijlocirea unui chip sau a unei trăsături 
de facialitate, prin intermediul unei spațialități calitative, fragmen-
tate și deconectate, care nu mai ascultă de legile fizicii. Este vor-
ba despre așa numitele spații oarecare ce propun o [re]construc-
ție a spațiului prin tehnici diverse de abstractizare, fragmentare și 
inedită racordare a părților, obiectelor, regiunilor, locurilor în func-
ție de afectele ce trebuie redate și ritmul, viteza, mișcarea interi-
oară a filmului. În fapt, orice film va combina folosirea gros-planului 
sau a planul apropiat cu defragmentarea spațială a planului me-
diu, privilegiind unul dintre acestea după cum impune afectul pe 
care urmează să-l redea. Un exemplu care folosește cu predilec-
ție planul mediu este scurt metrajul artistului olandez Joris Ivens, 
Ploaia (1929), o încercare de a livra acel fin afect al ploii ca ploaie, 
care este diferit atât de conceptul de ploaie cât și de orice descri-
ere evenimențială.

Ploaia nu este o ploaie determinată, concretă, căzută un-
deva. Aceste reprezentări vizuale nu sunt unificate prin re-
prezentări spațiale sau temporale. Ceea ce este spionat 
aici cu sensibilitatea cea mai delicată nu este ploaia în re-
alitatea ei, ci modul în care ea apare atunci când, tăcută și 
continuă, se scurge din frunză în frunză, când oglinda ia-
zului are piele de găină, când o picătură solitară își cau-
tă ezitând drumul pe geam, când viața unui oraș mare se 
oglindește în asfaltul ud.20

Scurtmetrajul conține astfel o succesiune de cadre medii, 
rupte de câte un plan apropiat al picăturii care se scurge pe geam 
sau strălucește pe asfalt. Spațiul oarecare se constituie ca ansam-
blu de singularități ce prezintă ploaia în sine, calitate sau putere 
pură, ce „conjugă fără să abstragă toate ploile posibile”.

Un alt exemplu relevant oferit de Deleuze este meta-filmul 
structuralist Wavelenght (1967) realizat de Michael Snow, unul din-
tre actorii care evoluează la interferența cinematografului cu sala 
de muzeu proprie paradigmei artelor vizuale. Este vorba despre o 
meditație asupra filmului ca mediu, ce propune parcurgerea spa-
țiului unui studio din New York printr-un zoom de 45 de minute în-
aintând încet către o fotografie a mării agățată lângă fereastră. 
Lucrarea experimentală pornește cu o redare realistă a spațiului 
studioului în care câțiva oameni cară mobilă, în timp ce pe fereas-
tră se aud sunetele străzii. Treptat, imaginea devine însă tot mai 
bidimensională, mai abstractă. Peste sunetele ambientale se su-
prapun sunete artificiale, fereastra dinspre stradă se închide, zgo-
motul mașinic ocupă scena. Pentru câteva minute întreg spațiul 

19 Ibidem, 155.
20 Béla Balázs, Le cinema, 167, citat de Deleuze în Cinema I. Imaginea mișcare 

(2012) la p. 158.

studioului este înglobat sonor și optic (cu ajutorul unui filtru roși-
atic) într-un teritoriu afectiv care și-a pierdut total coordonatele 
spațio-temporale. Spre final imaginea se întoarce la realitate doar 
pentru a reda un personaj bizar care se întinde nemișcat pe podea 
și pentru ca, în cele din urmă, să se piardă în fotografia mării prin-
să pe perete. După cum recunoaște într-un interviu însuși autorul, 
orizontul afectiv urmărit în Wavelenght este cel al morții, abordată 
ca vărsare dionisiacă în mare sau ca salt eliptic în vid. Construcția 
acestui spațiu oarecare angajează multe dintre tehnicile amintite 
de Deleuze. Mai precis, este vorba despre trei specii ale spațiali-
tății calitative proprii filmului – spațiul-culoare, spațiul fragmentat, 
spațiul vid, – pe care Snow le obține apelând la: folosirea filtrelor 
de lumină și culoare, la defragmentarea și vidarea imaginii, la abs-
tractizarea sunetului.

