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VULNERABILITATEA ÎN CONTEXT PANDEMIC 

 

Drd. Persida BEC 

Universitatea  Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca,  

Facultatea  de  Istorie  şi  Filosofie, 

Școala  Doctorală  de  Filosofie, 

 Departamentul de Filosofie    

email: bec.persida@gmail.com 

  

Rezumat: Lumea modernă se proiectează ca o lume universală. Universalul funcționează chiar 

în măsura în care acesta e purtat de individ. Individul e demiurgul acestei lumi noi, iar el e 

presupus ca purtător matur al acestei lumi. De asemenea, acesta trebuie să se elibereze de toate 

cotutelele pe care le-a avut și de toate condiționările. Transumanismul, cu ajutorul tehnologiei, 

propune o regândire a umanului. Astfel, se poate spune că individul se emancipează, iar această 

emancipare este proiectată ca o ascensiune înspre libertate (empowerment). De fapt, această 

libertate se așează sub semnul unei autonomii care, aparent, exclude sau cel puțin învăluie prin 

diferite mecanisme și subterfugii partea vulnerabilă a acestei lumi. În ceea ce privește 

emanciparea, aceasta presupune eliberarea pe calea cunoașterii. Cu toate acestea, eliberarea 

aceasta face ca modernitatea să fie un proces veșnic neîncheiat.  

 

În ceea ce privește „noua realitate”, în noul context al trăirii în pandemie se pune problema 

vulnerabilităţii care, alternează pe bază empirică şi de asemenea, critică o regândire a umanului. 

Este evidentă relația de dependență a omului față de tehnologie. Tehnologia a schimbat lumea și 

viața fiecăruia dintre noi în foarte multe moduri, ne-a dovedit fragilitatea și vulnerabilitatea și 

intervine și în perioada pandemiei pentru a ne face viața mai ușoară și mai sigură pe de o parte, 

mai dependentă de tot ceea ce presupune tehnologie, pe de altă parte. Așadar, se poate vorbi mai 

întâi despre o puternică legătură și interdependenţă a oamenilor şi, mai apoi, de prezenţa unor 

puternice inegalităţi care se fac puternic resimțite, căci deși ne aflăm cu toţii sub pleiada aceluiași 

fenomen, într-un anumit sens, se poate, de asemenea, spune că vâslim în bărci diferite: cele mai 

vulnerabile și fragile se scufundă în fiecare zi. Populația la nivel mondial este forțată să acționeze 

rapid, pe măsură ce apar noi măsuri și restricții, deoarece trăim vremuri incerte și contradictorii, 

când fiecare dintre noi ar trebui să adopte și să își însușească noi moduri de a trăi. 

 

Cuvinte cheie: individ, vulnerabilitate, tehnologie, dependență, libertate, pandemie. 
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ANALIZA POSIBILITĂȚII REALIZĂRII ȘI UTILIZĂRII UNEI AMBULANȚE 

ROBOTIZATE PENTRU PACIENȚII COVID 

 

Dr. Ing. Doru-Laurean BĂLDEAN 

Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca, 

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică, 

Departamentul de Autovehicule rutiere și Transporturi 

email: dorubaldean@yahoo.com  

Drd. Viorel CHINDEA 

Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca, 

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică, 

Departamentul de Autovehicule rutiere și Transporturi 

email:  viorel_chindea@yahoo.es  

 

Rezumat: Pe durata pandemiei COVID-19 schimbările au favorizat procesele de automatizare, 

robotizare și digitalizare, însă nivelul atins până la acest moment nu corespunde așteptărilor. 

Domeniul telecomunicațiilor a înregistrat o serie de succese incontestabile, dar în alte sectoare 

socio-profesionale evoluția și beneficiile avansului tehnologic se mai lasă încă așteptate. Dacă 

prin “școala online” și prin “procedurile online” ale unor administrații s-au degrevat parțial 

anumite instituții, nu la fel de bine au mers lucrurile cu alte organisme ale căror activități nu sunt 

pretabile automatizării, robotizării și/sau digitalizării la acest moment. Domeniul sanitar, chiar 

dacă este unul dintre sectoarele prioritare în contextul crizei COVID-19, încă nu beneficiază nici 

pe departe de avantajele nivelului la care se află tehnologia în acest moment. Viața și moartea în 

contextul crizei COVID-19 a reușit să-i sensibilizeze pe cei mai mulți, fie prin postura de 

victime, fie prin cea de actori într-un scenariu care i-a luat pe nepregătite pe majoritatea. 

Serviciile de ambulanță au fost și sunt asaltate cu urgențe sanitare la care nu întotdeauna reușesc 

să facă față cu succes și să răspundă cu promptitudine, astfel încât să salveze viața celor afectați. 

Personalul care deservește acest sector este adesea suprasolicitat și supus unui stres nemeritat. 

Existența simultană a unor ambulanțe robotizate care să poată prelua o parte dintre victimele care 

au nevoie de servicii medicale și asistență, ar putea fi nu doar o idee bună, ci chiar o măsură 

salvatoare. În studiul de față se propune analiza ideii de implementare a tehnologiei existente 

pentru optimizarea serviciilor de ambulanță cu instrumente robotizate și pretabile digitalizării. În 

felul acesta se pot oferii soluții și idei complementare pentru creșterea calității și expectanței 

vieții, respectiv pentru ameliorarea și estomparea solicitărilor de ordin emoțional și psiho-

somatic, când vine vorba despre iminența morții. Pentru cazurile în care nu sunt necesare 

manevre complexe de resuscitare și prim ajutor la fața locului în teren, fiind necesare doar 

transportul și o serie de proceduri programabile și executabile de un robot sanitar, ideea utilizării 

unei ambulanțe robotizate conduce la degrevarea personalului ambulanțier de o serie de 

solicitări. Măsurile și soluțiile oferite au caracter complementar, conducând la îmbunătățirea 

calității vieții. 

