
152

Alexandru CosmescuCRIZA COVID-19 ȘI PRACTICILE SINELUI¹

THE COVID-19 CRISES AND THE PRACTICES OF THE SELF

Alexandru COSMESCU, doctor în fi lologie
Institutul de Istorie

khoraa@gmail.com

Rezumat
Criza COVID-19 a afectat profund structura vieții cotidiene a comunităților – cea care 
servește drept bază și pentru practicile sinelui. Respectiv, modurile în care pandemia și 
măsurile adoptate pentru gestionarea ei afectează viața cotidiană se infuzează și în felul 
în care este receptat și pus în operă acest tip de practică. Articolul de față abordează câteva 
aspecte ale situației existențiale în care ne regăsim în contextul pandemiei, ale modurilor în 
care ele afectează practicile fi losofi ce și în care reprezentanții diferitor practici fi losofi ce au 
decis să își structureze practica drept răspuns la această situație. Articolul prezintă o serie 
de piste pentru o analiză fenomenologică a faptului-de-a-fi -amenințat și a reacțiilor la acest 
fenomen, urmate de o trecere în revistă a modurilor în care diferite grupuri care se ocupă de 
practici fi losofi ce au decis să răspundă situației pandemice.
Cuvinte-cheie: pandemie, COVID-19, autoizolare, fenomenologie, practici ale sinelui.

Summary
Th e COVID-19 crises aff ected deeply the structure of the everyday life of communities, which 
also serves as a basis for the practices of the self. Accordingly, the ways in which the pandemic 
and the measures for its management aff ect everyday life became infused also in the way this 
type of practice is received and carried on. Th e present paper touches upon several aspects 
of the existential situation in which we fi nd ourselves in the context of the pandemic, of 
the ways in which they aff ect philosophical practice and of the ways in which philosophical 
practitioners decided to structure their practice as a response to this situation. Th e paper 
presents several vistas for a phenomenological analysis of being-threatened and of reactions 
to this phenomenon, followed by a review of the ways in which various philosophical practice 
groups decided to respond to the pandemic.
Keywords: Pandemic, COVID-19, Self-isolation, Phenomenology, Practices of the self.

Criza COVID-19 a afectat profund structura vieții cotidiene a comunităților, 
care servește drept bază și pentru practicile sinelui, inclusiv pentru dimensiunea 
practicii fi losofi ce. Respectiv, modurile în care pandemia și măsurile adoptate pentru 
gestionarea ei afectează viața cotidiană se infuzează și în felul în care este receptat și 
pus în operă acest tip de practică. În articolul de față, mă voi opri asupra câtorva as-
pecte ale situației existențiale în care ne regăsim în contextul pandemiei, ale modu-
rilor în care ele afectează practicile fi losofi ce și ale modurilor în care reprezentanții 
diferitor practici fi losofi ce au decis să își structureze practica drept răspuns la această 
situație. Demersul meu în acest sens va fi  unul dual: pe de o parte, voi schița câteva 
1piste pentru o analiză fenomenologică a faptului-de-a-fi -amenințat și a reacțiilor 
la acest fenomen, urmate de o trecere în revistă a modurilor în care diferite grupuri 
care se ocupă de practici fi losofi ce au decis să răspundă situației pandemice.

1 Articolul a fost elaborat în cadrul Proiectului 20.70086.1/COV Sustenabilitatea gândirii fi losofi ce în soci-
etatea post pandemie.
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Amenințarea invizibilă
Virusul COVID-19 a devenit – indiferent dacă este prezent sau absent din organis-

mul fi ecăruia – o parte integrantă a vieții cotidiene. Ne raportăm la el – personal – ca la 
o posibilitate a noastră, ca la ceva care ne poate afecta în orice moment. În acest sens, 
rămâne pertinentă analiza heideggeriană din Ființă și timp a fricii [1, p. 192-196] și a 
raportării la moarte [1, p. 315-345]. 

Posibilitatea de a contracta virusul rămâne o posibilitate a fi ecăruia în calitate de 
fi ință întrupată afl ată în contact cu alte fi ințe întrupate și cu mediul ei. A fi  trup este 
o condiție de posibilitate pentru a fi  afectat de o maladie. Respectiv, însăși întruparea 
este baza pentru posibilitatea de a suferi de COVID-19, și tot întruparea este cea care 
suferă fi ind afectată direct de maladie. 

Amintind distincția fenomenologică dintre trup și corp, corpul obiectifi cat, așa 
cum este el cunoscut de biologie și medicină, este cel afectat în diferite moduri de un 
virus, care este și el parte a lumii „naturale”, deschise pentru analiza științifi că: pus 
în imposibilitate de a respira autonom, blocat la pat, încercând să lupte cu celulele 
proprii, indiferent dacă acestea sunt infectate de virus sau nu, având în orice moment 
posibilitatea de a infecta alte corpuri. Însă o analiză a bolii strict la nivelul corpului 
este insufi cientă fenomenologic. Trupul trăit subiectiv (cel care este „de fi ecare dată 
al meu”, cel „drept care” ne experimentăm atunci când ne mișcăm, respirăm, atingem 
etc.) este afectat de COVID-19 într-un mod care nu poate fi  descris doar cu ajutorul 
instrumentelor științei „obiective”. Or, trupul este afectat de COVID-19 indiferent 
dacă este bolnav de COVID-19 sau nu.

Situația trupului „amenințat” de COVID-19 este cea în care ne regăsim în prezent, 
la momentul scrierii acestui articol. „Măsurile de protecție” sugerate de autorități, 
precum purtarea măștii, păstrarea distanței „sociale”, dezinfectarea mâinilor și a 
suprafețelor au la bază anume acest fenomen: o serie de „ajustări” ale modului nostru 
întrupat de a fi  în lume, dată fi ind posibilitatea ca, în orice moment, să fi m afectați de 
virus ori să-i afectăm pe alții.