Exemple recente de spații afect în film 
și instalații video

Premisele acestei investigații sunt date de epoca recen-
tă, epocă a transmedialității și a confluenței limbajelor artistice, 
epocă marcată de diverse condiții „post”: post-fotografie, post-ci-
nema, post-umanism, post-adevăr. Printre simptomele specifice 
amintim întrepătrunderea lumii cinematografului cu lumea pictu-
rii și a instalațiilor, apropierea filmului de arta video și de paradig-
ma noilor media, cu ale sale lumi VR și AR (realitate augmentată). 
Spațiul cinematografului și convențiile sale, printre care imobili-
zarea spectatorului în sala de proiecție, scufundarea în întuneric, 
contemplarea individuală a ecranului mare, bidimensional, se în-
tâlnesc cu noi moduri de imersiune și parcurgere a spațiului, cu 
noi tipuri de expunere proprii galeriilor sau rețelelor sociale (Agnès 
Varda21 își regândește filmele ca instalații, filmele sunt redate pe 
ecrane de dimensiune variabilă, suspendate pe tavan sau încastra-
te în obiecte, urmărite cu ochelari VR, reduse la nivelul unor ima-
gini sărace și distribuite pe internet). Evenimentele majore ale lu-
mii artei vizuale sunt luate cu asalt de autorii de film (printre artiștii 
participanți la ultimele două ediții ale Bienalei de la Veneția se gă-
sesc Apichatpong Weerasethakul, Alexander Sokurov și nu în ulti-
mul rând Adina Pintilie), muzeele angajează curatori de film, uni-
versitățile de artă și film își dispută cursurile despre performance, 
artă media și tot ce ține de Time-Based Arts.

Succesiunea crizelor sanitare, pandemice sau geopolitice 
readuce în prim plan teoria afectelor, ale cărei abordări contem-
porane22 au la origine concepția filosofică a aceluiași Deleuze și 
reverberațiile ei asupra unor teoreticieni precum Brian Massumi, 
traducător și exeget al lui Deleuze în limba engleză. Nu în ulti-
mul rând, abordările lui Deleuze pe linia multiplicității, a devenirii 
și a deteritorializării se dovedesc încă o dată actuale, utile pentru 

21 Volumul Post-cinema. Cinema in the Post-art Era (2020), editat de Dominique 
Chateau și José Moure, pornește chiar de la premisa confluenței filmului cu 
artele vizuale propunând-o ca prim exemplu pe autoarea de film și instalații 
(27-44).

22 Melissa Gregg, Gregory J. Seigworth 2010.
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înțelegerea proiectelor artistice apărute la această nouă confluen-
ță de lumi. Noile abordări definesc afectul ca expresie a unui spa-
țiu-timp, a unei epoci. Un nou afect poate fi creat, indus unei soci-
etăți, mai ales prin opere de artă.23 În contextul primatului afectului 
în recepția imaginii, Brian Massumi reia în scrierile24 sale diferența 
dintre emoție (conștientă, personală, subiectivă) și afect (inconști-
ent, automat, deconectat de orice poveste sau narativ). Subiecții 
dețin emoții respectiv sunt copleșiți, traversați de fluxuri de afecte. 
În acest context, filmul, muzica, video-ul (dar și mass media, după 
cum ne-au demonstrat recentele valuri de frică asociate cu pan-
demia sau războiul atomic) vor deveni adevărate mașini de gene-
rat afecte.

În lucrarea Ce este filosofia? putem observa modul în care 
Deleuze însuși se raporta la conceptul de afect, plasat în proximi-
tatea obiectului de artă, obiect definit ca „bloc de senzații, adi-
că o alcătuire de percepte și afecte.” Se specifica, de asemenea, 
că „perceptele nu mai sunt percepții”, ci sunt „independente de 
starea celor care le resimt” iar „afectele nu mai sunt sentimente 
sau afecții” dat fiind că ele „depășesc forța celor care le resimt.” 
Cu alte cuvinte, perceptele și afectele „sunt entități valabile prin 
ele însele, care excedă orice trăire. Ele există în absența omului.” 
A face artă nu va porni astfel de la simple amintiri ale unor emo-
ții, ci mai curând de la afecte ca „entități autonome și suficiente 
care nu mai datorează nimic celui care le resimte sau le-a resim-
țit”. Artistul însuși capătă profilul nietzschean al unui „vizionar”, al 
unui „om care devine” practicând nu simpla rememorare, ci „fabu-
lația creatoare”.25

Revenind în prezent, notăm că pavilioanele de la Veneția și 
Documenta 15 au fost inundate în acest an de spații oarecare ori-
entate afectiv, modelate de noile valuri de frică, dorință sau accep-
tare a multiplicității și a diferenței care au traversat lumea globali-
zată. Afectul a constituit resortul intim al proiectelor ce propuneau 
reabilitarea femeii, a subculturilor și a culturilor non-europene, dar 
și al celor ce vizau repoziționarea postumanistă a individului uman 
față de natură și tehnologie încurajând hibridizări diverse cu ten-
tă erotică sau distructivă. Categoriile estetice angajate au fost în 
acest context bizarul, sublimul, șocul, abjecția sau mai noul „un-
canny”, asociabile noilor valuri ale afectivității și unor noi citiri ale 
suprarealismului, romantismului, expresionismului, barocului sau 
kitch-ului asumat.

O primă tehnică vizuală amintită de Deleuze în creația 
spațiilor oarecare este jocul umbrelor, pe care îl putem exempli-
fica cu ajutorul unui proiect post-cinema (o variantă a deja depă-
șitului cinema 4D) de la Documenta 15: poetica proiecție vegeta-
lă a artistei vietnameze Nguyen Trinh Thi, And They Die a Natural 
Death, din turnul închisoare Rondell. Cea mai simplă metodă pen-
tru a destabiliza un spațiu fizic guvernat de coordonate cartezie-
ne este cea de a stinge lumina: „un spațiu umplut de umbre sau 

23 Deleuze face în textele despre cinema și o referire la noțiunea de apriori afec-
tiv lansată de fenomenologii Mikel Dufrenne și Max Scheler. 