Cuvinte cheie: ambulanță, automatizare, digitalizare, robotizare, viață. 
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EXPERIENȚA CREATĂ PRIN CONTEXTUL SOCIAL ȘI CULTURAL CONSTRUIT 

DE JOCURILE VIDEO: O DIGITALIZARE A VIEȚII ȘI A MORȚII 

 

Dr. Tulia Maria CĂŞVEAN  

Universitatea București 

email: tulia.casvean@gmail.com  

Dr. Vasile HODOROGEA 

Universitatea București 

email: vasile.hodorogea@unibuc.ro    

Dr. Emanuel Ioan CĂȘVEAN 

Universitatea  Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca,  

Facultatea  de  Istorie  şi  Filosofie, 

Școala  Doctorală  de  Filosofie, 

 Departamentul de Filosofie     

email: emanuel_casvean@yahoo.com  

 

Rezumat: Privind jocurile video prin filtrul lui Gadamer, se poate observa ușor că acestea susțin 

o conexiune intimă cu viața reală, construită pe un mimesis de bază al realităților simple și în 

același timp coerente și meticuloase. Jocurile video integrează „expresiile deliberate ale unor 

perspective particulare” (Bogost, 2008, p. 119) în rutina zilnică a publicului larg, în timp ce 

păstrează o distanță mică între produs și jucător. Jocurile video nu reprezintă intrinsec un 

escapism din lumea reală, ci generează o experiență concretă, contextualizată de viață, care este, 

în cele din urmă, conectată la realitățile sociale și materiale (Spiridon, 2013, pp. 64-65). Mai 

mult, experiențele acumulate prin jocurile video pot contribui, la fel ca televiziunea sau 

cinematograful, la crearea unor percepții care influențează raportarea la diverse aspecte ale vieții. 

Punctul central al acestui studiu va fi despre experiența creată prin contextul social, cultural, 

surprins de jocurile video, care permit jucătorilor să facă alegeri de „viață și moarte”. Astfel de 

alegeri sunt cu atât mai importante în contextul actual pandemic, în care o parte dintre oameni 

par să privească mai degrabă cu lejeritate aspecte ce țin de propria protecție sau chiar 

supraviețuire. Jucătorii care sunt expuși conceptului de perma-death în jocurile pe care le joacă, 

par să înțeleagă însă mai bine faptul că „moartea este permanentă”. Un astfel de joc video 

apreciat de critica de specialitate și foarte popular printre jucători este DayZ, produs de Bohemia 

Interactive în 2013. Obiectivul cercetării este de a afla cum acest joc video explorează probleme 

sociale, culturale care pot crea un context favorabil pentru ca jucătorii să fie mai bine echipați 

pentru realitatea vieții de zi cu zi. Studiul va cuprinde opinii ale altor cercetători și ale 

profesioniștilor care lucrează în industria jocurilor video și analiza jocului video DayZ bazată pe 

grila propusă de O’Brien & Toms (2008).  

 

Cuvinte cheie: joc video, popular culture, expressive games, perma-death, experiențe mediate. 

mailto:tulia.casvean@gmail.com
mailto:vasile.hodorogea@unibuc.ro
mailto:emanuel_casvean@yahoo.com


Ediția a 2-a. Conferința Națională “Natura Umană, Cultură, Tehnologie” (NUCT 2021). Viața și moartea în contextul crizei COVID-19— 
O abordare Postumanistă. |15 mai 2021 | Online/ZOOM. 

6 
 

 

VIAȚA REPREZENTATĂ PRIN IMAGINE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19  

 

Pavel CIORBA 

University of Essex, Essex, England, 

School of Philosophy and Art History,  

MA Philosophy 

email: pavel.ciorba00@e-uvt.ro  

 

Rezumat: În expunerea mea, voi arăta actualitatea ideilor lui Guy Debord despre Societatea 

Spectacolului, în care viața reală este înlocuită cu viața reprezentată prin imagine; și voi arăta 

consecințele pe care le are aceasta asupra limbajului uman. Pentru a elucida dezvoltarea 

societăților post-industriale, în care producția de bunuri economice e înlocuită cu producția de 

servicii și în special de imagini, Guy Debord, propune conceptul de Spectacol și de Societate a 

Spectacolului. El afirmă că abundența de imagini din sursele de informații, propagandă și 

reclamă creează o pseudo-realitate ce poate fi doar contemplată și care neagă viața reală. 

Spectacolul duce în ultimă instanță la subjugarea individului la procesul economic, deoarece 

acele imagini, au menirea să creeze anumite necesități și să determine individul să cumpere 

anumite produse. În același timp, el conduce la o completă izolare și înstrăinare a oamenilor de ei 

înșiși. În contextul pandemiei Covid-19, oamenii au fost lipsiți de posibilitatea de a practica o 

multitudine de activități obișnuite și viața lor a trecut în majoritate, din domeniul trăirii 

nemijlocite, în domeniul reprezentărilor vizuale, virtuale și spectaculare. În expunerea mea, voi 

argumenta că există o diferență filosofică între viața reprezentată în imagine și viața trăită în mod 

direct, prin intermediul conceptului lui L. Wittgenstein de joc de limbaj. Și anume, viața trăită în 

mod nemijlocit reprezintă o participare activă la un anumit joc de limbaj ce presupune 

comuniunea și solidaritatea cu alți oameni; în timp ce spectacolul și abundența de imagini sunt 

niște jocuri de limbaj ce presupun pasivitatea individului și sunt lipsite de contextul lor social 

inițial. Ele sunt reduse doar la două funcții formale: contemplarea ca divertisment și dominația 

economică. Voi argumenta, de asemenea, că soluțiile propuse de Guy Debord, ca divagația și 

crearea de situații prin interacțiuni sociale aleatorii nu mai sunt valabile în situația actuală. 

