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Sinteza părţilor principale: 

Teza de doctorat examinează poetica corpului în literatura şi filmul contemporan, iar în 

cadrul acesteia, reprezentarea corpului bolnav. Cercetarea vizează analiza mediatică şi poetică a 

reprezentării corpului în câteva opere literare contemporane şi adaptările acestora pe film, alese 

după criterii stabilite în preambul. Acestea sunt:  

1. Operele adaptate să fie texte literare contemporane maghiare sau din literatura universală 

2. Reprezentarea corpului uman să ocupe un rol central, significant în opere 

3. Aceste opere să reprezinte corpul uman bolnav psihic, fizic, sau ambele 

4. Un al patrulea criteriu ar fi ca aceste opere să recurgă la technici reflexive legate de 

corpul uman bolnav pentru că putem să presupunem că acestea relevă mai multe informaţii 

explicite referitoare la characteristicile mediilor. Pentru însă a nu predetermina rezultatele 

cercetării în acest sens, din acest punct de vedere am ales operele aleatoriu.  

Obiectivul principal al tezei este de a arăta diferenţierile semantice determinate de diferitele 

medii, de a conştientiza rolul mediilor în procesul de înţelegere, pornind de la premisa că acestea 

nu se comportă întotdeauna conform specificităţii lor şi a aşteptărilor interlocutorului. 

I. Introducerea 

Acest capitol conţine întrebările, hipoteza şi metodologia cercetării: 

1. Care sunt acele technici specifice mediei cu care se reprezintă corpul uman bolnav în 

operele stabilite? 

2. Ce transformări, modelări, manipulări suferă corpul pe parcursul remedierii acestuia? 

Care sunt termenii prin care putem să descriem aceste modificări? 
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3. Ce relevă technicile reflective despre media în care au fost create operele? Există o relaţie 

esenţială, idiosincretică între reprezentarea corpului (bolnav) şi mediul filmului, după 

cum afirmă Patrick Fuery (2000)? 

Metodele abordate pentru a examina aceste probleme sunt:  

Primul nivel vizează mediul literaturii şi al filmului în mod general, adaptând termenul 

lui Patrick Fuery, „corpul filmului” şi al operelor literare, descriind technicile mediatice 

specifice. Al doilea nivel este mai concret, vizând doar efectivele reprezentări, modelări ale 

corpului. După cum se şi vede, aceste două niveluri se suprapun concomitent, le-am despărţit 

doar pentru a clarifica metodologia folosită. 

Technicile de analiză aplicate sunt: metoda close-reading în cazul textelor literare şi 

analiza mise-en-scène în cazul filmelor. Pe lîngă teoriile literare ale deconstrucţiei sau 

hermeneuticii, sau a teoriei filmului, în anumite cazuri recurg şi la teoriile teatrului, sau chiar a 

dansului, cum ar fi analiza effort-shape.   

Următorul subcapitol al introducerii rezumă teoriile adaptării atât în contextul anglo-

saxon (Robert Stam, James Naremore), cât şi în contextul maghiar (Király Hajnal, Gelencsér 

Gábor), listând şi comentând cei mai eficienţi termeni. Mă delimitez de teoriile fidelităţii bazate 

pe conceptul asemănării dintre opera literară şi film, care propagă discursul origine-copie şi în 

mod simultan contribuie şi la hierarchizarea mediilor.  

Partea cea mai consistentă a introducerii rezumă teoriile corpului şi teoriile media la care 

mă raportez, cum ar fi cea a lui Judith Butler, Kaja Silverman, Julia Kristeva, Patrick Fuery, 

Bernadette Wegenstein, Richard Schusterman, Friedrich Kittler etc.    