În acest context, este relevantă analiza fricii, propusă de M. Heidegger în Ființă și 
timp. Conform lui, în frică pot fi  identifi cate trei aspecte: înfricoșătorul (ceea „de ce” 
ne e frică), faptul însuși de a ne fi  frică și ceea pentru ce ne este frică.

În cazul pandemiei, „înfricoșătorul” este invizibil pentru „ochiul neînarmat”: vi-
rusul însuși. Pentru că nu poate fi  observat direct, există câteva posibilități: fi e con-
siderăm că poate fi  prezent oriunde (ceea ce accentuează frica), fi e începem să cre-
dem că virusul nici nu ar exista (negaționismul ca reacție de protecție). Ulterior, pe 
măsură ce începem să afl ăm mai multe despre virus, inclusiv modurile în care acesta 
afectează organismul, în poziția „înfricoșătorului” încep să apară simptomele sau 
imaginile persoanelor intubate. În acest sens, avem de a face cu o metonimie: ceea ce 
devine înfricoșător este ceva asociat cu virusul, fi e „indiciile” lui, fi e „consecințele” 
lui: virusul însuși, invizibil, nu este accesibil cogniției noastre decât în măsura în care 
afectează pe cineva într-un fel sau altul. Or, caracterul invizibil al virusului este sursa 
atât a panicii, cât și a negaționismului: când ceea ce amenință este nevăzut, frica îl 
dezvăluie drept fi ind pretutindeni și nicăieri în același timp.
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„Faptul de a-ți fi  frică” drept a doua dimensiune a fricii se manifestă și el la nive-
lul întrupării cotidiene. Cea mai evidentă expresie a lui este asumarea unor măsuri 
de protecție: purtatul măștii sau mănușilor, de exemplu. Acțiunea purtării măștii a 
devenit o expresie a dorinței de a te proteja pe tine însuți și pe ceilalți. Și aici tranziția 
spre al treilea aspect al fricii – „ceea pentru ce ne este frică” – devine evidentă.

În cazul fricii de COVID-19, ceea pentru ce ne e frică suntem noi înșine în modul 
nostru obișnuit de a fi . Atât faptul-de-a-ne-îmbolnăvi, cât și consecințele economice 
și sociale ale pandemiei pun sub semnul întrebării însuși modul de a fi  pe care îl luăm 
drept fi resc. Trupul bolnav se comportă altfel decât unul sănătos: boala „i se impune” 
drept o ruptură în fl uxul obișnuit al vieții cotidiene, afectează modurile lui obișnuite de 
a efectua activitățile cele mai simple și funcționarea lui obișnuită. „Agravarea” este me-
reu o posibilitate: nu știm cât va dura boala și ce forme va lua, care va fi  măsura în care 
ne va afecta la nivelul experienței propriului trup – dacă va trebui să fi m internați sau 
nu, dacă, internați fi ind, vom fi  intubați sau nu, dacă vom suferi luni în șir de efectele 
secundare ale bolii și, desigur, dacă în cazul nostru virusul va fi  fatal sau nu. Toți acești 
factori accentuează frica, iar ceea ce este vizat în frică, în toate aceste cazuri, este însăși 
posibilitatea de a ne continua viața așa cum o știm. În plus, un alt nivel al nesiguranței 
este situația socio-economică: pandemia afectează nu doar izolat, la nivel de organism, 
ci și la nivel de structuri sociale și economice. Astfel, frica generată de COVID-19 de-
vine una generalizată și care afectează modul nostru de a fi  în ansamblul său. 

În această situație, apar câteva întrebări fundamentale. Cât din modul de viață cu 
care ne-am deprins pre-COVID poate fi  salvat? Cât din el merită salvat? Ce ne arată 
despre noi înșine situația în care am ajuns în condiții de pandemie?

Experiența bolii: amenințarea palpabilă
Deși apare ocazional pe rețelele de socializare, descrierea la persoana I a felului 

în care COVID-19 afectează trupul – descrierea „înfricoșătorului” din cadrul fri-
cii – este mult mai rar atestată, în prezent, decât discursul la persoana a III-a despre 
această maladie și consecințele ei. Or, în contextul negaționismului, răspândit mai 
ales la începutul pandemiei, dar și în prezent, în perioada de continuare sau norma-
lizare a situației pandemice, anume mărturia este cea care consolidează statutul unei 
experiențe drept trăită într-adevăr (pentru o analiză din perspectivă fenomenologică 
a conceptului de mărturie, [2]). Descrierea la persoana I este cea care face credibilă 
experiența bolii și oferă un contur „înfricoșătorului” invizibil.

În cele ce urmează, voi folosi ca material pentru o analiză fenomenologică a 
experienței suferirii de COVID-19 o mărturie semnată de artista Rachel Ossip – una 
dintre primele publicate în contextul pandemiei, la 28 martie 2020 [3]. Descrierea / 
mărturia la care mă voi referi fi xează câteva etape ale unei evoluții „ușoare” a mala-
diei, pe care le putem considera drept caz tipic. Voi cita in extenso o serie de pasaje 
care servesc drept bază experiențială pentru analiza fenomenologică.

Prima etapă este cea a simțirii simptomelor, însoțită de negare:
„Sunt doar obosită. Stresată, agitată. Și tusea? Oricum eram răcită. Nu e durere de 

piept, e anxietate în raport cu starea de lucruri, o umbră a unui atac de panică. Am 
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mers cu mașina în afara orașului ieri, și în pădure e mai frig, a nins, în casă e frig, 
căldura e uscată – de asta strănut, de asta am frisoane. Mergem la cumpărături și mă 
aplec deasupra căruciorului, lăsându-l să-mi poarte greutatea. Dar oboseala asta e 
existențială, nu fi zică; îmi curge nasul, dar trebuie să fi e vreo alergie”.