Având în vedere faptul că natura umană se caracterizează prin capacitatea de a avea limbaj și de 

a interacționa social, datorită refugiului aproape complet într-o lume a reprezentărilor vizuale, 

datorită dominației imaginii asupra limbajului formal, poate fi spus faptul că ea trece la un stadiu 

post-uman palpabil, ce poate fi descris în detaliu. 

 

Cuvinte cheie: spectacol, imagine, limbaj, izolare. 
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O CHESTIUNE OFICIALĂ: VIAȚA ȘI MOARTEA ÎN TIMPUL CRIZEI SANITARE—  

SEMIOTICĂ ȘI FILOSOFIE ÎN VREME DE PANDEMIE  

 

Dr. Vasile HODOROGEA 

Universitatea București 

email: vasile.hodorogea@unibuc.ro  

 

 

Rezumat: Peste un milion de infectări, praguri, limite și recorduri dramatice depășite în mod 

constant, vocile instituțiilor, ale mass-mediei și ale societății civile care se acoperă una pe alta 

căutând validare, segmente de populație alienate și dezorientate—acesta este tabloul general al 

unei societăți românești care încearcă, pe de o parte, să înțeleagă un fenomen global, iar pe de 

altă parte, să se adapteze la situații, reguli și norme pe care nu le-a mai întâlnit de-a lungul multor 

generații. Într-un efervescent context social, economic și politic, pandemia de Coronavirus pune 

la încercare întreaga societate și obligă Statul să reacționeze, atât prin măsuri concrete (reguli, 

restricții), cât și prin campanii de educare și conștientizare. Mesajele oficiale transmise de Stat, 

prin intermediul mass-media și sub forma spoturilor publicitare, a reclamelor, cunosc o evoluție 

sub aspect vizual și verbal, care poate fi pusă în discuție atât în termenii unor teorii filosofice 

precum utilitarismul sau contractul social, cât și din perspectiva semiotică a înțelesurilor și a 

sensurilor purtate de aceste mesaje, în raport cu un univers de așteptări și de valori agreate, 

acceptate și vehiculate în cultura populară, repere pentru dezvoltarea culturală ale unor categorii 

de populație. Cum se regăsește „binele comun” în campaniile de educare și conștientizare pentru 

purtarea măștilor de protecție și pentru frecventa igienizare și dezinfectare? Iar dacă „binele 

comun” al lui Locke sau al lui Rousseau nu este pe deplin vizibil în masca ce „îți poate salva 

viața”, este obiectivul general al campaniei guvernamentale unul de natură utilitaristă?  În ce 

măsură apare promisiunea prezenței plăcerii și a absenței durerii, așa cum sunt descrise de John 

Stuart Mill, într-o campanie construită pe „salvarea vieții” și „protejarea celorlalți”? 

Voi propune o analiză semiotică a sensurilor vehiculate în spoturile de televiziune și de radio din 

campania oficială de conștientizare și educare în privința pandemiei de Coronavirus, în perioada 

martie 2020–ianuarie 2021, decantate prin prisma unor concepte și teorii filosofice, și comparate 

cu mesajele unor comunicatori privați (companii comerciale).  

 

Cuvinte cheie: comunicare guvernamentală, contract social, binele comun, utilitarism, 

pandemie. 
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MĂSURA DE TIP LOCKDOWN ÎN PANDEMIE.  

O ANALIZĂ A EFECTELOR SALE DIN PERSPECTIVA EMBODIED COGNITION 

 

Anisia-Alis IACOB 

Leiden University, Netherlands, 

Faculty of Humanities 

email: a.iacob@umail.leidenuniv.nl     

 

Rezumat: Măsura de tip lockdown a fost instituită  ca metodă de prevenire a răspândirii virusului 

SARS-CoV-2 în majoritatea țărilor lumii. Deși durata măsurii a diferit de la caz la caz, ea a avut 

câteva efecte comune asupra oamenilor, precum izolarea, însingurarea, depresia, fiind resimțite 

mai ușor sau mai acut. Aflându-ne într-o eră definită de o digitalizare din ce în ce mai extinsă, 

pandemia ne-a oferit ocazia reevaluării relației pe care o avem cu digitalul, în special din 

perspectivă socială. Anume, ne-a împins să descoperim limitele și efectele unei vieți trăite în 

virtual. În teorie, restricționarea trupului într-un anume spațiu pentru un motiv bine-întemeiat ar 

fi trebuit să nu ridice atât de multe probleme. În fond, mintea rămânea liberă să se conecteze în 

digital la orice și să „meargă” oriunde. Atunci, de ce au apărut efectele negative menționate?   

Această prezentare își propune să analizeze de ce efectele măsurii de lockdown nu au fost 

resimțite ca pozitive, în contextul în care există posibilitatea ca mediul virtual să fie un substitut 

pentru viața noastră fizică și întrupată. Efectele principale precum izolarea, singurătatea și 

depresia vor fi analizate din prisma teoriei cogniției întrupate (embodied cognition), care susține 

necesitatea întrupării prin argumentele oferite de neuroștiințe. Deoarece mobilitatea a avut cel 

mai mult de suferit în timpul acestei măsuri, ea va fi un punct de interes. Restricționarea 

mobilității va fi analizată prin informațiile oferite de cercetările cognitive și neuroștiințifice, dar 

și prin argumentul întrupării. Deoarece măsura de tip lockdown a luat în considerare doar 

bunăstarea trupului, prin ferirea lui de virus, o perspectivă integratoare precum cea a cogniției 

întrupate oferă o imagine mai amplă care își propune constant să depășească dualismul minte-

trup. O astfel de discuție poate avea și beneficii practice dacă în viitor măsurile din timpul unor 

situații de criză vor avea o strategie integratoare care să ia în calcul întregul uman.  