24 Massumi 1995; Massumi 2005.
25 Cf. Deleuze, Guattari 1999, 161, 162, 166, 169.
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Sperling

acoperit de umbre devine un spațiu oarecare.”26 Simpla pătrun-
dere în construcția ridicată pe malul râului Fulda încă din secolul 
16, spațiu imersiv cu pereți groși de piatră scufundat în total întu-
neric, activează un „ghem” de afecte ce îmbină atracția sublimu-
lui cu o teamă ancestrală. În ceea ce privește proiecția în sine, pe 
pereți dansează o grațioasă pădure de umbre, acompaniată de su-
netele unui fluier tradițional sáo ôi și înregistrări ale vântului trans-
mise real time din pădurile vietnameze. Imaginile contemplative 
obținute prin proiectarea unor plante de chili crescute la baza tur-
nului te cufundă într-un vis apolinic, nu fără presentimentul că, în 
spatele vălului, se ascund adevăruri dureroase. O apăsare pluteș-
te în întuneric. Chiar dacă pentru un timp mirosul de pământ, ră-
coarea zidurilor masive amintesc răcoarea pădurii, fiecare minut în 
plus petrecut în carceră te aduce mai aproape de moarte, de ade-
vărul lucrării care în fapt contextualizează în acest format non na-
rativ, neliniar A Tale for 2000 (Bùi Ngoc Tan, 2010), roman autobio-
grafic interzis în Vietnam pentru că spune povestea deținuților siliți 
să muncească în pădurile din nord.

Dintre spațiile oarecare prezentate la Veneția, merită amin-
tit pentru început cel propus de spectaculara instalație video The 
Severed Tail (Marianna Sinmnett, 2022).  Povestea nonliniară, cu 
inflexiuni ludice și erotice, se construiește în jurul unui personaj 
hibrid, jumătate animal, vulnerabil și doritor de afecțiune, sfâșiat 
de pasiuni și evenimente traumatice precum tăierea abuzivă a co-
zii. Afectele care domină acest personaj generează un inedit spa-
țiu oarecare de imersiune în cosmosul animal. Într-o mare măsu-
ră aceleași afecte se transmit publicului27, care este atras în sala 
de proiecție de o intrigantă coadă strecurată afară pe sub perdea-
ua de catifea roșie de la intrare, invitat să urmărească filmul coco-
țat pe un gigantic animal păros, biciuit de scene care alternează 
cruzimea dionisiacă și frumusețea contemplativă. Sala însăși, care 

26 Deleuze 2012, 159.
27 Deleuze, Guattari 1999, 174: „Artistul este cel care pune în lumină afecte, in-

ventează afecte, creează afecte în raport cu perceptele sau viziunile pe care 
ni le oferă. Nu le creează doar în operele sale, ci ni le dă și ne face să devenim 
o dată cu ele, ne atrage în mijlocul lor. Floarea-soarelui la Van Gogh este o 
devenire, la fel ca mărăcinii la Dürer sau mimoza la Bonnard.”
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contrapune proiecții multi-canal și puncte de vedere multiple, re-
prezintă un spațiu afectiv defragmentat, al violenței și al dezorien-
tării dar și al transgresivității pe linia devenirii-animal. Acest spa-
țiu oarecare tridimensional este construit după coordonate atât 
haptice (netezimea blănii pe care stau așezați spectatorii, moli-
ciunea perdelei de la intrare) cât și optice (culorile puternice, al-
ternanțele de roșu și verde, proiecțiile puse în dialog, gros-planu-
rile). Asistăm fără regrete la moartea cinematografului în paralel cu 
moartea omului, înscriindu-ne pe noi linii de fugă ce deschid per-
spective postcinematice și postumane în acord cu gândirea de-
leuziană: „afectul nu este trecerea de la o stare trăită la o alta, ci 
devenirea neomenească a omului”.28

În acest context, se cuvine amintit că, în discursul filosofi-
lor Deleuze & Guattari privitor la standardizarea trăsăturilor de fa-
cialitate, devenirea-animal este un mod de recuperare a corpu-
lui și un răspuns la criza mașinizării contemporane a chipurilor în 
concordanță cu categoriile opozitive normalizante ale asamblaje-
lor de putere: bărbat sau femeie, bogat sau sărac, adult sau copil, 

