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Într-un mod cumva ironic, dar poate previzibil, perioadele de 
izolare fizică și distanțare socială pot deveni uneori și contexte 
productive de a fi împreună cu întregi rețele de grupuri și 
comunități. Nu întâmplător, poate, când curatoarea Valentina 
Iancu mi-a propus în luna martie a acestui an să colaborăm 
în jurul unui volum colectiv pe tematici queer1 într-una din 
multele noastre întâlniri online pe Zoom, în perioada stării 
de urgență impuse în contextul pandemiei Sars-Cov-2, mi-
am recunoscut imediat aceeași nevoie de a avea în sfârșit 
coagulat un volum și în România, mai ales după aproape două 
decenii de producții și expresii culturale locale pe această arie 
sau având ca punct de plecare sau perspectivă teoretică și 
practică dimensiunea queer. Apoi, mai recent, am fost invitat 
și de criticul literar Ștefan Baghiu să contribui cu un articol la 
Revista Transilvania pe subiectul studiilor de gen în România 
și, astfel, mi s-a conturat cumva idea de a veni cu mică bucată 
de cartografiere, deloc exhaustivă, nici măcar ca intenție, 
asupra conceptului de queer, despre importanța acestuia în 
teoria critică contemporană și prezența sa în spațiul românesc 
academic, activist și cultural. Chiar plănuiam o întâlnire, un 
fel de asamblaj conceptual, între această noțiune și cea de 
diferență sexuală,2 precum și cu cea de trans, pentru a mapa 
dinamica dialogului între teoria queer și cea feministă din 
ultimii treizeci – patruzeci de ani din spațiul academic 
occidental și, în particular, românesc al studiilor de gen. Dar, 
ca în cazul oricărui concept cu o forță de seducție și o energie 
vitalistă care nu pot fi ușor capturate după bunul plac al unei 
interogări, indiferent cât de riguroasă s-ar pretinde, întâlnirea 
între dorința mea, pe de o parte, și rezistența acestui concept, 
pe de altă parte, s-a materializat mai degrabă înspre o 

încercare de a arăta interacțiunea între ceea ce face un concept 
în procesul de gândire, și nu numai, și cum putem astfel 
înțelege cât mai productiv această noțiune atât de prezentă 
în practica activistă și academică a studiilor de gen în context 
mai larg, dar și local, pe scurt în glocalitatea sa. 

Această discuție sper că va contribui și la abordarea unei alte 
problematici încă persistente în contextul local actual activist 
și ONG-ist, și chiar și academic pe alocuri. Și anume modul 
în care vedem legătura între teorie (în special cea de natură 
filosofică), gândire critică și practică activistă. Putem distinge 
încă o anumită atitudine, nu neapărat anti-intelectuală, dar cu 
siguranță cumva anti-teoretică, când vine vorba de practica 
politică activistă, mai ales în contextul mișcărilor feministe, 
anti-rasiste, anti-homofobe sau anti-transfobe locale, unde 
concepte precum gen, sexualitate, queer, putere sunt extrem 
de importante pentru o posibilă diagnosticare a actualei 
organizări sociale, culturale, politice și economice ierarhice 
și inegale, concepte însă mereu instabile, lăsate în spate sau 
țintuite într-o definire monolitică (cu diferențe clare între 
tipurile de activism, ONG-isme, pe clivajul dreapta/stânga 
etc.). Știm bine deja că orice diagnosticare este foarte relevantă, 
depinde de conceptele pe care le utilizăm și condiționează 
evident modul în care putem imagina formele ulterioare de 
rezistență și strategiile viitoare de afirmare politică. Dacă pleci 
de la o perspectivă feministă liberală sau de la un feminism 
socialist sau anarho-queer, spre exemplu, diagnosticările vor 
fi diferite și, implicit, strategiile politice vor fi cu totul altele, 
sau dacă pleci doar de la problema sexualității în termeni de 
drepturi si libertăți, vor apărea invitabil și întrebări legate de 
complicitățile cu capitalismul, rasismul sau sexismul, chiar 
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din interiorul acestor mișcări care aparent luptă împotriva 
lor. Deja știm bine că încă ne confruntăm cu clasism, rasism,  
sexism și transfobie în comunitățile LGBTQ, sau cu homofobie 
în mișcările antirasiste, spre exemplu.

Este adevărat că limbajul teoretic, tehnic, specializat, și 
mai ales cel de tip filosofic, care presupune și un background 
academic destul de nișat și ermetic (în sine presupunând 
acces la privilegii economice și nu numai), poate reprezenta 
un impediment și chiar sursa unei reticențe față de teorie în 
general. Dar să nu uităm cazul teoreticienei feministe Judith 
Butler care a schimbat complet peisajul teoretic critic din 
ultimii treizeci de ani cu a sa Gender Trouble (apărută în 1990, 
republicată în 1999),3 chiar dincolo de domeniul studiilor de 
gen și al teoriei feministe, o lucrare nu ușor accesibilă oricărei 
persoane interesate de ce înseamnă sex, gender, relația între 
ele, sexualitate, putere sau teoria performativității. Îmi aduc 
aminte când am citit-o prima oară în 2005 și eram extrem 
de frustrat, pentru că abia înțelegeam anumite idei dintr-o 
multitudine de argumente condensate și complexe. Dar 
acea frustrare a fost extrem de productivă, pentru că prin 
intermediul cărții lui Judith Butler a trebuit să mă reîntorc la 
Hegel, Nietzsche, Freud, Levi-Strauss, Simone de Beauvoir, 
Derrida, să citesc pentru prima oară pe Monique Wittig, Julia 
Kristeva, Luce Irigaray, Mary Douglas, Lacan și Foucault. 
Cu această ocazie am avut indirect un prim contact și cu 
alte nume relevante discuției noastre de față, precum Gilles 
Deleuze și Felix Guattari. Abia după un an de zile și vreo trei 
recitiri, am îndrăznit să cred că înțeleg câte ceva. Una dintre 
criticile cele mai puternice împotriva cărții lui Butler, lăsând 
la o parte aspectele ce țineau de argumentare și conținutul 
conceptual, viza în special limbajul și tipul de scriitură extrem 
de dificilă, de aici și un atac generalizat, nefondat de altfel, prin 
extrapolare, împotriva gândirii filosofice poststructuraliste și 
postmoderne feministe. Acest fapt a avut indirect un impact si 
asupra spațiului românesc, unde conceptul de gen a dominat 
cu o anumită înțelegere mult timp, și care încă domină, mai 
ales în ceea ce privește politicile egalității de gen statale și 
chiar ale unora dintre organizațiilor feministe, dar, e adevărat, 
aproape mai deloc în cercurile feministe radicale de stânga, 
unde noțiunea de queer este deja la ea acasă.