 

 

Cuvinte cheie: lockdown, pandemie, COVID-19, embodied cognition, cogniție întrupată, 

digitalizare. 
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LIMITA DINTRE VIAȚĂ ȘI MOARTE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI:  

(RE)APARIȚIA METAFIZICII SAU INSTAURAREA POSTMODERNULUI? 

CONSIDERAȚII ASUPRA RELIGIEI 

 

Eduard LUPEȘ 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza,  Iași 

email: lupes_eduard@yahoo.com  

 

Rezumat: Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze felul în care „viaţa” şi „moartea” au ajuns să 

fie experimentate, atât intelectual-abstract, cât şi senzorial, de către om în contextul crizei 

provocate de noul tip de virus. Având în vedere faptul că vom aborda subiectul dintr-o 

perspectivă postumanistă, trebuie să acordăm atenţie în primul rând conceptului de „om” sau a 

ceea ce ne-am obişnuit să etichetăm ca „uman”. Este omul circumscris unei definiţii, are el ceva 

ireductibil care îl face să fie o excepţie de la legile naturale? Aceasta ar însemna, dintr-o 

perspectivă postmodernă sau postumanistă, reducerea la esenţă a omului, o limitare care nu face 

nici o favoare nici nouă, nici celorlalţi constituenţi ai lumii alături de care trăim. Etimologic 

vorbind, a defini (lat. de finire) înseamnă a ucide. Trebuie să ne întrebăm însă—şi aceasta este 

chestiunea cea mai importantă pe care o adresează aici reflecţiile mele—dacă nu există cumva şi 

o limită care nu limitează, dar care este constructivă, creatoare, formatoare.  

Într-un dialog cu antropologul francez René Girard, Gianni Vattimo, filosof postmodern italian,  

afirmă că secularizarea este rezultatul şi scopul creştinismului, singura religie care poate fi non-

religioasă. Această posibilitate vine în urma tradiţiei filosofice a secolului trecut care a înlesnit 

trecerea de la veritas la caritas. Pentru Vattimo, adevărurilor ontologice le sunt inerente o formă 

sau alta de violenţă, motiv pentru care ele trebuie slăbite, diminuate în natura lor dominatoare. 

Adevărul este aşadar o formă de autoriate, reprezintă o limită, o normă, o restricţie care îl inhibă 

pe om. Reducerea violenţei este de asemenea pentru Girard o necesitate, dar el crede într-o formă 

de adevăr, în acel adevăr care conştientizează calitatea inocentă a victimelor care sunt ucise de o 

mulţime iraţională. În timpul crizelor umane, afirmă Girard, mulţimea furibundă caută un ţap 

ispăşitor pe care-l consideră vinovat pentru toate problemele din societatea lor, pentru a-l ucide 

şi a scăpa, în consecinţă, de necazuri.  

În contextul pandemiei se pare că polemizarea dintre conceptele de viaţă şi moarte este una 

radicală. Fie eşti pro-viaţă şi anti-moarte, adică pro-vaccin, fie pro-moarte şi anti-viaţă (anti-

vaccin).  Poate fi acest dualism depăşit de postumanism, şi dacă da, în ce moduri? Bineînţeles că 

tehnologia şi ştiinţa va juca un rol important în această problemă. De asemenea, Giorgio 

Agamben argumentează într-un articol că medicina a devenit în timpul pandemiei o religie. 

 

Cuvinte cheie: limită, postumanism, religie, viaţă, moarte, violenţă. 
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ARTELE PERFORMATIVE ÎN CONTEXTUL CRIZEI GENERATE DE PANDEMIA 

COVID-19 

 

Drd. Miruna-Maria MIRON 

Universitatea  Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca,  

Facultatea  de  Istorie  şi  Filosofie, 

Școala  Doctorală  de  Filosofie, 

 Departamentul de Filosofie    

email: miruna.miron95@gmail.com  

 

Rezumat: Criza generată de pandemia COVID-19 reprezintă o provocare pentru noi toți, 

întrucât începuturile ei, respectiv primele două-trei luni—parcă desprinse dintr-un scenariu 

apocaliptic—au fost marcante din toate punctele de vedere (psihologic, financiar și al 

socializării) pentru omenire, însă în diferite măsuri, în funcție de vârsta, problemele de sănătate 

și ocupația fiecărei persoane. În timp ce oamenii care profesează/studiază în anumite domenii 

teoretice își pot continua studiul, respectiv sarcinile de îndeplinit la locul de muncă de acasă, cei 

care lucrează în alte domenii, care prin însăși natura lor solicită contactul interuman, au fost 

împărțiți în două mari categorii: cei care au fost expuși (din această categorie făcând parte în 

primul rând medicii) unui risc mare de infectare și cei care s-au văzut nevoiți să renunțe total sau 

parțial la ceea ce le aducea o sursă sigură, respectiv o sursă importantă de venit până în 

momentul pandemiei, așadar să se „reinventeze” prin intermediul online-ului. Din această 

categorie fac parte artele performative, astfel încât actorii, cântăreții și dansatorii s-au văzut 

nevoiți să recurgă la mediul online mai mult decât o făceau înainte pentru a se putea promova, 

dar și pentru a putea câștiga bani în continuare, atât în mediul online (existând, de exemplu, 

spectacole noi la teatre, puse la dispoziția publicului contra cost, dar și reluări gratuite ale celor 

deja cunoscute, artiștii dezvoltând obișnuința de a se filma în propriile locuințe, interpretând 

diverse acte performative, urmând ca înregistrările să fie încărcate pe rețelele de socializare), cât 

și în teatre/ spații special amenajate, respectând distanțarea socială, precum și celelalte măsuri de 

prevenție împotriva infectării cu noul virus. 