  

II.  Coregrafia demenţei. János Szász, Géza Csáth, Opium: Jurnalul unei femei 

nebune 

Cel de-al doilea capitol al tezei descrie în primul rând hipotextele, mai precis operele 

literare sau non-literare ale scriitorului maghiar Géza Csáth, care au inspirat filmul Opium: 

Jurnalul unei femei nebune, detectând acele ambiguităţi textuale, care au dus la interpretarea 

acestora realizată de regizorul János Szász, mai precis, împletirea celor două jurnaluri, cel al 

scriitorului Géza Csáth şi cel al psihiatrului Géza Csáth: studiul de caz psihiatric intitulat 

„Jurnalul unei femei nebune”, într-o singură narativă. Cea mai importantă descoperire în acest 
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sens este suprapunerea, simultaneitatea vocilor narative în studiul de caz „Jurnalul unei femei 

nebune”, datorită discursului indirect. 

Al doilea subcapitol examinează transpunerea acestor coincidenţe pe ecran. Atribuirea 

vocii femeii nebune de către doctorul-scriitor Csáth este analog cu ştergerea scrisului de mână al 

acesteia pe parcursul genericului de început al filmului. Pe aceste prime imagini, cuvintele 

Gizelei, femeii nebune sunt zugrăvite în alb şi acoperite de numele regizorului şi realizatorilor de 

film, ca şi cum aceştia ar contribui la nihilarea vocii, identităţii acesteia. Această analogie este 

repetată în primul plan al filmului, când Gizella este scufundată într-un bazin, doctorii, asistenţii 

azilului punând-o mot-a-mot la rece din când în când, similar procedeului adaptat de Csáth în 

studiul său de caz, unde îi încorporează frecvent spusele în propriul său text, ajungând pe alocuri 

să nici nu mai marcheze citatele care aparţin Gizelei. 

     Un alt argument significant al capitolului este analogia dintre experimentarea medicală cu 

corpul uman şi manipularea corpului de către realizatorii filmului, care se evidenţiază cel mai 

clar în al doilea plan, prezentând echipa de doctori asistând la experimentul descris mai sus, 

directorul instituţiei dirijând acţiunea. Astfel acest cadru devine un mise-en-abim, simbolizând 

cum mediul filmului deformează corpul.  

  Următorul subcapitol aplică analiza effort-shape, preluată din domeniul studiilor de dans, 

pe câteva planuri pentru a descrie mişcarea corpului actriţei Kirsti Stubo într-o scenă de 

masturbaţie. Captarea corpului în aceste imagini este realizat prin inserturi a unor imagini filmate 

din interiorul unui zootrop, invocând naşterea filmului, a aparatelor iniţiale de luat vederi, care 

au avut scopul principal de a înregistra mişcarea involuntară a corpului, în speţă gesturile 

nervoase ale pacienţilor bolnavi mental. Pasi Väliaho (2010) recunoaşte un idiosincretism între 

apariţia filmului şi experimentele medicale cu corpuri umane din laboratoarele fiziologice şi 

psihologice de la sfârşitul secolului XIX, cum ar fi cele ale profesorului Jean Martin Charcot de 

la clinica Salpetriere din Paris. 

Pe lângă aspectele fizice, şi filmul recurge la prezentarea dedublării personalităţii femeii 

nebune, şi folosind technica planului/ contraplanului şi a suture-ului, îl obligă şi pe interlocutor 

să ocupe locul Gizellei în timpul examinării medicale, să se identifice cu persoana abjectă (Julia 

Kristeva) în mod heteropatic (Kaja Silverman), renunţând la propriile sale limite corporale, şi, de 

asemenea şi cu doctorul, cel care o examinează.       
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Technicile reflexive deci atestă şi susţin hipoteza tezei, argumentul lui Patrick Fuery, 

conform căruia mediul filmului estre strâns legat de reprezentarea corpului bolnav încă de la 

apariţia lui. Iar în ceea ce constă textul non-literar, cercetarea a arătat, cum şi de-alungul a căror 

noduri textuale a ajuns filmul să îl transforme într-un text literar, înscriindu-l în contextul 

jurnalelor literare.   

 

III. Medicalizare şi penalizare. Corelaţiile poeticii şi politicii corpului: Ádám Bodor 

Vizita archiepiscopului ‒ Zoltán Kamondi Dolina 

 

Cel de-al treilea capitol al tezei examinează romanul Vizita archiepiscopului (1999) de 

Ádám Bodor şi filmul Dolina (2007) regizat de Zoltán Kamondi. 