Atestăm aici o încercare de a minimaliza o serie de trăiri corporale: oboseală, tuse, 
durere de piept, frisoane – toate aceste „simptome”, resimțite încă la etapa inițială, 
sunt privite drept cauzate de altceva decât de COVID-19. „Înfricoșătorul” este negat: 
ceea ce este experimentat la nivel corporal este, desigur, acolo, nu poate fi  negat atât 
timp cât e resimțit, dar cauza a ceea ce simțim este invizibilă, deci poate fi  orice. Și, în 
acest caz, orice, numai nu COVID-19. 

Următoarea etapă poate fi  caracterizată drept conștientizare a prezenței bolii:
„Capul îmi zvâcnește, cu o durere violentă, așa că mă întind, doar pentru un pui 

de somn. Mă trezesc peste câteva ore, tremurând, și în sfârșit caut termometrul: 37.4. 
E joasă, dar incontestabilă. Apelăm linia fi erbinte a departamentului sănătății, și o 
voce prietenoasă îmi spune să-mi sun medicul de familie, care îmi spune să... sun 
la departamentul sănătății. Prietenii îmi trimit mesaje: alternează între ibuprofen și 
acetaminophen, apoi îmi scriu din nou peste câteva ore...”.

Obsevăm aici două aspecte centrale: în primul rând, acceptarea reticentă a bolii – 
faptul că simptomele nu mai pot fi  negate era deja clar; acum nu mai poate fi  negată 
nici atribuirea simptomelor în cauză bolii COVID-19; în al doilea rând, caracterul 
social al bolii – faptul că prezența bolii reclamă un anumit tip de raportare la ceilalți. 
Avem aici două raportări intersubiective: „solicitarea de ajutor” din partea sistemului 
medical (care nu oferă un răspuns coerent / util) și „menținerea contactului” cu prie-
tenii (care oferă sugestii bazate pe cunoștințele lor). Mărturia continuă cu descrierea 
evoluției bolii:

„Visez că îmi pictez fața cu vopseluri groase de ulei, un fel de camufl aj futurist, și 
îmi fac griji mărunte că ar putea să-mi iasă coșuri. Visez că mi-am pierdut telefonul 
într-un magazin [...]. Visez că mă uit printr-o fereastră, urmărind ninsoarea cu fulgi 
mari, bând pahar de apă după pahar de apă, cu o sete dureroasă, strănutând cu stropi 
de sânge, doar ca să-mi dau seama că sunt trează. Mă gândesc, melodramatic, la câte 
mai vreau să fac cu viața mea”.

În acest pasaj este prezentat modul în care boala afectează funcționarea cog-
nitivă: delir, incapacitate de a distinge realitatea de vis. Atestăm, în plus, acce-
sul la conștientizarea propriei mortalități, care, în logică heideggeriană, are drept 
consecință conștientizarea propriilor „posibilități de a fi ” resimțite drept „câte mai 
vreau să fac cu viața mea”.

Mărturia continuă cu descrierea evoluției simptomelor:
„E miercuri și am avut febră de luni după amiază, deși a rămas joasă, maxima 

fi ind 38.2. Prietena mea are și ea febră, așa că stăm în dormitoare separate și ascult 
anxioasă prin perete tusea ei chinuită. Sunt îngrijorată și ușurată în egală măsură la 
fi ecare acces: tusea ei gravă sună macabru, dar e bine să știu că respiră. Pe de altă parte, 
ascultă și ea – tusea mea, termometrul meu care bipăie odată la câteva ore, dorindu-și 
să vadă ce indică. Stau cu ochii închiși chiar și când sunt trează și ascult, ca să-mi es-
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tompez simțurile – durerile de cap sunt cel mai rău element, apasă dintr-o parte și din 
alta ca și cum capul mi-ar fi  prins într-o menghină metalică, strânsă de un compactor 
industrial. Maxilarul îmi e încleștat, mă doare spatele de la stat întinsă în pat”.

Simptomele sunt descrise cu precizie și avem aici o nouă evaluare a aspectu-
lui intersubiectiv al bolii: conștientizarea caracterului ei contagios, însoțită de grija 
pentru celălalt. Trupul bolnav nu face altceva decât să stea întins, suferind și îngrijo-
rat, conștientizându-se pe sine drept bolnav și conștientizând, eventual, boala celor 
apropiați. Însuși statul la pat, în mod normal odihnitor, devine dureros. Astfel, boala 
afectează nu doar planurile sau dorințele, „ceea ce am putea face acum”, ci și însuși felul 
în care sunt simțite acțiunile și trăirile noastre obișnuite. În boală, trupul ni se arată 
drept ceva pe care nu te poți baza, ceva dincolo de sfera controlului nostru. Simțurile se 
acutizează, durerea e resimțită intens, acțiunile cotidiene sunt transformate.

Următorul moment-cheie al mărturiei fi xează o nouă dimensiune a bolii: „Trăim 
în virus de două ori, notez într-un moment de luciditate, având în vedere că virusul 
continuă în jurul nostru și că suntem și noi în ceața lui. Într-un fel, e o ușurare să fi u 
exclusă din panica socioculturală de o forță a naturii. Încerc să-mi mai fac notițe, dar 
pixul e prea greu. Încerc să citesc, dar ochii mi se încețoșează. Îmi spun că asta e ok: e 
ok s-o iau încet, e ok să mă țin. Să stau cu tăcerea. Timpul se distorsionează de parcă 
aș fi  luat droguri, zilele curg una după alta”.