Există părți bune și părți rele în privința acestor situații? Cu siguranță. De exemplu, este extrem 

de greu să limitezi artele performative—acestea având o mare nevoie de alteritate—la statutul de 

one-man/one-woman show sau la spectacole scenice/filmări condiționate de teste periodice 

COVID și declarații pe propria răspundere. Pe de altă parte, contextul pandemic le-a oferit 

artiștilor scenici o nouă modalitate de a acționa și de a-și adapta arta, astfel încât nevoia lor de 

creație să nu stagneze pe termen lung. 

 

Cuvinte cheie: COVID-19, online, spectacole, actorii, cântăreții, dansatorii. 
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CE NE POATE SPUNE RĂSPUNSUL UE LA CRIZA COVID DESPRE VALORILE 

NOASTRE?  

 

Drd. Andrei NUȚAȘ 

 Universitatea de Vest, Timișoara, 

Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie și Științe Politice 

email : andrei.nutas92@e-uvt.ro  

 

 

 

Rezumat: Putem spune, în ansamblu, despre răspunsul UE la criza COVID că a fost unul dintre 

cele mai ineficiente din lume, fiind umbrit doar de răspunsul catastrofic al SUA și al Braziliei 

(cel puțin în baza ratei de morți per capita). Deși, se pot discuta mai multe despre eficacitatea sau 

moralitatea măsurilor, aș vrea totuși, să fac un pas înapoi de la aceste discuții și să analizez ce 

dezvăluie intervențiile non-farmacologice pe care UE le-a impus, despre valorile noastre.  

Întrebarea principală este: Care a fost cadrul axiologic pe care s-au bazat intervențiile UE? 

Pentru a putea oferi un răspuns, voi compara abordarea UE cu abordarea Sud-Coreeană în 

tratarea pandemiei. Abordarea primei părți este o abordare tradițională, care evită în cea mai 

mare parte utilizarea analizei avansate a datelor și a analizei predictive, concentrându-se în 

principal pe restricționarea liberei circulații, prin distanțare socială și carantină. În completare, 

vin și testele pentru detectarea virusului, care au, în primul rând, scop diagnostic. Cea din urmă 

parte se folosește din plin de cele mai moderne metode, încercând să paralelizeze minimizarea 

utilizării metodelor tradiționale de restricționare a mișcării, cu minimizarea deceselor cauzate de  

virus. 

După prezentarea mai detaliată a metodologiilor celor două părți, voi analiza ce presupun aceste 

metode moderne și ce ar fi trebuit sacrificat pentru a le putea folosi. Acest lucru va releva faptul 

că, renuțarea la confidențialitate este principalul cost pe care ar fi trebuit să îl ofere comunitatea 

europeană la schimb, pentru a urma calea Sud-Coreeană. 

Din analiza datelor se va vedea cum, confidențialitatea și celelalte valori, precum: prosperitatea 

economică, educația, egalitatea, libertatea, sănătatea mintală și în cele din urmă viața însăși, au 

fost afectate de cele două strategii. Pe baza dovezilor rezultate din analiză, voi concluziona faptul 

că, garantarea confidențialității este mai importantă pentru media europeană, decât oricare dintre 

celelalte valori propuse, inclusiv decât viața însăși. 

 

Cuvinte cheie: confidențialitate, libertate, track-and-trace, valori, COVID-19. 
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O CRITICĂ POSTUMANISTĂ A NECROPOLITICILOR DIN PANDEMIA COVID-19 

 

Lect. Dr. Asoc. Aura-Elena SCHUSSLER 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca,  

Facultatea de Istorie și Filosofie,  

Departamentul de Filosofie: 

email: aura.schussler@ubbcluj.ro  

 

 

Rezumat: Pandemia COVID-19, care a lovit întregul mapamond, lasă în urmă nu numai un 

număr impresionant de victime, dar și o serie de întrebări și probleme legate de existență. În 

această paradigmă, turnura postumană cere relocarea noastră ca specie umană, în acest sistem 

rizomatic sau rețea vitală interschimbabilă (viață-moarte), din care facem parte cu toții și în care 

suntem legați unii de alții (oameni, plante, animale sau mediul înconjurător). În această ordine de 

idei, am putea spune că, acest management bio-politic al vieții; în care se decide care specii au 

voie să supraviețuiască și care nu, privilegiează viața ca bios—și anume acea viață, specifică 

vieții umane organizată în societate (Braidotti 2013; 2019); unde viața ca zoē—adică viața 

biologică care încorporează toate entitățile vii, inclusiv natura umană, devine din ce în ce mai 

vulnerabilă. În aceeași parametrii, viața înțeleasă în limitele bio-puterii foucauldiene își extinde 

influențele dincolo de simpla manageriere a vieții (în sensul controlului prin anatomo-politica 

corpului uman)—și anume în direcția acelor necropolitici văzute ca fiind cealaltă fațetă a 

biopoliticilor capitalismului avansat (Braidotti 2013; Foucault 1978; Mbembe 2019). Această 

trunchiere a vieții, în paradigma biopoliticilor capitalismului avansat, a deschis treptat drumul 

necropoliticilor actuale, în limitele cărora viața este supusă puterii morții. Mai exact, putem vorbi 

despre o inversiune a raportului viață-moarte, ca și cum viața ar reprezenta un simplu mijloc 

pentru moarte, fapt care a investit puterea necropolitică să decidă care viață contează și care nu 

(Mbembe 2019). Astfel, în gândirea critică a filosofiei postumaniste, principiile necropolitice își 

au temeiul într-o dialectică discriminatorie, prin faptul că diferite categorii umane au acces 

diferit, atât la viață cât și la moarte. Acest fenomen se poate identifica în faptul că, o bună parte a 

categoriilor umane marginalizate au fost afectate în mod disproporționat de pandemie. În acest 

context, inegalitățile sociale au condus nu numai la vulnerabilități diferențiale, ci și la mortalități 

diferite. 