28 Ibidem, 171.
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conducător sau supus.29 Devenirile-animal sunt practici emina-
mente spirituale în care „un spirit-animal, spirit-jaguar, spirit-pa-
săre, spirit-ocelot, spirit-tucan, pun stăpânire pe interioritatea cor-
pului, pătrund în cavitățile acestuia și îi umplu volumele în loc să îi 
compună o față.”30 Exercițiile de eliberare din Mii de platouri con-
tinuă cu o serie de deveniri-vegetale, pentru a căror conștientiza-
re se cere specificat că prin „devenirea neomenească a omului” 
Deleuze și Guattari nu se referă la o problemă de asemănare ci, 
mai curând, la una de „extremă contiguitate”. După cum declară 
cei doi filosofi, a-ți plasa personajele în „stranii procese de deveni-
re-vegetal sau devenire-arbore” nu înseamnă „că unul se transfor-
mă în celălalt”, ci că „ceva trece de la unul la celălalt”. Acest ceva 
reprezintă o zonă de indeterminare situată la infinit și care astfel 
precedă diferențierea naturală dintre om, plantă, animal. Este im-
portant de notat că „arta însăși trăiește de pe urma acestor zone 
de indeterminare” și, mai mult de atât, că tocmai această zonă 
crepusculară, care se sustrage diferențierilor de gen, sex, ordin și 
regn, este numită de Deleuze afect.31

Merită de asemenea amintite două instalații video hipno-
tice de la Bienala de la Veneția, ce angajează astfel de zone cre-
pusculare, zone în care nu se știe prea bine ce este uman și ce 
e vegetal. Le Sacre du printemps (Zheng Bo, 2021) și Songs from 
the Compost: mutating bodies, imploding stars (Eglė Budvytytė, 
2020) propun intrigante hibridizări umano-vegetale, ce îmbină ex-
tazul cu moartea și dezintegrarea, conotațiile erotice cu aserțiuni-
le critice la adresa Antropocenului. Prin răsturnarea proiecției cu 
susul în jos și ritmul său lent, Le Sacre du printemps compune un 
spațiu oarecare al dezorientării și defragmentării ce urmărește îm-
preunarea depersonalizată a unor tineri cu trunchiuri zvelte de co-
paci. Culorile reci, senzația de vis sunt reluate de producția litua-
niană Songs from the Compost: mutating bodies, imploding stars 
ce urmărește dansul simbiotic al unui grup de adolescenți cu o 
serie de plante și organisme compozite (fungi, bacterii). Punctăm 
de asemenea că ultimele trei proiecte amintite mai sus constru-
iesc spații oarecare ghidate de culoare. Este vorba despre o anu-
me subspecie a imaginii afecțiune: imaginea-culoare, care nu este 
doar o imagine colorată, nu se referă la culoarea unui obiect sau al-
tul, ci este o putere absorbantă care înghite porțiuni ale scenei re-
structurând spațiul și generând afecte. Deleuze amintește trei mo-
duri de folosire a culorii: culoarea-suprafață, culoarea-atmosferă 
și culoarea-mișcare. Culoarea-suprafață, angajată în opinia noas-
tră în The Severed Tail, apropie filmul de pictură, delimitează re-
giuni, marchează ample straturi uniforme (alăturăm aici exemple 
date de Deleuze – Deșertul roșu al lui Antonioni sau unele filme 
ale lui Godard, Lynch sau Greenaway). Culoarea-atmosferă folosi-
tă atât în Le Sacre du printemps cât și în Songs from the Compost: 
mutating bodies, imploding stars lansează un joc al filtrelor subti-
le impregnând orice scenă, orice personaj. Pentru al treilea mod 
de folosire a culorii, culoarea-mișcare ce trece de la un ton la altul, 

29 Cf. Idem 2013, 220-251.
30 Ibidem, 232.
31 Cf. Deleuze, Guattari 1999, 172.
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exemple posibile sunt filmul lui Snow, amintit mai sus, sau Călăuza 
lui Tarkovsky, în care odată cu intrarea în zona misterioasă, tonurile 
șterse de sepia se trezesc la viață virând în verde.

În ceea ce privește spațiile oarecare recente putem invoca 
un al patrulea exemplu, preluat nu de la Veneția, ci de la Documenta 
15: instalația video pe două canale Tropical Story (Ikkibawikrrr, 
2022), expusă în Muzeul de Istorie Naturală Ottoneum din Kassel. 
Spațiul afectiv se conturează aici la intersecția a doi pereți situați 
în perfectă continuitate, prin juxtapunerea a două tipuri de urme 
ale Războiului din Pacific lăsate pe micile insule din vecinătatea 
arhipelagul indonezian: un prim canal prezintă rămășițele unor ta-
bere și obiective de luptă, piste de aterizare și tranșee construite 
de populația indigenă mobilizată la muncă forțată, al doilea repre-
zintă monumente și altare ce comemorează victimele războiului. 
Peisaje de o frumusețe intoxicantă deteriorează aceste construc-
ții, acoperă ziduri și mașini abandonate, metabolizează rămășițe-
le războiului, extrag locurile din coordonatele spațio-temporale în 
numele unui afect dionisiac al morții ce simultan constituie un pri-
lej de renaștere. Nuanțe puternice de verde sau roșu înghit ecra-
nul întreg pentru ca apoi să se stingă, să sară dintr-o fereastră în 
alta, să se retragă în spatele unui dreptunghi negru. Numele colec-
tivului artistic Ikkibawikrrr, care în limba coreeană face trimitere la 
mușchiul ce crește pe pietre, la limita dintre pământ și aer, vorbeș-
te el însuși despre deteritorializare și hibridizare.