Așadar, modul în care folosim un concept este crucial pentru 
felul în care proiectăm procesele de mapare/diagnosticare 
și de rezistență/afirmare a luptelor din orice sferă socială 
actuală. Pe scurt, e nevoie de dialog conceptual și activist 
perpetuu pe un continuum care trece dincolo de dihotomia 
teorie/practică (unde cumva teoria este ierarhizată superior 
de unii, iar practica de alții), și care evidențiază necesitatea 
unei comunicări permanente și influențări reciproce între 
gândire critică și expresie practică politică. De aici, reiese clar 
și importanța abilității de a translata tematici conceptuale 
dificile, complexe și nuanțate în limbaj accesibil. Nu toți 
putem fi filosofi, poate nu toți din comunitățile feministe și 
LGBT am citit-o pe Judith Butler sau pe Michael Foucault. 
Dar nu aici cred că stă problema, ci în dorința noastră, poate 
comună, sau în absența ei de a face eforturi de a ne întâlni în 
diferențele noastre și de a construi un dialog permanent din 

care să auzim și să aflăm noul, negânditul de până acum, și să 
construim alianțe și mai eficiente, prin solidaritate și creare 
de rețele, rizomatic sociale, bazate pe afinități și, poate la un 
moment dat, pe depersonalizări și defacializări.

Cred că asta încearcă de fapt și conceptul queer. Propune 
un plan de întâlniri și paliere de intersectare diferite și 
neașteptate, și cu efecte politice extraordinar de interesante. 
Originea a ceea ce numim acum teorie queer este destul 
de greu de identificat în mod precis, din moment ce s-a 
construit la intersecția unor contexte culturale, politice și 
sociale diverse, incluzând mișcările și teoriile feministe, 
teoria poststructuralistă, mișcările radicale antirasiste, 
anti-homofobe și postcoloniale. Deși teoria queer își are 
începuturile mai degrabă în sfera educațională și academică, 
anumite evenimente globale, precum epidemia SIDA din anii 
‘80 și mișcările activiste ale minorităților sexuale, au avut un 
impact enorm asupra sa. Teoria queer a devenit un instrument 
academic instituționalizat în anii ‘90 plecând din studiile de 
gen și de sexualitate, care la rândul lor își aveau originea în 
teoria feministă (la început mai ales în departamentele de limbă 
și literatură), contestând multe dintre presupozițiile acestor 
domenii, prin criticarea noțiunii de categorii identitare bine 
definite și clar delimitate, precum și demantelarea normelor 
care creează dihotomia opozițională între sexualitățile așa-
zis bune („dezirabile”, „normale”) și cele rele („perverse”, 
„depravate”, „anormale”, „nenaturale”, „păcătoase”, etc.). 

Astfel, în lupta împotriva inegalităților, teoria queer 
introduce ideea centrală că nu există niciun set singular de 
norme predominante corecte, ci norme care se schimbă și 
față de care oamenii se raportează diferit. Nu vorbim despre 
relativism, în care orice se poate, orice este permis, ci despre 
variabilitatea istorică și contingentă a ceea ce numim norme 
și valori. Desigur, normele legate de sexualitate au reprezentat 
de la bun început centrul atenției și criticii teoriei queer, 
dar discuția s-a îmbogățit imediat, după cum se observă și 
în textul de pionierat al Teresei de Lauretis, „Queer Theory: 
Lesbian and Gay Sexualities”, publicat în 1991 în revista 
differences,4 unde menționează pentru prima oară termenul 
de teorie queer și explică cum în jurul acestei povești pot fi 
identificate trei direcții de abordare strâns legate între ele: 
refuzarea heterosexualității ca standard pentru sexualitate, 
criticarea ariei de studii de sexualitate ca o entitate singulară 
și monolitică, precum și luarea în calcul a rasei în discuția 
despre sexualitate. De asemenea, nume precum Gayle Rubin, 
Eve Kosofsky Sedgwick, Jack Halberstam, Leo Bersani și Judith 
Butler au pus practic bazele teoriei queer în termeni proprii, 
devenind astfel un domeniu de sine stătător. 

Majoritatea teoreticienelor queer au recunoscut importanța 
operei lui Michael Foucault pentru înțelegerea sexualității ca 
producție discursivă, și mai puțin ca parte esențială a vreunei 
„naturi” umane, plecând de la ideea că puterea nu este doar 
represivă și negativă, ci și productivă și generativă, care face 
ca sexualitatea să pară un adevăr ascuns care trebuie scos la 
suprafață, prin guvernanțele puterii și ale cunoașterii. Spre 
exemplu, heteronormativitatea, unul dintre conceptele cheie ale 
teoriei queer, reprezintă un astfel de instrument al puterii în 
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producția discursiv-materială a sexualității, pentru că impune 
heterosexualitatea ca orientarea sexuală preferată, naturală, 
coerentă, prin intermediul instituțiilor casătoriei, adopției, 
muncii, taxării, etc., sedimentând privilegiile care derivă din 
astfel de instituții, structuri de înțelegere și practici. Pe scurt, 
teoria queer a început să examineze structurile de putere care 
instituționalizează și legitimează anumite forme și expresii 
sexuale și de gen în detrimentul altora. Teoria queer, considerată 
adeseori chiar „deconstrucția” studiilor despre sexualitate și 
LGBT, problematizează categoriile identitare rigide, normele 
sexuale și de gen biologizante, precum și opresiunea și violența 
generată și justificată de astfel de norme, contribuind mereu 
la dialogul inevitabil cu teoriile critice ale rasei, studiile trans, 
teoria feministă și studiile despre dizabilități. 