În acest pasaj aspectul care mi se pare crucial este conștientizarea celor două ni-
veluri ale experienței bolii – cel social și cel organismic. Or, experiența întrupată a 
faptului-de-a-fi -afectat-de-boală, experiența copleșitoare a trupului bolnav, elimină 
„panica socioculturală”: trupul bolnav, pus în situația de a-și experimenta propria 
fragilitate, are alte preocupări decât cei înfricoșați de boală, iar singurul mod de a-i 
face față este „a o lua încet”, „a te ține” – forme ale acceptării tăcute a experienței 
care amintesc de practicile de mindfulness. Însăși boala este „distanțarea socială”: ea 
aduce trupul bolnav în experiența lui întrupată ca atare, eliminând preocupările față 
de situația socială. Pe acest fundal, intervine o nouă ușurare:

„În noaptea în care mi se oprește febra, mă trezesc pe întuneric, cu fruntea udă, 
alunec din pat, mă întind pe podea, încerc câteva poziții de yoga – câinele, copilul – și 
plâng. Dimineața mă simt nu bine, dar atât de ușurată că aș putea alerga, dansa, doar 
să pot respira mai bine. Am noroc, sunt tânără. Voma vine în valuri succesive, poft a 
de mâncare e inexistentă. Corpul e atât de slab cum nu l-am știut din adolescență: 
clavicula, coastele, oasele pelvisului anunțându-se prin piele. Dau din mâini, care 
plutesc, ușoare ca niște fantome. Îmi simt mintea ca și cum ar fi  scorojită și-mi ima-
ginez că materia cenușie s-a murat”.

Însă această recuperare și redescoperire a trupului convalescent – diferit atât de 
trupul bolnav, cât și de cel „sănătos” obișnuit – nu înseamnă și dispariția simptome-
lor, nici la nivelul funcționării trupului, și nici la cel cognitiv:

„Fac ceai: mate, care are gust de apă; mentă, care are gust de apă. Miros pachețelul 
de ceai, îl mușc: nimic. Mușc o lămâie: doar o nuanță de acru. Untul de arahide are 
gust de zahăr, lăptucile au gust vag amar. Balsamul de mentă doar ustură, fără gust, 
fără miros. Caut pe google: pierderea mirosului/gustului simptom COVID? și britani-
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cii zic că da, într-un articol de azi dimineață. Totul e un simptom? [...] Virusul face 
tururi prin sistemele mele de organe, provocând haos la fi ecare punct de trecere. 
Prietena mea îl personifi că și ea, gândindu-se la virus ca la un invadator din fi lmele 
științifi co-fantastice. Îmi spune că-și imaginează că se stabilește temporar în creierul 
ei, manevrând un joystick prin receptorii nervoși. Dar dacă mie boala mi se pare chi-
nuitoare, ei i se pare plictisitoare, și-mi clarifi că: A fi  bolnavă e plictisitor. Tot ce fac e 
să dorm, să beau apă, uneori suc. Să stau întinsă o zi, apoi încă una. Să-mi fac un duș 
fi erbinte, sprijinindu-mă de perete ca să nu cad. Dar nu sunt plictisită, fi ecare moment 
are sens. Scopul meu e extrem de clar: să mă fac bine”.

În acest pasaj, ca formă de situare afectivă, observăm o nouă îngrijorare în ra-
port cu simptomele: la fel cum, în faza de „amenințare invizibilă”, virusul poate să 
fi e omniprezent, atunci când el devine parte a experienței propriului trup/corp totul 
poate să fi e un simptom. Virusul se infuzează în experiența cotidiană, orice acțiune și 
orice experiență – a face un duș, a sta întins – este trăită în raportare la boală. Merită 
menționată și conversația dintre protagonista acestei mărturii și prietena ei: este o 
conversație despre experiența bolii, care compară experiențele celor două și recompu-
ne un sens, ajută la integrarea ei. Indiferent dacă boala este trăită la modul „chinuito-
rului” sau al „plictisitorului”, ea este parte a experienței cotidiene. A o obiectifi ca, în 
conversație, înseamnă a te detașa de ea, a căpăta o minimă distanță.

„Și, din fericire, începem să ne facem bine. Virusul își arată partea generoasă, ne 
lasă, și boala devine banală. O tuse ocazională, oboseală continuă, dar greutatea fricii 
nu ne mai apasă. Dorm mai puțin, zilele au formă din nou. Se oprește și febra prietenei: 
ea e minerul, eu sunt canarul (în minele de cărbuni, canarii ținuți în colivie erau folosiți 
pentru detectarea monoxidului de carbon, datorită sensibilității sporite în raport cu 
oamenii – n.n.), un vestitor al bolii, dar și al remisiei. Ies din casă prima dată săptămâ-
na asta. La cinci minute de mers pe drumul de țară, fac o pauză, gâfâind, ținându-mă 
de piept. Mă strânge azi mai tare decât ieri? Trebuie să-mi fac griji? Sau mă strânge 
tomai pentru că-mi fac griji, nu virusul însuși, ci corelatul lui psihosomatic?”.

În remisia bolii, reminiscențele ei devin „banale” – prin comparație cu experiența 
anterioară, dar și în sensul că sunt deja parte „fi rească” a noii experiențe. Dimensiunea 
intersubiectivă a bolii este din nou accentuată: autoarea mărturiei se simte „exemplu” 
pentru prietena ei – exemplu de ce poate face boala din cel care suferă de ea și de cum 
ești atunci când te lasă. Merită atenție și un alt aspect: pasajul analizat aici începuse 
cu o descriere a felului în care simptomele erau atribuite altor cauze decât boala, ca 
încercare a autoarei de a se apăra de ideea că ar fi  bolnavă; în remisie, durerea de 
piept devine iarăși motiv pentru incertitudine – autoarea se întreabă cu privire la 
cauza ei. De această dată, însă, nu este o încercare de a se „apăra” zicându-și că ar fi  
doar „corelatul psihosomatic” al virusului, ci marca unui tip de anxietate care rămâ-
ne prezent, chiar dacă frica nu mai este apăsătoare. O anxietate legată de faptul că, 
exprimându-ne fenomenologic, nu putem ști niciodată „cauzele” a ceea ce simțim. 
Ceea ce simțim este, fenomenologic vorbind, singurul lucru care ni se atestă în mod 
incontestabil: cauzele rămân, mereu, în afara sferei la care avem acces imediat – și, 
pentru că nu avem acces, suntem îngrijorați.
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Voi mai menționa, cu referire la mărturia Rachelei Ossip, două momente extrem 
de relevante în contextul discuției despre practicile sinelui:

„Discutăm în contradictoriu despre utilitatea îngrijorării: ea spune că nu are niciun 
sens, că tot ce putem face e să ne odihnim și să așteptăm, să fi m blânzi cu noi înșine. Îi 
spun că e arogantă, că bravada ei nu e justifi cată, pentru că s-a îmbolnăvit și ea. Ea dă 
din umeri – toată lumea se îmbolnăvește. Avem noroc doar că a fost forma ușoară”.