Un alt lucru important de notat în acest context este că, 
pentru Deleuze, un mare artist este cel care „inventează afecte 
necunoscute sau ignorate și le aduce la lumina zilei odată cu de-
venirea personajelor sale”: stări crepusculare, stări de repaos ca-
tatonice, stări de bestialitate ca în naturalismul lui Zola, afecte vi-
olente ce nu trebuie confundate cu iubirea precum „fraternitatea 
dintre lupi” ce îi unea în romanul lui Emily Bronte pe Heathcliff și pe 
Catherine sau gelozia, ca scop în sine, cântată de Proust.32 Un ast-
fel de afect greu de definit apare într-un al doilea proiect al colecti-
vului coreean Ikkibawikrrr, videoul Seaweed Story (2022), și carac-
terizează legătura ancestrală dintre așa numitele haenyeo, „femei 
ale mării” care, urmărind o tradiție veche de secole, se scufundă 
și recoltează alge și remedii vegetale pentru a-și întreține familii-
le. Recontextualizând postura soțiilor de pescari din La Terra Trema 
(Visconti, 1948), care după furtună așteaptă nemișcate cu zilele în-
toarcerea bărcilor de pe mare, femeile din Seaweed Story cântă 
încremenite pe o stâncă stearpă, colorată într-o neobișnuită nu-
anță de indigo. Stânca înaltă ce mediază între cer și mare readu-
ce în discuție discursul devenirii, care în Mii de platouri trece prin 
devenirea-floare și devenirea-stâncă, culminând cu strania deve-
nire-imperceptibil, cu o devenire-dur, care în opinia celor doi filo-
sofi, e tot una cu a iubi.

Videoul care antrenează un spațiu afect coordonat de cu-
loarea atmosferică introduce și o altă specie de spații oarecare, 
un spațiu ce pierde acțiunea și mișcarea; Deleuze numește acest 
ansamblu amorf, această colecție de locuri și de amplasamente, 
care coexistă independent de ordinea temporală, spațiu vid. Atunci 

32 Cf. Ibidem, 173-174.
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când țelul devine spațiul vid, abandonat, abstract, dezlocuit, culori-
le capătă tonuri reci, se întorc către alb ca în scenele lui Antonioni 
din Eclipsa sau Aventura. Maidanele pustii, spațiile în construc-
ție, periferia orașului, deșertul deconspiră o dorință intimă a cine-
aștilor de a șterge chipul, personajul, acțiunea printr-un salt către 
non figurativ „ce ridică spațiul la puterea vidului”.33 Spațiile oare-
care influențate de principiul vidului nu au lipsit nici de la Veneția 
unde pavilioanele însele, precum cel al Germaniei și mai ales cel al 
Spaniei, au renunțat la a expune obiecte artistice (plonjând astfel în 
„gol”). În pavilionul Serbiei, două uriașe instalații video de Vladimir 
Nikolić par a relua comentariul lui Snow asupra filmului ca mediu, 
încununat de dezintegrarea într-o fotografie a mării. Nikolić con-
struiește astfel două spații oarecare acvatice, albastre, depose-
date de orice repere spațio-temporale: o mare învolburată de pi-
xeli (A Document, 2022) și un bazin Cyan parcurs înot, la infinit, de 
artistul însuși, redus la un punct (800m, 2019). Independentă de 
legile fizicii și de formula H2O, apa digitală conectează cele două 
lucrări, imanența și transcendența virtuală, umanul de non-uman, 
într-o devenire-mașină ce duce la limită posibilitatea contemplă-
rii high definition. Unduirea și parcurgerea sa în buclă constituie un 
e-ritual, o ritornelă digitală ce amintește deveniri acvatice tarko-
vskiene (Nostalgia, Călăuza); dar și frumusețea infernală a proiec-
țiilor cu peisaje naturale imersive, de care indivizii se bucurau îna-
inte de a fi reciclați în spațiul oarecare distopic din filmul Soylent 
Green (1973), o lume plasată într-un viitor (2022), care între timp a 
fost ajuns din urmă de prezent.