Ambele texte folosesc poetici ale corpului indirecte, din această cauză detectarea micilor 

aluzii care dezvăluie conceptul asupra corpului bolnav, este foarte dificilă. Acestea însă în textul 

literar relevă un discurs preholocaustic, o politică de segregare exercitată de autorităţile oraşului, 

de călugări şi, respectiv, de capul salonului de coafură. Cei din urmă, izolează bolnavii şi alte 

persoane nedorite, suspecte, care stau în calea puterii într-un sanatoriu la periferia oraşului, în 

cartierul Izolda, omonimul sugerând tot această excludere din societate. Preocupaţia, munca 

internaţilor în această tabără, crearea unor obiecte de uz cum ar fi nasturile, piaptănele etc. din 

coarne de animale ne trimite cu gândul la lagărele de muncă, iar fumul care iese din aceste 

tabere, considerat de mulţi concetăţeni a fi al bolnavilor, constituie o aluzie directă la lagărele de 

concentrare.  

În ambele texte nu atât reprezentarea corpurilor bolnave este ceea ce iese în evidenţă, ci 

procesul de incriminare, de medicalizare a „păcatelor” persoanelor nevinovate, încarcerate din 

cauza memoriei lor despre trecutul recent sau din cauza neslujirii puterii. Aceste persoane sunt 

declarate abjecte, expuse, chiar bătute cu pietre până la moarte. Filmul nu redă aceste aspecte, 

deşi recurge la prezentarea a mai multor scene violente, decât romanul, totuşi opera Dolina 

aplică mai multe technici de estetizare, cum ar fi imaginile pictorale, plan tableau-urile, muzica 

idilică, răsunetul eteric al glasului cuplului Vidra, etc. Filmul reprezintă şi aspecte nedezvoltate 

în roman, cum ar fi relaţia lesbiană dintre Colentina Dunca şi Natalia Vidra, sau cea 

matrimonială dintre Sebastian şi Natalia Vidra, ceea ce susţine argumentul lui Patrick Fuery, 

conform căruia filmul are la bază driveul economiei libidinale, care se manifestă întotdeauna, 

indiferent de tema abordată, fiind deci o caracteristică aparte a acestui mediu.       
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  Technicile autotextuale, metanarrative din ambele opere ne arată că fiecare mediu se 

reflectă prin prizma propriului său mediu, romanul în roman, iar filmul prin intermediul altor 

două intertexte filmice, şi anume prin inserturile din desenele animate maghiare Macskafogó 

(1986) sau pelicula Dolina regizată de Stefan Uher (1973). 

 

IV. Formarea feţei, identităţii bolnavului: Michael Ondaatje, Anthony Minghella 

Pacientul englez 

Acest capitol examinează reprezentarea protagonistului din romanul lui Michael Ondaatje 

şi din adaptarea acestuia de Anthony Minghella, mai precis a contelui László Almásy, care, în 

urma unui accident cu avionul, care a avut loc în deşert la sfârşitul celui de-al doilea război 

mondial, a suferit arsuri foarte grave.  

Metoda principală de formare a feţei şi a identităţii acestui personaj o constituie în 

ambele opere figura prozopopeii. Ea se manifestă în roman prin căutarea vocii narative, prin 

alternarea vorbitorului de persoana întâi, singular cu cea de persoana întâi, plural, sugerând 

dedublarea personalităţii pacientului cauzat de amnezia declanşată de starea liminală în care se 

află. Prozopopeia se manifestă şi prin desenarea, descrierea portretului lui Almásy, ca şi a 

celorlaltor personaje, imitând technicile fotografiei şi a filmului. Acest procedeu este transpus pe 

ecran prin technica groplanelor, şi a dizolvării, suprapunerii acestora pentru a arăta modificările 

survenite datorită trecerii timpului, a traumelor colective de război sau a celor personale. De 

asemenea, construirea identităţii personajului în film se concretizează şi prin aplicarea/ curăţarea 

straturilor de măşti de către beduini pentru a proteja, vindeca pacientul. Cunoaşterea celui din 

urmă constituie un procedeu hermeneutic de descifrare, articulare a vocii înăbuşite, precum şi a 

caracterului protagonistului. În textul literar acest proces este îngreunat de technicile 

dezorientative, pe când filmul introduce mai multe puncte de conexiune prin inzerturi sau 

continuarea sunetelor dintr-o scenă în alta, prin tranziţia imaginilor etc., înlesnind astfel 

comprehensiunea.           