Cu toate acestea, conceptul de queer rămâne pentru multă 
lume, atât în mediul academic, cât și în rândul mișcărilor 
sociale mai ales din România, cumva derutant, când prea larg, 
când prea restrâns din perspectiva conținutului conceptual, 
ba o critică a identităților rigide, ba însăși identitatea pe 
baza căreia se formulează diversele revendicări politice 
minoritare; deci ridică probleme și de natură epistemologică, 
discursivă și lingvistică, pe de o parte, dar și ontologică când 
vorbim de corpuri, pe de altă parte. Queer poate să trimită 
când doar la sexualități, expresii, practici și identități sexuale 
minoritare, când la un mod de gândire și practică identitară 
mai largă ce trece dincolo de sexualitate și ia în calcul în mod 
intersecțional și foarte critic capitalismul, rasismul, sexismul, 
etc., prin multiple alte forme de critică și rezistență la actuala 
configurație economică și socio-politică predominantă. Queer 
poate fi și un simplu termen umbrelă ca rezistență la orice tip 
de etichetare, identificare sau categorizare ca instrumente de 
putere și normativizare așa cum sunt produse și reproduse 
în actuala matrice culturală, economică și socio-politică. Pe 
scurt, queer pare să fie simultan identitate și practică, gândire 
critică, dar și non-identitate.

Pare să fim prinși încă de la început într-o oarecare enigmă 
sau chiar paradox. Cum putem, astfel, înțelege mai bine 
conceptul queer, modul în care se actualizează, propriile 
expresii și articulări? Ce este un concept, ce funcție are, de 
ce și cum apare? În continuare voi încerca să arăt importanța 
conceptului queer în gândirea critică și socială actuală și 
modul în care comunică extraordinar de puternic cu alte 
concepte fundamentale, cum le interoghează, destructurează, 
intră în dialog, le reconfigurează sau le transformă în 
modalități neașteptate și productive din punct de vedere 
politic, dar, desigur, și reciproca. Mă gândesc aici la noțiuni 
clasice de epistemologie și ontologie occidentale, după cum 
am văzut și mai sus, precum cunoaștere, identitate și diferență, 
subiectivitate, putere, dorință, agențialitate politică. Astfel, sper 
să arăt, minimal, că reprezintă unul dintre cele mai importante 
concepte contemporane expresive ale gândirii critice sociale 
și politice contemporane, care nu doar se alătură unora 
anterioare, ci efectiv restructurează ceea ce însemna până 
acum epistemologia și ontologia.

Filosoful Gilles Deleuze și psihanalistul Felix Guattari ne pot 
oferi o modalitate de a ieși din impas, propunând să ne uităm 

la acest concept din perspectiva binomului de tip problemă-
soluție. În Nietzsche și Filosofia (2005) și în Diferență și Repetiție 
(1995),5 Gilles Deleuze construiește o înțelegere specifică a 
conceptului de „critică”. În prima carte, el afirmă că „primul 
filosof care a înțeles că o critică trebuie să fie totală și pozitivă 
în calitatea ei de critică este Kant”  (2005, p. 104), însemnând 
că „nimic nu trebuie să-i scape”, și, astfel, ar trebui să arate 
geneza a ceea ce a fost criticat, pe de-o parte, și că, subminând 
acel ceva criticat, dezvăluie, de asemenea, ceva nou, afirmativ, 
„pentru că ea nu restrânge puterea de a cunoaște fără a elibera 
alte puteri, până atunci neglijate”, pe de altă parte.

„Ca o regulă generală, critica negativului rămâne ineficientă 
atâta timp cât ea capătă în propoziție forma afirmației gata 
făcute. Critica negativului nu este radicală şi bine întemeiată 
decât atunci când ea operează o geneză a afirmării şi, 
simultan, geneza aparenței de negare”.6

Deleuze folosește această înțelegere a criticii când abordează 
problema unei „imagini a gândirii” (ca set de presupoziții 
despre ceea ce înseamnă să gândești) care, pentru el, este 
specifică gândirii filosofice occidentale și, în consecință, o 
critică adevărată ar trebuie să se concentreze pe analizarea 
acestei imagini a gândirii „ce se presupune pe ea însăși, 
geneza actului de a gândi în gândirea însăși”.7

Potrivit lui Deleuze, atât filosofia, cât și istoria filosofiei 
au operat ca agenți ai puterii în gândire, însemnând că, 
jucând „rolul opresorului” (bazat pe impoziția recunoașterii 
epistemice prin abordarea obligatorie a canonului filosofic), 
gândirea filosofică a construit o imagine a gândirii pe baza 
noțiunilor, temelor și metodelor împrumutate din ideea de 
Stat Ideal. Această imagine a gândirii, ca o întreagă organizare 
care determină gândirea în funcție de normele unei ordini 
de putere, devine în proiectul filosofic deleuzian un element 
crucial supus criticii.  