 

Cuvinte cheie: postumanism, COVID-19, necropolitică, bio-politică, zoē-bios. 
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GLISARE, ZAPARE, DISTANȚARE. 

DESPRE DRAGOSTEA CONECTATĂ LA REȚEA 

 

Dr. Radu SIMION 

Cadru Didactic Asociat, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 

Facultatea de Istorie și Filosofie,  

Departamentul de Filosofie 

email: radusimiondan@yahoo.com  

 

Rezumat: Prezența tehnologiei în viețile noastre a devenit, în ultimul an, aproape indispensabilă, 

facilitând accesul la mediul nostru profesional, la cel educațional și la cel socio-cultural. Astfel, 

indivizii, comunitățile și instituțiile și-au redimensionat, măcar pentru o perioadă, discursul 

despre lume, trasând orientări noi ale afectivității, ale metaforelor și expresiilor cu care 

întâmpinăm efervescența cotidianului. Realitatea fizică a căpătat, în timpurile conversațiilor 

online, o simbolistică aparte, o zigzagare între trivializare și certitudine, între discontinuitate și 

fluiditate. Imaginea proiectată pe ecran a adus după sine o retorică dublu-ramificată asupra 

edificării subiectului: fie un subiect-erou, perspicace și interogativ, fie un reziduu al 

subiectivității, după cum descria Gilles Lipovetsky individul contemporan. Neil Postman avertiza 

acum mai bine de trei decenii asupra începutului unei epoci a informației diluate în amuzament, a 

apetenței pentru supra-stimulare afectivă și a perimării fundamentelor cunoașterii analitice, 

raționale, marcată de coerență și rigurozitate. Impersonalul „se”, ca gir al moralei publice dizolvă 

exigențele unei gândiri care aspiră spre exemplaritate, iar anonimatul unui click ne poate 

transforma, așa cum avertizează Barry Schwartz, în maximizatori de oportunități iluzorii, 

deturnând sensul gimnasticii intelectuale înspre o terapie mentală ușoară, consumistă și 

neproblematică. În această prezentare îmi propun să prezint succint fenomenul întâlnirilor 

romantice online și al aplicațiilor care le fac posibile, analizând efectul lor asupra dimensiunii 

constitutive a relației sinelui cu mediul de contact. De la anonimat la dezinhibare și sindicalizare 

online, răspunsul psihofiziologic animat de emoticoane vorbește despre o cultură cu totul 

proaspătă a alterității. Ce tip de discurs asupra dragostei ia naștere în online? Ce euristici 

alimentează imaginația sinelui virtual? Este posibilă dragostea desăvârșită pe o piață a 

enunțurilor fragmentate, a glisării repetitive pe ecran și a distracției ca supra-ideologie a 

discursului din online? Departe de a pronunța verdicte ori de a postula cu îndărătnicie sfârșitul 

comunicării viscerale, voi încerca să identific paradigme, concepte și sensuri ale căutării unei 

părți relaționale complementare în realitatea cibernetică, în vremuri în care distanțarea socială se 

pronunță implacabil ca deziderat al „revenirii la normalitate”.  

 

Cuvinte cheie: tehnologie, dragoste, discurs, amuzament, morală, virtual.  
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DE LA EXTINCȚIE LA RECREAREA LUMII VII:  

DIMENSIUNEA CREATIVĂ A OBOSELII ÎN PROIECTUL POSTUMAN  

 

Drd. Cosmin-Florentin SPASCHI 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași,  

Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social-Politice,  

Domeniul Filosofie 

email: s.cosmin94@gmail.com  

 

Rezumat: Într-o lucrare apărută în anul 2019 care se intitulează Cunoașterea postumană 

(Posthuman knowledge), autoarea Rosi Braidotti realizează o analiză complexă a ideii de 

oboseală (fatigue). Considerând că acestă realitate contemporană face parte dintr-o cultură mai 

largă a „extincției”, prezentă atât în sfera politică de dreapta, cât și în cea de stânga, gânditoarea 

amintită susține că o astfel de poziție este departe de a fi un punct terminus pentru lumea vie. 

Deși asistăm în societatea de astăzi la o serie de aspecte care pun în pericol viața, din perspectiva 

ei de Zoe, precum problemele climatice, dispariția tot mai accentuată a unor specii sau apariția de 

virusuri care conduc la o serie de boli care afectează întreaga planetă, totuși Braidotti susține că 

putem vorbi în acest context de un proces de recreare continuă.  

Astfel, proiectul postuman se întemeiază pe o viziune vitalistă, de devenire neîntreruptă care 

încearcă să conducă la eliminarea crizelor (morale, financiare, sanitare ș.a.m.d.) și la o 

îmbunătățire a calității vieții. Prin urmare, extincția cu care suntem amenințați de diverse mișcări 

sociale și politice din contemporaneitate nu reprezintă pentru gânditorii postumani o variantă 

reală, care poate să fie luată în calcul. Prin abordarea vitalistă pe care o oferă în raport cu materia 

vie, Braidotti susține că viața va continua să existe, cu sau fără noi, cei care facem parte din 

lumea de acum. 

Admițând această viziune, voi dezvolta în cadrul intervenției mele cele mai importante aspecte 

ale acestei „culturi contemporane a oboselii”, dar și mijloacele prin care, conform proiectului 

postuman, putem începe să construim viitoruri alternative care să depășească problemele din 

societatea din care facem parte. Considerând că aceste momente de criză au nevoie, poate mai 

mult ca oricând, de o implicare comunitară de ordin general, voi miza pe necesitatea creativității 

ca variantă reală de transcendere a negativității și de dezvoltare de alternative viabile, prin 

intermediul cărora amenințările actuale să poată fi diminuate și chiar depășite sau înlăturate în 

viitorul apropiat.  