În final, aduc în discuție și modul în care Pavilionul României 
de la Veneția a transformat Touch Me Not, filmul Adinei Pintilie, în-
tr-o instalație video arhitecturală însoțită de o proiecție VR interac-
tivă. Gestul de ștergere a barierelor dintre cinematograf și artele 
vizuale marchează o posibilă eliberare a filmului, ce astfel transgre-
sează limitările ecranului bidimensional și ale spectatorului imobil. 
Multiplicitatea identificată de Deleuze în cinematograful modern, 
încă bidimensional, este astfel explodată la putere infinită prin pro-
iecții și voci multiple. Spectatorul eliberat devine parte a acestui 
peisaj electronic, liber a se plimba printre ecrane și a se impregna 
de afectele transmise de personajele adesea reprezentate în plan 
apropiat sau gros-plan. Culoarea se întoarce la alb sugerând vidul, 
pierderea spațialității fizice și a coordonatelor spațio-temporale. 
Proiecția VR marchează o nouă transgresiune a convențiilor cine-
matografice, ce face posibilă o fascinantă devenire-celălalt digita-
lă, o transmutare a spectatorului (mobil) în corpul imperfect și nud al 
actorilor. Un vortex afectiv se formează la intersecția tuturor diferen-
țelor și a dizabilităților fizice și emoționale surprinse de Adina Pintilie 
în filmul ei atât de frumos vizual dar și atât de dureros și transgresiv. 
Reunind visul contemplativ cu beția dionisiacă a devenirii-celălalt, 
investigația fenomenologică pe tema corpului și a singurătății, cu 
ideea interconectării tuturor lucrurilor, a naturii cu tehnologia, a ar-
tei vizuale cu cinematografia (acest periplu digital la nivelul epider-
mei), dă naștere unuia dintre cele mai surprinzătoare spații oareca-
re, care probabil l-ar fi pus pe gânduri și pe Deleuze.

33 Deleuze 2012, 169.

Vladimir Nikolić, A 
Document (detaliu), 2022, 
Bienala de la Veneția – 
2022. Foto: Toby Upson

Vladimir Nikolić, A 
Document (detaliu), 2022, 
Bienala de la Veneția – 
2022. Foto: Toby Upson 

Vladimir Nikolić, A 
Document (detaliu), 2022, 
Bienala de la Veneția – 
2022. Foto: Toby Upson



On Cinema Raluca Oancea110 111

Touch Me Not, 2018, filmul 
Adinei Pintilie propus 
într-o instalație video 
arhitecturală și însoțită de 
o proiecție VR interac-
tivă realizată de Ciprian 
Făcăeru, Bienala de la 
Veneția – 2022

Touch Me Not, 2018, filmul 
Adinei Pintilie propus 
într-o instalație video 
arhitecturală și însoțită de 
o proiecție VR interac-
tivă realizată de Ciprian 
Făcăeru, Bienala de la 
Veneția – 2022

Touch Me Not, 2018, filmul 
Adinei Pintilie propus 
într-o instalație video 
arhitecturală și însoțită de 
o proiecție VR interac-
tivă realizată de Ciprian 
Făcăeru, Bienala de la 
Veneția – 2022

Touch Me Not, 2018, filmul 
Adinei Pintilie propus 
într-o instalație video 
arhitecturală și însoțită de 
o proiecție VR interac-
tivă realizată de Ciprian 
Făcăeru, Bienala de la 
Veneția – 2022



On Cinema Raluca Oancea112 113

Referințe M Massumi, Brian (1995). „The Autonomy of 
Affect”, în Cultural Critique, Nr. 31, Partea a 
II-a, pp. 83-109. Minneapolis: University of 
Minnesota Press. 

 Massumi, Brian (2005). „Fear (The 
Spectrum Said)”, în Positions: East Asia 
Cultures Critique, Vol. 13, Nr. 1, pp. 31-48. 
Durham: Duke University Press. 

S Schopenhauer, Arthur (2012). Lumea ca 
voință și reprezentare, Vol. 2, traducere de 
Radu Gabriel Pârvu. București: Humanitas.

 
 
 

Referințe A Aristotel (2011), Poetica, traducere de D.M. 
Pippidi. București: Trei. 

B Balazs, Béla (1979). Le cinéma: nature et 
évolution d’un art nouveau, traducere de 
Jacques Chavy. Paris: Éd. Payot. 

 Bergson, Henri (1995). Materie și Memorie, 
traducere de Cora Chiriac. Iași: Polirom. 

 Bergson, Henri (1998) Evoluția creatoare, 
traducere de Vasile Sporici. Iași: Institutul 
European. 

 Boundas, Constantin V. (2005), „Virtual/
Virtuality”, în The Deleuze Dictionary, 
ed. Adrian Parr. Edinburgh: Edinburgh 
University Press. 

C Chateau, Dominique & Moure José (2020). 
Post-cinema. Cinema in the Post-art Era. 
Amsterdam: Amsterdam University Press. 

 Colebrook, Claire (2005), „Actuality”, în 
The Deleuze Dictionary, ed. Adrian Parr. 
Edinburgh: Edinburgh University Press. 

D Deleuze, Gilles & Guattari, Félix (1999). Ce 
este filosofia?, traducere de Magdalena 
Marculescu-Cojocea. Târgoviște: Pandora. 

 Deleuze, Gilles & Guattari, Félix (2013). 
Capitalism și schizofrenie: Mii de platouri, 
traducere de Bogdan Ghiu. București: ART. 

 Deleuze, Gilles (1992). „L’Épuisé”, în 
Samuel Beckett, Quad et autres piè-
ces pour la television, traducere de Edith 
Fournier. Paris: Les Éditions de Minuit. 