În Ce este filosofia? (2020), Deleuze și Guattari afirmă, încă de 
la bun început, că filosofia este „arta de a forma, de a inventa, 
de a confecționa concepte”.8 Într-un mod mai riguros, după 
cum se exprimă ei, sarcina filosofiei ar fi să creeze concepte 
și nu să contemple, să reflecte sau să comunice ceva. Fiecare 
concept este definit de multiplicitatea componentelor sale și 
are o istorie, adică este legat de alte concepte din alte registre 
(Deleuze și Guattari le numesc planuri ale imanenței) care au 
fost create ca soluții pentru alte probleme. În al doilea rând, un 
concept are, de asemenea, o devenire în sensul că relaționează 
cu alte concepte din același plan, coordonându-se înspre 
și răspunzând aceleiași probleme. În plus, pentru Deleuze 
și Guattari, un concept nu are nevoie doar de o problemă 
căreia să îi răspundă, ci și o joncțiune de probleme prin care 
să se conecteze sau să combine concepte coexistente. În al 
treilea rând, fiecare concept este format din componente 
care sunt diferite, dar totuși inseparabile, oferind o anumită 
consistență conceptuală sau o „endo-consistență”, cum 
o numesc Deleuze și Guattari.9  Această consistență este 
asigurată de caracteristica intensivă a conceptului „ca punctul 
de coincidență, de condensare sau de acumulare al propriilor 
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componente”.10 Din moment ce un concept este incorporal și 
nu are coordonate spațio-temporale, este diferit de o stare de 
lucruri și, astfel, nu vorbește de lucruri sau de esența lor, ci 
despre evenimente. 

Conceptele au nevoie de un plan al imanenței, adică de un 
orizont de evenimente populate de concepte. Cu alte cuvinte, 
planul imanenței „este imaginea gândirii, imaginea pe care 
ea și-o oferă cu privire la ce înseamnă a gândi, a te folosi de 
gândire, a te orienta în gândire...”.11 În timp ce conceptele sunt 
caracteristici intensive, elementele planului sunt caracteristici 
diagramatice sau intuiții; planul este o diagramă de mișcări, 
iar conceptele sunt ordonate intensive ale acestor mișcări. 
„Conceptul este începutul filosofiei, însă planul e instaurarea 
acesteia”,12 adică planul imanenței este pre-filosofic. Trebuie 
înțeles ca ceva care nu este imanent în raport cu „ceva”, 
pentru că acel „ceva” ar reintroduce transcendentul, și asta 
caracterizează imaginea reprezentațională a gândirii pe care 
Deleuze a criticat-o atât de mult. 

Așa cum Deleuze a făcut-o deja în Diferență și Repetiție, 
Deleuze și Guattari ne avertizează și ei împotriva iluziilor 
care amenință planul imanenței: iluzia transcendenței (face 
imanența imanentă față de ceva și redescoperă o transcendență 
tocmai în cadrul imanenței), iluzia universaliilor (când 
conceptele sunt confundate cu planurile de imanență), iluzia 
eternului („când uităm că, de fapt, conceptele trebuie create”) 
și iluzia discursivității („când propozițiile sunt confundate 
cu conceptele”).13 Atunci, planul de imanență, populat de 
concepte, pentru a scăpa de problema de a fi imanent în raport 
cu ceva, trebuie înțeles ca „ceea ce trebuie să fie gândit și ceea 
ce nu poate fi gândit”, adică ne-gânditul din cadrul gândirii ca 
„posibilitatea imposibilului”.

„Și poate că tocmai acesta este gestul suprem al filosofiei: nu 
atât de a gândi PLANUL, cât de a arăta că acesta se află acolo, 
ne-gândit în fiece plan. A-l gândi în felul acesta, ca afara 
și lăuntrul gândirii, un afară ne-exterior sau un lăuntru 
ne-interior. Ceea ce nu poate să fie gândit, dar trebuie să 
fie gândit, acest ceva a fost gândit odată [o dată], așa cum 
Cristos s-a întrupat odată [o dată], pentru a demonstra, data 
aceasta, posibilitatea imposibilului”.14

Pe scurt, filosofia cuprinde trei elemente care trebuie să fie 
gândite separat pentru fiecare în parte, dar care se potrivesc 
împreună: planul pre-filosofic pe care îl prezintă (planul de 
imanență), personajele conceptuale pe care le aduce la viață 
și conceptele filosofice pe care le creează.15 Un exemplu ar 
fi Rațiunea ca plan de imanență,  Imaginația ca personaj 
conceptual și Intelectul ca concept filosofic.16

Rezumând, filosofia, ca o diadă de tip problemă-soluție, 
înseamnă crearea de concepte ca răspunsuri/soluții la 
evenimente/probleme care se petrec în planul de imanență; 
un plan presupus de conceptele filosofice care sunt soluția 
la necunoscutele unei probleme, necunoscute identificate 
în personajele conceptuale.17 Deleuze și Guattari insistă să 
reitereze ideea că conceptele trebuie să se refere la probleme, 
la o istorie și la devenirile noastre și că un concept nu poate 

avea semnificație în afara acestei structuri. 
Aceasta este logica prin care întreaga argumentație de până 

acum, poate extrem de obositoare și neprietenoasă, urmărește 
să justifice „crearea” conceptului de queer și adaptarea acestuia 
în spațiul românesc. 

Cineva ar putea fi într-adevăr suspicios față de acest gest 
de împrumutare a conceptului dintr-un anumit plan inițial 
și de relocare a acestuia în cadrul altei matrice de gândire 
și practică. Dar tocmai asta presupune crearea de concepte 
potrivit lui Deleuze și Guattari: „Într-un concept, există 
cel mai adesea bucăți sau componente provenite din alte 
concepte, care răspund altor probleme și presupun alte 
planuri. Și este obligatoriu așa deoarece fiecare concept 
operează un nou decupaj, ia noi contururi, trebuie să fie 
reactivat sau refăcut”.18 Și acest aspect este, de asemenea, legat 
de ceea ce gândirea critică ar putea oferi ca nou, în special 
când „a critica nu înseamnă decât a constata că un concept se 
estompează, pierzându-și dintre componente sau dobândind 
unele noi care îl transformă, atunci când e aruncat într-un nou 
mediu”.19 La fel și conceptul queer a pornit cumva ca termen 
negativ, peiorativ în anii ’50 -’60 și ajunge, prin apropriere, 
transplantare și transmutare, în timpul mișcărilor sociale din 
anii ’70  și de după, să fie expresia afirmativă a unei conștiințe 
politice colective și ulterior un concept de gândire critică. 