 

Cuvinte cheie: postumanism, post-antropocentrism, oboseală, Zoe, abordare vitalistă, Rosi 

Braidotti. 

 

 

 

mailto:s.cosmin94@gmail.com


Ediția a 2-a. Conferința Națională “Natura Umană, Cultură, Tehnologie” (NUCT 2021). Viața și moartea în contextul crizei COVID-19— 
O abordare Postumanistă. |15 mai 2021 | Online/ZOOM. 

17 
 

 

EFECTELE UTILIZĂRII TEHNOLOGIEI ÎN RELAȚIA OM-NATURĂ,  

ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19  

 

Alexandra ȘTEȚI 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

Facultatea de Istorie și Filosofie,  

Masterat Filosofie, Cultură, Comunicare, An 1, 
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Rezumat: Această prezentare își propune să răspundă la întrebarea „a anulat tehnologia o 

eventuală întorcere spre natură?” În condițiile în care această pandemie a oferit tuturor mult timp 

de reflecție, ca urmare a restricțiilor, tot acest timp a fost umplut, și mai mult, prin utilizarea de 

tehnologie. S-a vorbit într-adevăr despre legătura dintre boală și felul în care umanitatea tratează 

natura, însă acestea au fost constatări lipsite de un îndemn la acțiune. În schimb, timpul petrecut 

în fața device-urilor a crescut, în încercarea oamenilor de a-și umple într-un fel timpul liber pe 

care-l aveau la dispoziție, după ce munca sau școala s-a petrecut tot în fața unor astfel de ecrane. 

Relația om-natură a fost restrânsă la eventuale plimbări până la magazin sau muncă. Dorința 

oamenilor de a ieși în natură își găsește sfârșitul în sintagme precum: „dacă nu ajung suficient de 

devreme acasă”, „dacă mă oprește poliția”, „nu am niciun mijloc de transport prin care să ajung 

în pădure”, etc. Propunerea mea este de a evidenția atât aspectele pozitive, cât și pe cele 

negative, ale utilizării de tehnologie pe perioada anului de pandemie care tocmai a trecut. 

Închiderea oamenilor în case, eveniment care a șocat complet lumea întreagă în care trăim, a scos 

la iveală unele aspecte care erau mai greu de observat, cum ar fi că, natura nu are nevoie de noi, 

ci noi avem nevoie de ea. Însă, vreau să arăt că, deși tehnologia a fost singurul pilon care ne-a 

ajutat la păstrarea unei societăți mai mult sau mai puțin funcționale, aceasta ne-a și limitat 

observarea mai îndeaproape a naturii, și de ce nu, o conștientizare a rolului important pe care ea 

îl are. Printre sutele de știri, verificarea zilnică a numărului de cazuri în continuă creștere, 

căutarea de divertisment care să ne abată atenția de la situația în care ne aflăm, îndepărtarea de 

natură și închiderea într-un spațiu din ce în ce mai îndepărtat de realitatea înconjurătoare, din ce 

în ce mai ficțional, afectează relația omului cu natura. 

 

 

Cuvinte cheie: tehnologie, natură, pandemie, internet, relație om-natură, emoții. 
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Rezumat: Istoria ne-a obișnuit să asociem fiecare mare criză cu o schimbare de paradigmă care  

a survenit în urma experimentării crizei respective. Cu toate acestea, nu toate crizele fructifică 

oportunitatea unor schimbări societale majore. Pe de o parte, drepturile omului au fost înființate 

juridic și promulgate de o Europă devastată de ororile celui de-al doilea război mondial și care a 

învățat din experiența dureroasă a „dictaturilor”. Pe de altă parte, criza economică mondială 

izbucnită în 2008 nu pare să fi avut efecte de învățare sau de schimbare a comportamentului 

economic și politic al europenilor.  Depinde deci foarte mult de ce și când alegem să învățăm din 

experiența supraviețuirii unei crize. Actuala criză sanitară care are potențialul de a se transforma 

într-o criză economică globală, a fost declanșată de un virus de origine animală care a infectat 

omenirea din cauza modului în care animalele folosite ca și hrană erau manipulate și sacrificate. 

În ultimul secol, oamenii au contractat în repetate rânduri, epidemii de la animale. Virusul HIV, 

care a declanșat, la începutul anilor '80, pandemia SIDA, provine de la maimuțe lipsite de 

habitatul lor natural în urma defrișărilor agresive din  statul Congo. De asemenea, pandemia de 

gripă aviară, din anii 2004-2007, provine de la păsări și implicit industria avicolă, în vreme ce 

porcii s-au aflat la originea gripei porcine, pandemie izbucnită în 2009. Sindromul acut respirator 

(SARS) a venit de la lilieci, animale care se află și la originea bolii Ebola.  

Organizația Mondială a Sănătății a avertizat de mai multe ori despre focarul de zoonoze pe care îl 

reprezintă fermele de creștere a animalelor și piețele unde animalele sunt vîndute vii și apoi 

sacrificate. Foarte recent, la data de 12 Aprilie 2021, Organizația Mondială a Sănătății a publicat 

un ghid de practici intitulat Animals for Food, în care decide suspendarea activității piețelor unde 

se vînd animale sălbatice sau domestice vii, piețe denumite wet markets, pentru că sunt ude de 

sînge, fecale și fluide ale animalelor sacrificate. Cu acest prilej Organizația Mondială a Sănătății 

face mai multe referiri la tratamentul pe care îl aplicăm animalelor și necesitatea schimbării de 

paradigmă în relația pe care o avem cu mediul înconjurător și cu animalele. 