Primul: avem, în acest pasaj, un confl ict dintre două atitudini posibile – anxieta-
tea („îngrijorearea”) ce urmează fricii și detașarea. Or, atât anxietatea, cât și detașarea 
sunt două teme extrem de importante pentru analiza fi losofi că a raportării afective la 
lucruri. Anxietatea, incertitudinea cu privire la posibilitățile noastre de a fi , este atitudi-
nea care ne confruntă cu noi înșine, ne arată pe noi nouă înșine; detașarea, în schimb, 
este atitudinea cultivată în anumite practici fi losofi ce pentru a genera o vedere clară. 

Al doilea moment pe care îl voi menționa, încheind această analiză, ține de noua 
raportare intersubiectivă post-îngrijorare și post-convalescență:

„Sigur că îngrijorarea face ca lucrurile să fi e mai rele, dar nu e ca și cum am putea 
pur și simplu deconecta o tradiție venerabilă, moștenită, dezvoltată de generații. Mă 
sună maică-mea, frenetică, și ne roagă să mergem la spital. Încerc să-i explic răbdă-
toare că a merge la spital, dacă nu e absolut necesar, ar fi  cel mai rău lucru pe care îl 
putem face. [...] Există alte moduri în care putem avea grijă de alții decât să ne facem 
griji în raport cu ei. Putem, de exemplu, să-i întrebăm cum se simt. Le scriu priete-
nilor și-i întreb cum se simt. Joc jocuri virtuale cu oameni cu care nu am vorbit din 
facultate, particip la o zi de naștere celebrată pe Zoom. Prieteni muzicieni îmi cântă 
la telefon până adorm, îmi trimit video-uri cu care să mă trezesc; prieteni artiști pos-
tează zilnic picturi, îmi trimit fotografi i cu magnolii în fl oare. Pot citi nu mai mult de 
o oră, apoi din ce în ce mai mult”.

Respectiv, ca expresie a grijii, în locul îngrijorării apare comunicarea online ca 
formă de susținere reciprocă în condițiile autoizolării. Or, acest aspect a devenit om-
niprezent în timpul carantinei / autoizolării și este forma primară pe care a luat-o 
practica fi losofi că.

Reducția imposibilă la sfera propriului
În contextul pandemiei, una dintre mișcările esențiale la nivel de comunitate – 

atât la inițiativa autorităților, cât și prin mobilizare civică – a fost autoizolarea (sub 
forma carantinei sau a „retragerii” în spațiul propriu). Autoizolarea este privită drept 
încercare de a bloca răspândirea virusului – o reducere la minimum a expunerii 
posibile la surse de infecție. În cazul trupurilor deja infectate, autoizolarea are și 
semnifi cația grijii față de celălalt: bolnav fi ind, atunci când mă izolez, nu-i expun pe 
alții la boala mea.

Această autoizolare recomandată și practicată pe scară largă aduce în atenție o 
serie de teme cu profunde legături între ele.

Prima dintre acestea este relația trupului cu alte trupuri. În stilul de viață pe care îl 
luăm ca fi ind „de la sine înțeles” în cadrul comunităților în care suntem imersați, sun-
tem în mod întrupat unul alături de altul, unul în contact cu celălalt: stăm în aceleași 
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încăperi, ne atingem voluntar atunci când ne salutăm sau involuntar atunci când mer-
gem unul alături de celălalt, vorbim unul cu altul față către față și, atunci când vor-
bim, simțim respirația celuilalt. În contextul pandemiei, contactul corporal a căpătat 
semnifi cația de „sursă posibilă de infectare” și s-a recomandat păstrarea a ceea ce a fost 
numit, cu o sintagmă criticată adesea, „distanță socială”. Trupul este privit în egală mă-
sură drept vulnerabil (capabil de a fi  afectat de virus) și amenințător (sursă potențială 
a infectării). În logica „distanței sociale”, trupul infectat (indiferent dacă știe sau nu că 
este infectat) devine purtătorul vizibil al „amenințării invizibile”. În acest sens, purta-
rea măștii și reducerea la minimum a contactului cu alte trupuri a căpătat semnifi cația 
paradoxală a „purtării de grijă” pentru alții. De obicei, ne exprimăm grija anume prin 
contact corporal cu alții; în condiții de pandemie, a avea grijă de altul a luat forma 
evitării oricărui contact. Respectiv, în contextul COVID-19, contactul / atingerea, ne-
glijate în fi losofi e secole în șir, au devenit o temă esențială, după cum remarcă și Luce 
Irigaray într-un articol excelent consacrat „dictaturii COVID-19” [4]

A doua temă apărută în contextul autoizolării este cea a spațiului în care urmează 
să ne izolăm – care este presupoziția oricărei izolări. Nu putem să ne permitem să 
evităm contactul cu alții decât dacă avem un spațiu privat în care să ne putem retra-
ge. Or, în condițiile sociale actuale, există o multitudine de persoane care nu au acest 
spațiu privat (să ne gândim, bunăoară, la oamenii străzii sau la persoanele internate 
în azilurile de bătrâni – două dintre categoriile extrem de vulnerabile pentru virus). 
În plus, nu toată lumea se poate retrage în singurătate: spațiul în care s-ar putea re-
trage este împărțit cu cei apropiați – rude sau parteneri – iar retragerea împreună ar 
însemna, tocmai, o potențială expunere la infecție a celor dragi.