 Deleuze, Gilles (2012). Cinema I. Imaginea 
mișcare, traducere de Ștefana și Ioan-Pop 
Curșeu. Cluj:  
Tact. 

G Gheorghe, Cezar (2014). Gândirea-
cinema, București: Cartea Românească. 

 Gregg, Melissa & Seigworth, Gregory J. 
(2010). The Affect Theory Reader. Durham: 
Duke University Press. 



De doi ani încoace, atelierele de filosofie încep odată cu 
sfârșitul proiecțiilor de film mut. Iar până nu demult, ordinea calen-
daristică, supusă cronologiilor financiare ale navei-mamă AFCN, 
păstra și o ordine internă a Image and Sound, conform căreia eu, 
curatorul lor de film fiind, veneam pentru cinema și plecam la filo-
sofie. Așadar să mă alătur lui Emilian Mărgărit în moderarea discu-
țiilor On Cinema părea un simplu detur experimental de la studiul 
arhivelor, adevărata mea îndeletnicire în asociație. Ba mai mult, 
am lipsit de la primul atelier, cel al lui Mihai Ometiță, pentru a fi 
în Pordenone, unde are loc cel mai prestigios festival de cinema 
mut din lume. Mai târziu am fost surprins să realizez cât de com-
plementare sunt unele dintre abordările lectorilor invitați cu filiso-
fia arhivelor de film.

Prezentismul, bunăoară, așa cum îl discută Veronica Lazăr. 
Căci printre multele chestiuni de morală, restaurarea cinemato-
grafică se află mereu în centrul atenției drept cea mai comple-
xă, rezultatul final, așadar filmul, apărând pe ecran de-a gata, fără 
a lăsa să i se vadă deciziile, speculațiile și interpretările dindărăt. 
Principial, a restaura înseamnă a readuce materialul la forma ori-
ginală, însă conceptul de originalitate nu-i nicicând simplu, cu atât 
mai puțin în cinema. A-l invoca pe Walter Benjamin pentru a uita 
originalul din arta fotografică nu-i altceva decât naivitate retorică 
(Opera de artă în epoca reproductibilității sale tehnice fiind scris 
înaintea instituționalizării arhivelor de film) – în realitate, negati-
vul filmului este neprețuit pentru arhiviști și restauratori, reprezen-
tând varianta „curată”, necirculată, așadar ferită de uzura proiec-
ției. Și totuși, originalul unui film poate fi plural – negativul, cum 
spuneam, deci acela al cineastului, ori pozitivele publicurilor (ade-
sea diferite în funcție de piețe geopolitice), mai apropiate de ex-
periența spectatorială. Sună ambiguu, însă se clarifică pe parcurs: 
în ce fel de săli rula filmul, era într-o copie alb-negru sau colora-
tă (acea pojghiță monocromă), perforațiile laterale ale peliculei se 
vedeau pe marginile ecranului sau nu? Altfel spus, restaurarea în-
cearcă să combată prezentismul, însă și-l asumă întrucâtva ca fi-
ind inevitabil, căci restauratorii aparțin propriei lor culturi, așadar 
lucrează cu informația existentă până în momentul X, precum și cu 
propria sensibilitate, iar tocmai de aceea idealul fiecărui film ne-
dreptățit de istorie este o restaurare continuă, mereu în pas cu teh-
nologia, informația și oamenii noi.

Iar un asemenea ideal, spun specialiștii, implică putere de 
decizie, așadar conștiință, așadar nu poate fi preluat pe de-a-n-
tregul de către inteligența artificială. Rămâne de văzut cât de pre-
lung va fi acest adevăr, însă pentru moment devine din ce în ce mai 
clar că IA poate face mult bine cercetării și popularizării cinemau-
lui de arhivă. Jan Bot-ul despre care vorbește Christian Ferencz-
Flatz, bunăoară. Generând combinații de material filmic neidenti-
ficat în funcție de știrile populare ale momentului, programul celor 
de la Eye Filmmuseum este o încercare ludică de a atribui sens 
nu atât acestor rupturi materiale ale arhivisticii, cât mass-medi-
ei zilelor noastre, algoritmilor (Google Trends) și procedeelor de 
deep learning ale inteligenței artificiale. Și, precum orice aparatu-
ră mărginită la o bază de date, fie ea în continuă mișcare, ne ofe-
ră o idee-oglindă: despre cum arată informația pe care tot noi o 
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pasivă e vorba, ci despre una activă, de-a lungul căreia spectato-
rul caută să compare, chestioneze, priceapă, cu atât mai mult cu 
cât universurile plăsmuite în cinemaul de anticipație ne sunt pre-
cum „țările străine” (Vică) ale căror reguli se lasă citite pe parcurs. 
Însă încercarea de a separa dimensiunea estetică de cea morală 
este în eroare, cel puțin în cinema, cel puțin invocând imersiunea, 
care nu se planifică doar prin idei, ci tocmai prin „jocul actoricesc, 
scenariul, regie și...” imagine. Montajul invizibil al filmelor clasice 
hollywoodiene (în care „intenția și efectele decupajului sunt ex-
clusiv dramatice sau psihologice” – Bazin) este o opțiune artisti-
că care servește clarității, așa cum unghiul subiectiv (PoV), ade-
sea întâlnit acum în cinemaul arthouse, servește tocmai intensității 
imersiunii în film, fiind totodată și o chestiune de morală (cu cine 
îmi suprapun privirea?). Toate astea ne întorc la Deleuze și confi-
gurarea spațiilor cinematografice, însă ne pot duce și înainte dacă 
speculez că PoV-ul unui robot personificat ne-ar destabiliza refle-
xul spectatorial imersiv. Și mult înainte la următoarea vizionare de 
pelicule la masa de montaj din ANF.