Queer este o soluție la ce întrebare? Este un concept creat 
pentru a rezolva ce problemă/probleme? Posibil, la modul în 
care vedem relația conceptuală între sex, gen și sexualitate, pe 
de o parte, și relația lor cu referentul corp, trăirile, practicile 
și instituțiile colective identitare și sexuale, pe de altă parte. 
Pe scurt, la dinamica operativă între dorința/dorințele 
corporalității, manifestările și expresivitățile acesteia, și 
regimurile de putere prin care aceasta este codificată și 
reglementată individual și colectiv. Astfel, în cazul nostru, 
putem zice că planul de imanență ar fi corporalitatea, 
personajul conceptul ar fi dorința (dar nu cea freudo-
lacaniană, ci cea deleuziană, cum vom vedea mai încolo), iar 
conceptul filosofic, cel de queer.

După cum menționam și mai sus, conceptul queer  are 
„bucăți sau componente provenite din alte concepte, care 
răspund altor probleme și presupun alte planuri”. Spre 
exemplu, distincția sex/gen, utilizată în critica feministă 
din anii ’60 și ’70, răspundea unei întrebări specifice, iar 
construcția socială a genului permitea să ne dezvățăm de ceea 
ce am fost învățați. Însă această înțelegere a conceptului de 
gen era deficitară, pentru că nu putea explica de ce oprimarea 
femeilor nu s-a făcut în mod accidental, ci în mod sistemic și 
structurat în toate sferele vieții umane. De asemenea, distincția 
reproducea dihotomia opozițională natură/cultură, conform 
căreia „naturalul“ este fix, iar „culturalul“, valorizat superior, 
este permanent supus schimbării. În plus, era oarbă la alte 
axe de diferențiere, precum clasa sau sexualitatea. La această 
problemă răspunde și un alt concept, cel de intersecționalitate. 
Astfel, în anii ’90 queer devine concept umbrelă care poate 
răspunde la relația între sex, gen și sexualitate luând în calcul 
relațiile de putere exprimate și reproduse nu doar la nivel 
material-simbolic, ci și lingvistic/discursiv mai larg. 
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Filosoafa feministă Claire Colebrook20 identifică două tipuri 
de răspunsuri la modul în care distincția sex/gen abordează 
corpul din perspectiva diviziunii materialitate/reprezentare. 
Din perspectiva ei, primul răspuns îl găsim în opera lui Judith 
Butler (1990, 1993, 1997),21 unde „materia poate fi gândită doar 
ca materie și, astfel, deja discursivă, este proiectată ca celălalt al 
discursului”.22 A doua posibilitate de a depăși dezbaterea legată 
de identic/diferență a fost recunoașterea faptului că „deși se 
poate face referire la corp doar prin discurs și reprezentare, 
corpul posedă o forță și o existență care definește chiar natura 
reprezentării”.23 Această a doua perspectivă poate fi găsită cel 
mai adesea în proiectele ontologice dezvoltate de filosoafele 
Elizabeth Grosz, Moira Gatens și Genevieve Lloyd. Colebrook 
afirmă că, în comparație cu cele trei feministe australiene 
ghidate de întrebarea „care sunt formele specifice prin care 
realul devine inteligibil?”,24 în opera lui Butler, bazată pe logica 
hegeliană a puterii constitutive de a postula și de a vedea 
discursul ca un sistem de semnificare (contopit cu o înțelegere 
mai largă a limbajului), „corpul nu este un efect al discursului, 
dar statutul său ca non-discursiv este un efect al postulării 
discursive”.25 Având în vedere că perspectiva lui Butler pare 
să contopească, de asemenea, dimensiunile ontologice și 
epistemice în raport cu corpul, prin echivalarea „ființării unui 
lucru cu modul în care acel lucru ajunge să fie cunoscut”,26 
corpul este întotdeauna deja semnificat, postulat ca referent și, 
în consecință, „nu este o pârghie privilegiată de destructurare 
a închiderii reprezentaționale, pentru că propria logică a 
reprezentării (ca reprezentare) cere ca orice «prezență» să 
nu fie niciodată dată imediat, ci doar ca prezentă”.27 Cu alte 
cuvinte, postularea materialității corpului ca fiind „exterioară” 
limbajului (pre-existând sau pe un plan ontologic distinct 
de cel al limbajului) se face întotdeauna deja prin limbaj și, 
astfel, este subsumată unei constituiri discursive a realului. 
Materialitatea corpului este conceptualizată prin formele 
materiale de semnificare (indicatorii lingvistici de diferențiere) 
care sunt văzute ca fiind materiale după constituirea unei 
astfel de materialități. În consecință, „sexul este postulat după 
atribuirea genului, adică, așa-zisul fundament pre-discursiv 
al „sexului este un efect al reprezentării discursive a genului”.28 

Butler a analizat câteva dintre noțiunile și conceptele 
fundamentale din teoria feministă și le-a chestionat în relație 
cu natura lor fundațională pentru proiectele/agendele politice 
feministe. După cum clarifică în prefața la a doua ediție a 
cărții, ea a încercat să „critice presupoziția heterosexuală 
dominantă din teoria feministă”,29 arătând că orice semnificație 
restrânsă a conceptului de gen are normele sale de excludere 
și că există un puternic heterosexism în miezul diferenței 
sexuale. Conectând sexualitatea cu genul, a dezvoltat teoria 
proprie a performativității genului (plecând de la noțiunea de 
performativitate derrideană și efectele productive ale puterii 
regulatoare de la Foucault), potrivit căreia materialitatea 
corpurilor este întotdeauna deja subsumată puterii 
constitutive a forțelor discursive de gen.30