În acest context, „distanțarea socială” a însemnat o revenire la spațiul privat, 
o retragere sau o izolare în acest spațiu. Parafrazând expresia metodologică a lui 
Edmund Husserl, experiența a fost „redusă la sfera propriului” [5, p. 127]. Funcția 
metodologică a reducției la sfera propriului, în fenomenologia husserliană, este cea 
de a exclude temporar, din discursul fenomenologic, orice referință la alteritate – 
o întoarcere a privirii fenomenologice spre o subiectivitate radicală, imanentă. Or, 
conform analizei husserliene, acest lucru conduce, paradoxal, tocmai la descoperirea 
alterității în interiorul sferei propriului, unde își are ea sursa.

Autoizolarea în contextul pandemiei a reprodus, în fond, aceeași mișcare de-
scrisă de Husserl: în retragere în spațiul privat, datorită mijloacelor tehnologice ale 
societății informaționale, a devenit posibilă o nouă formă de contact cu alteritatea, 
mijlocit virtual. În pasajul citat anterior din R. Ossip au fost descrise formele acestui 
contact: „Le scriu prietenilor și-i întreb cum se simt. Joc jocuri virtuale cu oameni cu 
care nu am vorbit din facultate, particip la o zi de naștere celebrată pe Zoom. Prieteni 
muzicieni îmi cântă la telefon până adorm, îmi trimit video-uri cu care să mă trezesc; 
prieteni artiști postează zilnic picturi, îmi trimit fotografi i cu magnolii în fl oare. Pot 
citi nu mai mult de o oră, apoi din ce în ce mai mult” [3].

Tehnologiile contemporane își accentuează, astfel, rolul de mediator al comunică-
rii. În absența contactului direct, ele devin un instrument pentru facilitarea unor forme 
de comunicare care, în alte condiții, ar fi  fost inimaginabile sau ar fi  părut excesive. În 
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mod normal, de exemplu, rareori se întâmplă ca prietenii noștri muzicieni să ne cânte 
la telefon până adormim, ca să mă refer doar la unul dintre exemplele de comunicare 
virtuală aduse de R. Ossip. Ne putem imagina că o asemenea formă de comunicare ar 
fi  posibilă doar între prieteni extrem de apropiați și, iarăși în mod normal, ne-am ima-
gina așa ceva mai curând într-un context al prezenței întrupate în același spațiu. Dar 
o asemenea experiență a încetat să fi e atipică în contextul pandemiei și autoizolării. 
Aduse în spațiul lor privat, trupurile au început să caute modalități de a comunica între 
ele, iar tehnologia le-a oferit o multitudine de posibilități în acest sens. 

Desigur, comunicarea virtuală nu este același lucru cu cea față către față: îi lipsește 
tocmai posibilitatea atingerii și a împărtășirii aceluiași spațiu. Însă ea oferă, în același 
timp, o serie de avantaje și, în contextul pandemiei, trupurile afl ate în izolare au în-
cercat să benefi cieze din plin de ceea ce poate oferi comunicarea virtuală: lecții de 
dans, în care fi ecare dansează în spațiul propriu; concerte ținute pe zoom; conversații 
îndelungate; proiecte artistice colaborative.

În acest context, nici nu este de mirare că practicile sinelui au început să fi e ofe-
rite, online, într-o măsură mult mai mare decât înainte de pandemie. În următorul 
compartiment, voi trece în revistă câteva dintre modurile în care diferite comunități 
care cultivă unele forme de practici fi losofi ce și-au transferat activitatea în mediul 
online, ca formă de răspuns la situația existențială din contextul crizei COVID-19, 
caracterizată prin „prezența amenințării” și prin autoizolare.

Practici ale sinelui în contextul crizei COVID-19
Explozia comunicării online în contextul autoizolării provocate de pandemie a 

însemnat, în mare măsură, o extindere a „ofertei” pentru practicile sinelui – con-
ceptul propus de Michel Foucault pentru a descrie stratul fi losofi ei antice care are o 
relevanță tot mai mare pentru contemporaneitate, cel al „exercițiilor spirituale” de 
cultivare, cunoaștere și grijă de sine. Or, M. Foucault își dezvoltă prima descriere a 
practicilor sinelui tocmai în contextul unei metafore medicale: începutul lucrului 
fi losofi c cu tine însuți, afi rmă M. Foucault, făcând referință la stoici, începe în mo-
mentul conștientizării sinelui nu pur și simplu drept imperfect, ci drept „suferind” 
de ceva care seamănă cu o boală (a spiritului), care solicită tratament adecvat – fi e 
autotratament, fi e tratament din partea unui specialist [6, p. 57]. Conform lui, „sta-
bilirea unei raportări la sine similară raportării la o persoană bolnavă este cu atât mai 
necesară cu cât bolile sufl etului – spre deosebire de cele ale corpului – nu se anunță 
printr-o suferință pe care individul o poate percepe; ele nu doar că pot trece neobser-
vate timp îndelungat, ci îi și orbesc pe cei pe care îi afectează” [6, p. 58], solicitând, în 
primul rând, o examinare onestă a sinelui – cunoașterea socratică de sine.

Pandemia a oferit, în acest sens, prilejul perfect pentru „a te raporta la tine însuți 
ca la o persoană bolnavă”. Mărturia citată în a doua secțiune a studiului de față este 
extrem de relevantă în acest sens. Trupul bolnav este pus în contact cu sine în condiția 
sa cea mai fragilă, se conștientizează drept fi nit și muritor și învață să funcționeze în 
aceste condiții: să facă duș fi erbinte sprijinindu-se de pereți ca să nu cadă, să își ia 
temperatura sistematic, să se odihnească. În loc de îngrijorare, prietena protagonis-
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tei sugera că „tot ce putem face e să ne odihnim și să așteptăm, să fi m blânzi cu noi 
înșine” [3] – o atitudine tipică pentru abordarea „non-eroică” a practicilor sinelui.