 Pacientul englez, în ciuda stării sale precare de sănătate, este prezentat ca şi un sfânt, 

fiind preamărit pentru suferinţele sale şi privilegiat pentru vastele sale cunoştinţe, pentru harul de 

a vorbi şi a delecta, pentru umorul său etc. Datorită acestor calităţi şi a procesului de idealizare, 

corpul moribund devine un „corp semnificativ” (Judith Butler), care merită a fi salvat. Situaţia 

(post)belică prezentată atât în hipotext, cât şi în hipertext, revidează teoria „matricei exclusiviste” 
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descrisă de Judith Butler, conform căreia domeniul corpului normal, sănătos se constituie în 

raport cu cel bolnav. Starea liminală complică şi definiţia exactă a bolii, deoarece toţi 

supravieţuitorii îşi poartă propriile traume, şi în acest context şi ierarchia infirmieră-pacient se 

denivelează.         

 

V. Trauma corpului efemer: Michel Houellebecq Particulele elementare ‒ Oskar Roehler 

Elementarteilchen 

 Cele două opere examinate în acest capitol prezintă boala fizică şi traumele psihice ca 

fiind consecinţele directe ale mişcărilor, schimbărilor sociale, mai ales al libertinismului sexual 

al aniilor ‟60 ‒‟70.  

 Romanul lui Houellebecq descrie aceste aspecte sociale din perspectiva naratorului 

obiectiv, un flâneur postmodern, care reflectă asupra celor văzute şi din punct de vedere 

ştiinţific, teoretic, îmbinând în reportajul său caracterul poetic cu cel publicist. În aceste analize 

profunde accentul cade pe cauzele determinante ale bolilor, care sunt evidenţiate şi prin 

descripţiile naturaliste şi prin limbajul şocant. Filmul nu imită hipotextul, ci, din potrivă, aplică 

poetica continuităţii intensive (David Bordwell) a filmelor din Hollywood, atenuând critica 

socială. Observarea bolii devine aici o activitate voyeuristică, în timpul interogatoriului 

psihanalitic unghiurile de filmare oferă o anumită distanţă faţă de pacient, din siguranţa căreia 

spectatorul poate să-l contemple pe acesta ca pe un personaj exotic, cazul patologic fiind tratat ca 

şi curiozitate. Datorită technicilor de estetizare ale adaptării, precum şi a devierii de la acţiunea 

romanului, dispare şi procesul de transformare în abject, fiind înlocuit de spectacolul corpurilor 

arătoase. Prin urmare şi problematica principală a romanului, trauma corpului efemer, pierde din 

gravitatea sa. Filmul emană efect terapeutic prin luminozitate, prin folosirea culoriilor deschise şi 

calmante, prin muzică şi prin ficţionalizare, prin „reînvierea” bolnavei moarte în halucinaţiile 

prietenului ei, atenuând sobrietatea temei abordate cel puţin la nivelul inconştientului. Acest 

aspect însă nu este un specific media, ci doar o decizie a regizorului de film.       

 În opera lui Houellebecq, naratorul formulează şi în mod explicit politica de segregare 

prin care oamenii îmbătrâniţi, sau corpurile care nu corespund normelor estetice, sunt eliminate 

de pe piaţa muncii şi a sexului. În locul acestei continue reflexivităţi, opera lui Roehler se 

concentrează asupra dezvoltarea acţiunii, şi recurge doar pe alocuri la procedee metafilmice, cum 

ar fi aluzia la narcotismul curentului hippy prin intensitatea culoriilor, sau a reflexivităţii create 



11 
 

prin simultaneitatea muzicii şi a imaginilor, ceea ce oferă comentarii asupra faptelor, şi a 

caracteristicilor personajelor.  