Cu alte cuvinte, identitatea de gen și sexuală a unui subiect 
se constituie prin practici performative și lingvistic-discursive 
repetate, care vor crea în timp iluzia realității unei identități 

preexistente acțiunilor sale. Prin diferite tipuri de practici 
individuale și colective, sociale, care impun anumite tipuri 
de semnificații, devin bărbat prin performarea acestora, în 
mod repetitiv, zi de zi, pe scurt îmi performez genul, care 
ajunge să apară ca natural, preexistent și nu ca fiind produs. 
Parafrazând-o pe de Beauvoir, nu mă nasc bărbat, ci devin 
bărbat, dar devin bărbat, nu ca o expresie naturală în timp 
care decurge dintr-o corporalitate bărbătească preexistentă, 
ci prin preformări zilnice, repetate a ceea ce înseamnă să fii 
bărbat, potrivit culturilor predominante de la acel moment 
(mă îmbrac într-un fel, mă mișc într-un fel, gândesc într-un 
fel etc., care toate dau în timp, aparent natural, imaginea a 
ceea ce înseamnă să fiu bărbat și creează iluzia de subiect 
masculin retroproiectat ca fiind anterior acestor acțiuni). 
Așadar, sexualitatea nu este o expresie a corporalității noastre, 
care decurge din faptul de a fi bărbat sau femeie, ci reprezintă 
chiar grila socială heteronormativă prin care sexul și genul sunt 
impuse asupra corpurilor prin mecanisme și practici discursive 
repetate, dând impresia că heterosexualitatea este naturală, 
și homosexualitatea, spre exemplu, sau alte sexualități, ca 
fiind nenaturale. Pe scurt, devin „bărbat”, pentru că deja 
heteronormativitatea impune să fiu bărbat heterosexual. În 
acest context, al teoriei performativității, queer este o reflecție 
a ceea ce înseamnă să fii queer, deci un anumit tip de proces de 
identificare și constituire subiectivală, dar încă prinsă în forma 
reprezentațională de înțelegere a unui concept.

Dar queer poate fi și o ruptură față de acest mod de 
gândire reprezentațional. Reprezentaționismul se bazează pe 
separarea reprezentărilor de ceea ce ar trebui să reprezinte. 
Acest sistem este exprimat în triada formată de cunoaștere 
(reprezentări), ceea ce este cunoscut (ceea ce este reprezentat) 
și existența unui cunoscător (cineva care face reprezentarea). 
În acest sens, Karen Barad arată că:

„[…] atât realiștii științifici, cât și constructiviștii sociali 
consideră cunoașterea științifică (în multiplele sale forme 
de reprezentare, cum ar fi conceptele teoretice, graficele, 
urmele particulelor, imaginile fotografice) ca mediator al 
accesului nostru la lumea materială; ei sunt în dezacord 
în ceea ce privește referentul, dacă cunoașterea științifică 
reprezintă lucrurile din lume așa cum sunt ele în realitate 
(adică, „Natură”) sau dacă sunt „obiecte”, produse ale 
activităților sociale (mai exact, „Cultură”), dar ambele 
grupuri subscriu la reprezentaționism”.31

Această imagine a gândirii ca reprezentare, pentru Deleuze, 
caracterizează filosofia în întregime, iar conceptul de identitate 
subordonează pe cel de diferență.

„Elementul reprezentării ca „rațiune” are patru aspecte 
principale: identitatea în forma conceptului indeterminat, 
analogia în raportul dintre conceptele determinabile ultime, 
opoziția în raportul determinărilor în interiorul conceptului, 
asemănarea în obiectul determinat al conceptului însuși. 
Aceste forme sunt ca cele patru capete sau cele patru 
legături ale medierii. Vom spune că diferența e „mijlocită” 
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în măsura în care reușim să o supunem cvadruplei rădăcini 
a identității și a opoziției, a analogiei și a asemănării”.32

Noțiunea de „diferență”, în critica lui Deleuze, este 
conceptualizată în operația gândirii ca o simplă funcție a 
conceptului de „identitate”, respectiv ca una negativă (astfel 
extrinsecă și empirică, ca ceva între doi termeni cu unul 
care nu este celălalt), ca un mod de specificare sau diviziune 
al conceptului de identitate (bazat pe modelul aristotelic de 
gen și specie). Această imagine a gândirii care domină filosofia 
eșuează în a se vedea ca un punct de vedere printre altele și, 
implicit, ca non-universal, din moment ce „universalizează, în 
mod ilegitim, perspectiva sa contingentă, fără să determine 
condițiile în care această perspectivă este posibilă și limitele 
la care se supune”.33 Această critică pare să fie similară cu 
examinarea lui Irigaray a parțialității atât a gândirii filosofice, 
cât și a subiectivității masculine.

Cu alte cuvinte, mișcarea/procesul gândirii ca atare a fost 
echivalat cu o imagine specifică a cum să gândești pe baza 
unui model de recunoaștere, și anume de asumare că ceva este 
adevărat doar pentru că este familiar, recognoscibil pentru 
noi. În această lumină, Deleuze oferă o critică convingătoare 
a reprezentării/gândirii prin dezvăluirea genezei/mișcării 
sale și, în același timp, eliberând puterea afirmativă a 
diferenței înțelese în termenii ei (ca auto-relațională, internă 
și generativă), una care nu mai este relativă la altceva. În 
Gilles Deleuze,34 Todd May oferă un exemplu de cum lucrează 
gândirea reprezentațională: 

„Ce este aia? (O întrebare de recunoaștere). Arată ca o vacă. 
(Asemănare sprijinită de categoriile bunului simț.) Îmi 
aduc aminte cum arată vacile. (Simțul comun.) Cu siguranță 
nu este un tăuraș; ei au coarne. (Opoziție.) Are copite ca un 
tăuraș, totuși. (Analogie.)  Dar este o vacă. De fapt, este aceeași 
vacă pe care am văzut-o ieri pe pajiște. (Identitate)”.35

Explicațiile pe care Deleuze le dă cu privire la geneza gândirii 
reprezentaționale, în Diferență și Repetiție, Logica Sensului și, 
împreună cu Felix Guattari, în Anti-Oedip par să împărtășească 
critica împotriva credinței comune despre ceea ce înseamnă 
să gândești și despre cum este produsă gândirea.36  Deleuze și, 
pe de altă parte, Deleuze și Guattari arată că gândirea filosofică 
vestică a avut tendința de a se autodefini în termenii propriilor 
producții (reprezentări), fără să chestioneze procesul său de 
producție și condiționare. Deleuze chiar face o distincție între 
„reprezentările moarte”, care sunt separate de procesul lor de 
producție și externe obiectului lor, și „reprezentările vii”, care 
reprezintă manifestarea substanțială a anumitor expresii și 
sunt legate de condițiile/agenții de producție.