Forma elementară a cultivării întrupate a „odihnei și așteptării” însoțite de 
„blândețe față de noi înșine” sunt practicile mindfulness pe care le-am analizat într-
un studiu anterior [7, pp. 338-345]. În forma lor fundamentală, ele presupun culti-
varea unei atenții blânde față de trăirile somatice, emoționale și cognitive. Subiectul 
învață astfel să-și simtă propriile trăiri fără a se lăsa copleșit de ele. Boala este cea care 
te face conștient de trupul propriu în mod violent și copleșitor: te confruntă cu pro-
pria fragilitate fără ca tu, în calitate de subiect, să poți face ceva ca să i te împotrivești. 
În mărturia citată, de exemplu, protagonista își resimțea acut experiențele senzoriale: 
însuși faptul de a sta întinsă era resimțit drept dureros, dar simțirea propriului trup 
este ceva inevitabil. Trupul bolnav, cu atât mai mult, se impune atenției cu prea mul-
tă pregnanță, forțând atenția să-l conștientizeze. Or, în practicile de tip mindfulness, 
„atenția blândă” este orientată în mod intenționat spre experiența somatică, devenind 
un conținător pentru orice trăire, indiferent de gradul ei de intensitate, și cultivând 
detașarea propusă de prietena protagonistei din [3] drept alternativă la îngrijorare. 
Din această perspectivă, practicile mindfulness sunt o propedeutică pentru boală: a 
învăța din timp să te raportezi cu blândețe la propriul trup, fără a fi  copleșit de ceea ce 
simți, oferă o bază pentru a nu fi  copleșit de ceea ce simți nici în timpul bolii.

Tradițional, practicile mindfulness erau predate în cadrul unor retreat-uri tăcute 
rezidențiale: un grup de oameni necunoscuți unul altuia se retrăgea împreună într-
un spațiu special amenajat, pentru o perioadă de o săptămână (sau câteva săptămâni, 
în cazul retreat-urilor prelungite) de tăcere în timpul căreia un instructor ghida 
participanții să-și cultive atenția față de propriile trăiri. În contextul pandemiei, cu 
închiderea hotarelor și recomandarea autoizolării, asemenea retreat-uri au devenit 
extrem de difi cile sau chiar imposibile. Din acest considerent, mai multe centre de 
retreat-uri au început, cu titlu de experiment, să ofere online programele pe care le 
anunțaseră din timp pentru anul 2020. Trebuie menționat faptul că în comunitatea 
practicienilor de mindfulness a existat, timp îndelungat, o anumită prejudecată îm-
potriva comunicării online; se considera, aparent, că tehnica predată poate fi  asimila-
tă cu mai multe șanse de succes doar în cazul unui contact prelungit cu instructorul, 
cu care să comunici față către față. Primele încercări de a oferi online programe de 
mindfulness, înainte de pandemie, au fost privite cu suspiciune. Atunci când online-
ul a devenit singura soluție pentru asemenea retreat-uri, reticența și suspiciunea au 
fost însă depășite.

Astfel, în perioada pandemiei, am participat la câteva retreat-uri oferite de 
Centrul Springwater pentru investigare meditativă și retreat-uri din Springwater, 
New York, de Centrul Nirodha din Helsinki și de Societatea pentru meditație insight din 
Barre, Massachussets. Atât instructorii, cât și ceilalți participanți au rămas surprinși 
de posibilitățile oferite de mediul online.

În retreat-urile rezidențiale tradiționale, participanții cultivă practicile atenției 
împărtășind același spațiu, în co-prezență. În retreaturile organizate online, în schimb, 
fi ecare practică din locul în care s-a izolat deja – un loc familiar, după luni întregi 
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petrecute în condiții de izolare. Or, izolarea în context de retreat merge mai departe 
decât cea „obișnuită” în contextul pandemiei, presupunând și abținerea completă de la 
comunicare cu altcineva decât instructorul și ceilalți participanți la retreat. Paradoxal, 
o asemenea acutizare a izolării are drept consecință transcenderea unei izolări forțate 
de circumstanțe. A te izola în context de retreat, stând ore în șir cu propriile senzații 
somatice, constituie o formă radicală de izolare în trupul propriu, dar care este asuma-
tă drept alegere și privită drept posibilitate de a cultiva un contact aprofundat cu tine 
însuți. În acest fel, a învăța să-ți simți atent trupul propriu scoate în evidență un strat 
al prezenței față de sine care este independent față de condițiile exterioare: ne simțim 
trupul indiferent dacă suntem izolați în propriul apartament, într-un spital sau într-un 
centru de retreaturi; ne simțim trupul indiferent dacă suntem bolnavi sau sănătoși; în 
plus, ne simțim trupul indiferent dacă, la momentul actual, bântuie pandemia sau nu. 
În acest fel, pentru participanții la retreat-urile de mindfulness, mediul virtual a oferit 
o posibilitate a reconectării la un strat primar al experienței somatice într-un mediu 
familiar. A fi  pus în situația de a sta acasă s-a transformat astfel, din imposibilitate de 
a continua viața cotidiană în modul în care te-ai deprins, în posibilitate de a-ți simți 
trupul fără a fi  deranjat de nimeni, cultivând înțelegere și detașare. 

Mutarea retreat-urilor în mediul online a avut și avantaje economice majore 
pentru participanți, și așa puși de pandemie într-o situație precară. Costul pentru 
întreținere în timpul retreat-urilor a fost redus la minimum (ceea ce și așa plătim 
cotidian pentru mâncare și întreținere), costurile pentru deplasare au fost total eli-
minate, iar participanții au putut benefi cia de experiența unor instructori la care nu 
ar fi  avut, probabil, acces niciodată, în alte condiții.