dăm spre învățare, precum și proveniența și organizarea ei, des-
pre care sunt propriile noastre ticuri culturale (tradiționale și ex-
perimentale) de a asocia textul și imaginea, de a le traduce una în-
tr-alta și, privind rezultatele, despre motivele pentru care falsa lor 
înstrăinare creativă ne stimulează într-atât. Cu tot riscul (real) de 
a exotiza dar mai ales infantiliza cinemaul mut, Jan Bot servește 
cu brio primul pas, anume popularizarea acestui cinema publicu-
lui larg, și nu doar a lui per se, cât a straniului paradox istoriogra-
fic în care se regăsesc arhivele: deși ne apropiem de un secol de 
la încheierea epocii mute, istoria ei e încă în plină facere, căci s-a 
pierdut, majoritar cu bună știință, peste 70% din filmele cu prici-
na. Fie oricum, popularizea se face într-un fel egal de superfici-
al cu acele colorizări AI care au născut polemici pe YouTube acum 
doi ani, însă cu mai puține riscuri deontologice, inclusiv de ordin 
prezentist: cum s-a spus deja de nenumărate ori, acea coloriza-
re experimentală a actualităților documentare timpurii nu serveș-
te niciunui scop artistic, cu atât mai puțin științific, ci doar apropri-
erii fantasmatice a unui trecut de dragul imersiunii spectatoriale 
a zilei de astăzi. O imersiune aproximativă orișicum – tocmai as-
ta-i problema –, căci în cazul acesta culoarea fățiș artificială („nu 
e sânge, e roșu”, cum spunea Jean-Luc Godard, însă el avea drep-
tul moral) scufundă imaginea, acoperind nu doar reprezentarea, ci 
și procesul reprezentării pe ecran. Dând uitării un fapt: condițiile 
materiale ale filmării, printre care și pelicula alb-negru, le-au influ-
ențat întotdeauna pe acelea artistice (ecleraj, încadratură, mizan-
scenă, chiar și în cazul actualităților). Altfel spus, se prea poate ca 
Nanook al Nordului (r. Robert Flaherty, 1922) – de care nu a îndrăz-
nit nimeni să se atingă încă, fiind un documentar așa-zis „de autor” 
– să nu fi avut acea abstracție lirică fundamental legată de alter-
nanțele alb-negru-gri. Taxonomiile lui Gilles Deleuze, acea imagi-
ne-mișcare, acel spațiu afectiv etc. pe care Raluca Nestor Oancea 
le traversează pentru a discuta instalațiile recente, pornesc de la o 
idee de bază și un de-la-sine-înțeles: spațiul cinematografic este 
un construct auctorial, respectiv unul nealterabil.

În fine, se vorbește adesea despre dreptatea sau nedrep-
tatea pe care o va face inteligența artificială culturii noastre tre-
cute și viitoare. Constantin Vică și Radu Uszkai au adus în discuție 
și vice-versa. Vom vedea cum se va rezolva problema drepturi-
lor de autor odată cu primele restaurări stabile de filme realiza-
te cap-coadă de către IA (cu siguranță nu de la sine – situație an-
ticipată de Uszkai la nivelul generic al produselor culturale), însă 
altceva mi-a atras atenția la abordarea acestuia din urmă, anume 
tocmai aspectul imersiv al cinemaului (dominant-iluzionist), pe 
care Uszkai îl invocă ca fiind unul dintre criteriile după care „publi-
cul” se ghidează în aprecierea unui film „bun”. Pentru autorul textu-
lui, imersiunea are de-a face cu dimensiunea morală a cinemaului, 
presupunând disponibilitatea noastră de a empatiza cu un perso-
naj și situația lui, în timp ce aspecte formale precum „jocul acto-
ricesc, scenariul, regie și cinematografie (imagine – n.r.)” aparțin 
dimensiunii estetice. Ar fi interesantă o readucere în dicuție a „în-
țelegerii cu inima” pe care Wittgenstein, via. Mihai Ometiță, o re-
fuză tragediei (cu refrenul mintal „nu, nu aș face acel lucru în acel 
mod”). Revenind: firește, cum spune și Uszkai, nu despre imersiune 
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