„De fapt, au fost diferențiate două tipuri de cunoaștere 
(savoir), una indiferentă, rămânând externă obiectului 
ei, și una concretă, căutând obiectul ei oriunde ar fi. 
Reprezentarea își obține ideaticul topologic doar prin 
intermediul expresiei ascunse pe care o învăluie, adică 
prin intermediul evenimentului pe care îl cuprinde. 

Există, așadar, o «utilizare» a reprezentării, fără de care 
reprezentarea ar rămâne fără viață și fără sens. Wittgenstein 
și discipolii săi au dreptate când definesc semnificația prin 
intermediul utilizării. Dar o astfel de utilizare nu este 
definită printr-o funcție a reprezentării în relația cu ceea 
ce este reprezentat și nici chiar prin reprezentativitate 
ca formă de posibilitate. Aici, ca și oriunde altundeva, 
funcționalul este transcendent în direcția unei topologii și 
utilizarea este în relația între reprezentare și ceva extra-
reprezentativ, un non-reprezentat și o simplă entitate 
exprimată. Reprezentarea învăluie evenimentul într-o altă 
natură, îl cuprinde la granițele lui, îl întinde până în acest 
punct și fixează această delimitare. Aceasta este operațiunea 
care definește utilizarea vie, astfel încât reprezentarea, 
atunci când nu ajunge în acest punct, rămâne doar o literă 
moartă, confruntând ceea ce este de reprezentat, și stupidă 
în reprezentativitatea sa”.37

În această lumină, putem vedea cum, prin această critică, 
trei „condiții” sunt dezvăluite ca determinând în mod 
concret producția reprezentării. Dacă reprezentările moarte 
(care definesc gândirea filosofică occidentală) împiedică 
descoperirea transcendentalului și reduc viața pre-predicativă 
la expresii în judecățile conștiente, tipul deleuzian de critică 
arată că reprezentările sunt produse, fiind mai degrabă doar 
epifenomene ce trebuie explicate ca producții ale diferenței 
(Diferență și Repetiție) sau ca forțe corporale (Logica Sensului) și 
dorință (Anti-Oedip). Reprezentările moarte, dimpotrivă, oferă 
imagini false ale acestor trei agenți de producție a gândirii. 
Corpul este organizat și conceput ca identic-cu-sine, monolitic 
și separat de real. Diferența este abstrasă din propria viață de 
multiplicități și singularități, fiind supusă domniei gândirii 
reprezentaționale ca derivație a identității. Dorința este văzută 
ca lipsă și interpretată din punctul de vedere al cerințelor 
structurilor sociale (acesta este rolul complexului oedipian pe 
care îl joacă în psihanaliză). Pe de altă parte, critica dezvăluie 
o diferență în sine, care este productivă și care determină 
gândirea reprezentațională, și scoate la iveală o forță corporală 
și procese care participă în formarea gândirii, și o dorință care 
este formatoare și afirmativă.

Deși în mod aparent folosesc vocabulare tehnice diferite 
în cărțile lor, Deleuze și Guattari oferă aproape aceeași 
perspectivă asupra producției gândirii bazate pe o traiectorie 
care începe de la corp și ajunge până la reprezentările din 
conștiința umană. În plus, această viziune concepe în mod 
clar gândirea ca producție corporală și nu ca o facultate 
ordonatoare opusă materialității corporale. În acest sens, 
Deleuze (și Deleuze și Guattari) împărtășește o critică comună 
a binarităților ierarhice care operează în gândirea filosofică 
occidentală. Prin intermediul acestei critici, forțele corporale 
sunt dezvăluite ca agenții din spatele constituirii gândirii și 
ai posibilelor reconfigurări subiectivale. Afirmarea agenției 
corporale în producția conștiinței umane și a reprezentării 
este acompaniată de o reconceptualizare a noțiunii de 
diferență în relația cu identitatea și identicul. Astfel, nu doar 
corpul este dezgropat de sub domnia gândirii, ci și gândirea 
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însăși este reconfigurată de la zero prin evidențierea faptului 
că propria-i condiționare este chiar diferența în sine, pe de o 
parte, și multiplicitățile corporale și materiale în specificitățile 
lor diferențiale, pe de altă parte. Prin intermediul acestei 
prelucrări revoluționare a noțiunii de „critică”, Deleuze arată, 
așadar, și explorează geneza a ceea ce este criticat, în acest caz 
gândirea reprezentațională, și, în consecință, afirmă ceea ce a 
făcut dintotdeauna posibil lucrul criticat, adică, în cazul nostru, 
cei trei agenți fundamentali: diferența, corpul și dorința.