Spre deosebire de comunitatea practicienilor de mindfulness, practicienii de dia-
log socratic sunt familiarizați demult cu mediul online. În cadrul Institutului pentru 
Practici Filosofi ce din Paris, de exemplu, cu care colaborez deja de 4 ani, majorita-
tea activităților se desfășurau online și înainte de pandemie. Contextul autoizolării 
nu a însemnat, respectiv, o schimbare radicală pentru tipul de practică propus de
Oscar Brenifi er, ci a demonstrat încă o dată viabilitatea și adaptabilitatea ei la diferite 
condiții. Cei interesați de dialogul socratic nu au, în acest sens, nevoie de altceva 
decât de un loc liniștit, conexiune la internet și o cameră video: a lucra împreună cu 
un text fi losofi c sau a chestiona împreună aspecte ale experienței este posibil, în egală 
măsură, online și față către față.

Avantajul este, și aici, unul economic: participarea la seminarele de dialog so-
cratic organizate online exclude costurile pentru deplasare, fi ecare participant lu-
crând din locul în care s-a izolat deja și depășind izolarea prin comuniunea cu ceilalți 
participanți, dispuși să discute împreună. Discuțiile sunt purtate împreună indife-
rent de locul în care se afl ă fi ecare: în perioada pandemiei, am facilitat, săptămânal, 
întâlniri de grup cu participanți din Paris, Moscova, Sankt-Petersburg, Taiwan etc.

Spre deosebire de practica mindfulness, care educă o nouă raportare la trupul 
propriu, practica de dialog socratic suplinește, în contextul pandemiei, o altă nișă: 
cea a raportării la propriile convingeri și emoții. Anxietatea / îngrijorarea legată de 
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situația existențială a „faptului-de-a-fi -amenințat” poate fi  obiectul unei chestionări 
fi losofi ce care să o transforme. În acest sens, tematica câtorva seminare organizate de 
Oscar Brenifi er în primele luni de pandemie a fost un răspuns adresat anume acestei 
situații: ele purtau titlul Despre buna gestionare a crizelor.

În loc de concluzii
În criza generată de COVID-19, societatea se confruntă cu o situație existențială 

cu dimensiuni neașteptate.
Primul aspect este cel al fragilității trupului. În frica de boală, trupul însuși ne apa-

re drept fragil și ușor de a fi  afectat. Mai mult decât atât, pentru că nu știm dacă sun-
tem infectați sau nu, trupul propriu (potențial bolnav sau infectabil de către alte tru-
puri), ca și trupurile celorlalți (potențial bolnavi sau infectabili de noi) ocupă poziția 
„înfricoșătorului” din structura clasică heideggeriană a fricii. Strategia promovată 
la nivel social a „izolării” vizează anume scoaterea din circuit a „înfricoșătorului” – 
a ceea ce „amenință”. Confruntat cu propria fragilitate, indiferent dacă este bolnav 
sau nu, trupul este pus în situația de a învăța să aibă grijă de sine și să se simtă – 
precondiția pentru practicile sinelui, conform analizei lui M. Foucault [6].

Al doilea aspect vizează socialitatea de care suntem privați în izolare. Paradoxal, 
anume contextul izolării este cel care a făcut posibilă o nouă formă a socialității și 
solidarității virtuale – o explozie a comunicării, care a oferit o nouă vizibilitate prac-
ticilor fi losofi ce. Mediul online oferă astfel oportunități pentru transcenderea izolării 
în „sfera propriului” și pentru accesul la noi moduri de a fi , inimaginabile anterior.

Rămân, desigur, și o serie de probleme încă deschise. Voi menționa doar două 
dintre ele. Cea mai importantă vizează precaritatea și nesiguranța economică. Niciunul
dintre noi nu este sigur dacă, în contextul unei pandemii prelungite, își va păstra 
locul de muncă și va putea să se întrețină. În plus, online-ul ne face acut conștienți 
de ceea ce îi lipsește: posibilitatea atingerii și a contactului imediat cu cei apropiați. 
Implicațiile acestor probleme vor deveni însă clare abia în dinamică temporală. Deo-
camdată, neașteptat și paradoxal, pandemia și autoizolarea au oferit un nou teren de 
manifestare diferitor practici ale sinelui. Ne rămâne doar să sperăm că acestea ne vor 
cultiva un mod de a fi  care să poată face față provocărilor ce vor urma.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1.  Heidegger Martin. Ființă și timp. București: Humanitas, 2003.
2.  Cosmescu Alexandru. Scrisul ca act etic: a mărturisi adevărul. În: În oglinzile democrației. Literatura euro-

peană și etica societară: Conferință științifi că internațională. 21-22 mai 2015. Chișinău: CEP USM, 2015, 
pp. 312-319.

3.  Ossip Rachel. Living Inside. The virus comes to visit. În: There Is No Outside. COVID-19 Dispatches. 
London: Verso, 2020 [ediție electronică]. 

4.  Irigaray Luce. How to Escape the Dictatorship of COVID-19? https://workingwithluceirigaray.com/news/
news/ (accesat 5.11.2020)

5.  Husserl Edmund. Meditații carteziene. București: Humanitas, 1994.
6.  Foucault Michel. The Care of Self. New York: Pantheon Books, 1986.
7.  Cosmescu Alexandru. Corporalitate și limbaj în fenomenologie și alte tradiții fi losofi ce. În: Integrarea 

tradițiilor fi losofi ce în societatea bazată pe cunoaștere. Chișinău: Artpoligraf, 2019, pp. 294-345.

Revista  NR 3_2020____.indd   163Revista  NR 3_2020____.indd   163 12.01.2021   13:44:5612.01.2021   13:44:56