În demersul meu disting dacă în perioada pandemiei, discursul public politic a început să devină 

unul populat cu valori postumaniste care contestă modelul antropocentric al economiei 

capitaliste. Ipoteza mea este că noțiuni mai vechi ca  bio-diversitate, sustenabilitate și ecosistem 

sunt acum utilizate într-un sens postumanist de către actori politici, statali și chiar de structuri 

trans-naționale ca Uniunea Europeană sau Consiliul Europei atunci cînd fac previziuni 

referitoare la viitorul apropiat. Acest discurs politic încearcă să dezvolte o abordare vitalistă 
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asupra materiei vii care se auto-organizează, începînd de la încărcarea cu un sens postumanist a 

noțiunilor de bio-diversitate, sustenabilitate și ecosistem. 

 

Cuvinte cheie: post-antropocentrism, animale nonumane, statutul moral al animalelor, 

sustenabilitate, bio-diversitate, zoe-egalitarism. 
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Email: calin.talos@yahoo.com    

 

Abstract: Noile schimbări din zona științelor și a tehnologiei, de la nanotehnologie și 

microbiologie și până la viața și inteligența artificială, generează nevoia de a revizui și reformula 

conceptele de viață și moarte. Paul Ricœur, în cartea „Sinele ca un altul”, ne propune explorarea 

existenței specific umane din perspectiva unei hermeneutici a sinelui. Această hermeneutică este 

dezvoltată de-a lungul a trei genuri de dialectici: a reflecției și analizei, a ipseității și idemității, a 

identității și alterității. Sinele, consideră Ricœur, se „atestă”  pe sine, print-o serie de patru 

capacități: vorbirea, acționarea, nararea și responsabilitatea, reprezentând, pe rând, filosofia 

limbii, filosofia acțiunii, a narațiunii și etica. Toate cele patru capacități se regăsesc valorizate, în 

moduri diferite, în post-umanism. Sub aspect hermeneutic, sinele este interesat de cine și cum 

este, și se descoperă prin „atestare”, însă, sub aspect ontologic, sinele se percepe ca atare numai 

prin aproprierea alterității. Un substrat al ontologiei sinelui este efortul sinelui de a exista. De ce 

însă sinele își dorește să fie sine și să supra-viețuiască? Ca răspuns, voi remarca resortul 

ontologic al sinelui răspunzător de condiția sinelui ca „dinamis”, și anume, de capacitatea 

ontologică centripetă a sinelui de a reveni mereu la sine din glisarea perpetuă între alteritatea și 

ipseitatea sa, prin reflectivitate. Îmi doresc să remarc faptul că, în însăși ontologia sinelui este 

gravată „dinamica” centripetă a sinelui, adică orientarea continuă și referențială a sinelui către 

sine. Acestei condiții ontologice fundamentale îi sunt răspunzătoare celelalte patru capacități de 

mai sus. Din aceast fapt derivă două consecințe, una hermeneutică și cealaltă praxiologico-etică: 

1. Limitele lumii nu se datorează numai limitelor limbajului (vezi Wittgenstein), ci și limitelor 

conștiinței. 2. Din moment ce ontologia sinelui revelează prezența implacabilă a orientării sau a 

sensului, atunci toate acțiunile sinelui, chiar și cele postumane, vor fi nevoite să pivoteze în jurul 

sensului și semnificației, conferind sinelui posibilitatea de a le numi adevărate și prezerva doar 

acele raționalități, practici și etici, care îi vor permite supraviețuirea.   

 

Cuvinte cheie: postumanism, sine, hermeneutică, ontologie, viață, moarte, conștiință.   
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Rezumat: În contextul pandemiei de COVID-19 toată atenția publică a fost direcționată, în 

ultimul an, spre domeniul medical. Epidemiologia a devenit astfel, dintr-o specialitate printre 

multe altele, paradigma principală și singurul cadru de discurs al științei medicale. Pacientul 

individual s-a transformat în pacientul colectiv. Politica medicală nu mai este una centrată pe 

pacient, ci pe grupul social al acestuia. 

Încerc, prin intermediul acestei prezentări, să arăt cum exact s-a modificat natura actului medical 

odată cu declanșarea pandemiei și care sunt implicațiile deontologice ale acestei modificări. 

Făcând o rapidă trecere în revistă a politicilor medicale de până acum, cu punct de plecare 

prioritățile Organizației Modiale a Sănătății din ultimele decenii, doresc să subliniez parcursul 

practicii medicale în istoria recentă și cotitura evidentă pe care aceasta a suferit-o. Apoi, odată 

stabilite noile repere etice ale medicului contemporan, mi-am propus să studiez în ce măsură 

această nouă paradigmă deontologică a fost preconizată de filosofia postumană. Plecând de la 

lucrarea „Postumanul” de Rosi Braidotti încerc să arăt că, deși în mod inconștient, persoanele 

care activează în domeniul medical—în special cei din aria de cercetare a acestuia—nu mai 

acționează pe un fond cultural umanist, ci în baza unui angajament de dincolo de individ. 

Relevantă pentru medic nu mai este atât supraviețuirea propriului pacient, cât supraviețuirea unui 

număr cât mai mare de pacienți. Totuși, este important de subliniat că această nouă paradigmă 

deontologică nu este antiumanistă din două motive: deoarece curentul antiumanist nu permitea, 

prin însăși natura lui prea teoretică, o atare aplicabilitate în viața practică și pentru că actul 

medical contemporan nu ignoră principiile umaniste care au stat la baza evoluției medicale până 

în ziua de azi. 

Ca întotdeauna, în urma unui astfel de demers se ridică noi întrebări, de această dată de natură 

nosologică și de semiologie medicală. În limbaj filosofic le-am putea numi probleme 

epistemologice. Căci, dacă pacientul nu mai este individul, ci grupul de indivizi, care este natura 

simptomului și cum trebuie el interpretat în acest nou context? Mai mult, cum va arăta o știință 

medicală centrată nu pe biologia umană, ci pe o biologie postumană? 

 

Cuvinte cheie: COVID-19, epidemiologie, deonotologie medicală, biologie postumană, etică. 
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