În Mii de Platouri, Deleuze și Guattari introduc conceptul 
de „gândire rizomatică” ca o contrapondere la „gândirea 
arborescentă”.38 Ultima este liniară, ierarhică, sedentară 
și plină de diviziuni. Este reprezentată de o structură a 
genealogiei, asemănătoare unui copac cu ramuri care 
continuă să se subdividă în categorii mai mici și inferioare. 
Este ierarhică, verticală și dualistă: „Arborele sau Rădăcina ca 
imagine nu încetează să dezvolte legea lui Unu care devine doi, 
apoi a lui doi care se face patru etc. Logica binară constituie 
realitatea spirituală a arborelui-rădăcină”.39 În timp ce gândirea 
arborescentă se construiește pe gândirea reprezentațională, 
gândirea rizomatică este non-liniară, anarhică, nomadică, 
mișcându-se în multe direcții și fiind conectată cu alte linii 
de gândire, acționare și de existență. Potrivit lui Deleuze și 
Guattari, unul dintre principiile care influențează „rizomatica” 
este cel al multiplicității. Un sistem rizomatic este format 
dintr-o multiplicitate de linii și conexiuni. „Într-un rizom nu 
există puncte și poziții așa cum întâlnim într-o structură, într-
un arbore, într-o rădăcină. Nu există decât linii”.40 Ideea este 
că multiplicitatea este introdusă ca o apologie a pluralității în 
opoziție cu modelele unitare, binare și ale marilor narațiuni 
din gândirea occidentală. Rizomul este terenul manifestărilor 
nomadice. Modul nomadic de gândire este postulat împotriva 
înțelegerii tradiționale a filosofiei ca sistem închis, rigid, 
abstract, liniar de argumentări explicative, iar subiectivitatea 
nomadică devine alternativa la înțelegerea clasică de subiect 
unitar identic-cu-sine al proiectului modernist. Nomadismul 
lui Deleuze și Guttari este un mod de viață rupt de origini 
fixe, de tradiții și înrădăcinări, așa cum sunt ele structurate 
de gândirea filosofică vestică. Nomadismul este mai curând 
o mișcare permanentă între deveniri, un între permanent. 
Nomadismul nu privilegiază Ființa, Centrul și pura prezență. 
Plecând de la noțiunea bergsoniană de „intuiție” a devenirii, 
Deleuze și Guattari afirmă că multiplicitatea este un câmp al 
devenirilor, deveniri pentru ele însele. Există o infinitate de 
deveniri, dar toate țintesc înspre devenire-minor. Într-un fel, 
această noțiune exprimă dorința de a privilegia modalitățile 
de a fi minoritar (ex.: femeie pentru bărbat, copil pentru adult, 
queer pentru heterosexual, roma pentru alb, natură pentru 
oameni, imperceptibilitate pentru vizibilitate). A nu fi în 
Centru, a nu avea Putere, a nu avea Control.

Brian Massumi explică în cartea lui A User’s Guide to 
Capitalism and Schizophrenia (1992) că, deși Deleuze și Guattari 
nu neagă realitatea diferenței sexuale, ei nu o iau în calcul 
ca fundațională pentru formarea subiectivală.41 „Bărbatul” 
și „femeia” sunt considerați, în consecință, doar simple 
„categorii goale”, „abstracții logice” și „constructe patriarhale” 

ale unei gândiri opoziționale binare, impuse social pe corpuri 
printr-un proces de genizare.42 Atunci, nu ar fi decât logic să 
fim de acord cu proiectul lui Deleuze și Guattari de a distruge 
orice încadrare categorială, precum dihotomiile de gen ca 
structuri sociale molare.

În perspectiva lui asupra subiectivității, mergând dincolo 
de androcentrism, Deleuze a conceput diferența în sine 
pentru a o scăpa de simpla opoziție cu identitatea sau de 
asemănarea dialectică cu identitatea. Ideea este că politica 
diferenței presupune o devenire-minoritar sau, cu alte cuvinte, 
a se face deviant de la normă. Dar Deleuze și Guattari au 
colapsat specificitățile în multiplicități și, în final, în particule 
neidentificabile înspre o imperceptibilitate. Ei arată că putem 
regândi subiectivitatea și corpul, fără a apela la vreun cadru 
simbolic și, în special, la cel psihanalitic. După cum afirmă 
Braidotti, pentru Deleuze: „Întregul proces al devenirii 
urmărește să depășească dualismul sexual sau dihotomia 
de gen. Orizontul nomadic sau intensiv este o subiectivitate 
dincolo de gen, în sensul că este dispersată, nu binară; multiplă, 
nu dualistă; interconectată, nu dialectică; în flux continuu, nu 
fix”.43 Aparent, Deleuze ne eliberează de orice identități rigide 
constrângătoare pentru a nu reproduce structurile oedipale. 
Corpul nu are un singur sex, ci o mie de sexe, și nu doar două 
genuri, ci este dincolo de gen, non-gen, agen.

Astfel, dorința este în sine deja din totdeauna sexuală, dar 
nu în termeni heteronormativi patriarhali, ci ca dorință pură, 
productivă în sine și nu pentru altceva, dorința se dorește pe 
sine, în conectivitate, prin asamblaje și diverse alianțe. Dorința 
este queer în sine, este anti-umanistă și poate fi anti-speciistă 
și anticapitalistă. Nu este o dorință care să reproducă specia, 
ci una care rupe lanțul capitalist al productivității monetizate, 
potrivit căreia corpurile ar fi valoroase doar pentru că produc, 
reproduc și consumă capital. Corpurile queer sunt productive 
într-o formă neproductivă, ele eșuează și, după cum susținea 
și Jack Halberstam în cartea sa, The Queer Art of Failure (2011), 
într-o lume în care succesul este definit în funcție de profit 
sau de căsătoria heterosexuală (implicit cu copii), eșecul 
este punctul de plecare pentru o critică a capitalismului,  
heteronormativității, dar și a producției de cunoaștere. 

„A trăi înseamnă să eșuezi, să lucrezi în van, să dezamăgești 
și, în ultimă instanță, să mori; în loc să caute modalități 
de a depăși moartea și dezamăgirea, arta queer a eșecului 
presupune acceptarea finitudinii, îmbrățișarea absurdului, 
a prostescului și stupidității incurabile. În loc să rezistăm 
finalurilor și limitelor, mai bine să ne desfătăm cu și să 
rămânem fideli eșecurilor noastre fantastice inevitabile”.44

Inevitabil, atunci, conceptul de queer devine un instrument 
analitic extrem de util nu doar în critica anticapitalistă și anti-
speciistă, ci și ca regândire a „umanului”, ca expresie de gândire 
critică postumanistă, în care precaritatea, vulnerabilitatea, 
degradarea și distrugerea corpurilor, umane și non-umane, 
se pot restructura ca fundament moral pentru o noua etică 
afirmativă a corpurilor queer. 
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