   

VI. Bolnavul cu succes: Bret Easton Ellis, Mary Harron American Psycho 

Operele examinate în acest capitol, ca şi în cel anterior, prezintă corpul bolnav din prisma 

criticii sociale, mai precis protagonistul Patrick Bateman, un psihopat şi ucigaş în serie, este 

înfăţişat ca reprezentantul clasei yuppie al anilor ‟80. Confesiunea sa, care cuprinde tot romanul, 

este redată în stilul obiectiv al lui Falubert, în pofida naraţiunii subiective la persoana întâi 

singular. Naratorul nebun cocheteză într-una cu incertitudinile legate de diagnostizarea demenţei, 

frumuseţea corporală fiind pusă în contrast cu mintea smintită. Aceasta din urmă se manifestă 

prin jocuri de cuvinte haioase, care revigorează primul sens al frazelor figuratice, prin dublarea 

naratorului, prin alinearitate, fragmentalitatea textului, etc. Identitatea dublă este ilustrată şi de 

adaptarea lui Mary Harron cu ajutorul măştilor, precum şi a jocului artistic frenetic, dar nebunia, 

şi motivele declanşării acesteia, în pofida criticii sociale şi a vocii narative explicite, nu este 

reprezentată atât de profund, ca în hipotext. Filmul prezintă mai degrabă două personalităţi 

aparte, decât două feţe ale aceluiaşi caracter, ceea ce romanul reuşeşte să realizeze datorită dublei 

focalizări. Această technică din urmă generează o serie de gesturi reflexive, implicându-l şi pe 

cititor. Hipertextul, adaptând aceste acte narcistice la medialitatea sa, le prezintă prin oglindirea 

imaginilor, a chipului ucigaşului.    

  În reprezentarea nebuniei ambele opere se apropie de abjecţie, apelând la speciile 

subculturale populare. Astfel, în descrierea minuţioasă a torturărilor morbide, romanul recurge la 

limbajul obscen, la perverzitate, pe când adaptarea la retorica filmelor horror şi porno, în timp ce 

se şi delimitează de acestea. Dejucând aşteptările legate de specificul filmului, adaptarea lui 

Mary Harron prezintă mult mai puţină violenţă faţă de romanul lui Bret Easton Ellis. Iar opera 

din urmă, pe de altă parte, citează technici cinematografice şi prin descrierea mediatizării 

excesive oferă critica lumii care se bazează pe prioritatea simulacrului (Jean Baudrillard). 

 

VII. Diagnoza 

Ultimul capitol conţine concluziile principale ale tezei. Reprezentarea corpului bolnav 

arată în cele mai multe cazuri caracteristicile abjectului descris de Julia Kristeva. Prin consecinţă 

personajele bolnave sunt deseori marginalizate sau excluse din societate. Ocazional, acest 
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procedeu se aplică şi celor sănătoşi, fiind penalizaţi prin medicalizarea „crimelor” comise. Dar în 

pofida aspectelor abjecte, personajele bolnave pot fi şi idealizate din cauza suferinţei şi a 

umilinţei pe care o îndură, fiind prezentaţi ca şi sfinţi. Pe de altă parte, sau concomitent, ele sunt 

înfăţişate prin metafore zoomorfice.   

Cele mai multe technici abordate în operele analizate reprezintă tranziţia dintre starea de 

sănătate spre boală sau slăbirea gradată a corpului uman. Ca şi tendinţă generală, dar nu 

exclusivă, putem remarca faptul că adaptările prezintă traumele, aspectele negative ale bolii într-

o lumină mai plăcută, pe când textele literare oferă analize mai profunde, teoretice a cauzelor, 

motivaţiilor declanşării unor boli.   

 Cercetarea a arătat că reflexivitatea asupra mediilor nu coincide neapărat cu reprezentarea 

corpului (bolnav), deşi în unele cazuri această suprapunere este revelatoare. În filmul Opium: 

Jurnalul unei femei nebune coincidenţa este una istorică, datorită concordanţei dintre 

înregistrarea gesturilor nervoase cu scopul examinării medicale şi a primelor technici de filmare.    
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