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REZUMAT 
Apariția mass-mediei digitale și a tehnologiei 
informaționale dă naștere unei crize fundamentale în 
ceea ce privește definirea creatorului în acest context 
inedit. Era reproducerii post-mecanice are de-a face cu 
mult mai mult decât pierderea „aurei de autenticitate”, 
moartea autorului prin apariția creației în sine, sau 
sublimarea creatorului în propria sa creație pe măsură 
ce „mass-media devine mesajul”, iar creatorul este 
amorțit întru neființă în extensii tehnologice. Acest 
articol propune o soluție la această criză, avansând o 
nouă paradigmă de referință găsită la intersecția dintre 
opiniile lui McLuhan, Barthes, Newton și teoria haosului. 
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DOMENII, DEFINIŢII ŞI PROBLEME 
Povești despre condamnare și apocalipsă însoțesc toată 
istoria cunoscută; cu toate acestea, până de curând, ele 
păreau să vizeze întotdeauna moartea creației, în timp ce 
nimeni nu a amenințat vreodată creatorul în sine. În 
secolul XX, toate acestea s-au schimbat, odată cu apariția 
computerelor și super-tehnologiei. 
Pare că nu toți creatorii sunt egali, deși cu toții sunt în 
mod egal autori ai unor creații potențial autentice. Sau 
nu? Oricât de sarcastic și de grotesc ar părea, inegalitatea 
ar putea consta pur și simplu în mărimea literei „C” 
destinate să asigure un loc nemuritor în ironic-efemera 
istorie a omenirii.  
Teist sau nu, se poate argumenta logic faptul că creatorul 
reprezintă în primul rând o funcție, din moment ce pare 
să fi fost întotdeauna exponentul unei relații de 
cauzalitate. În plus, în fecioara de oțel a calității de autor, 
oricine se potrivește, fără condiții preliminare. 
În acest fel a fost marea epocă a Iluminismului, atât de 
neadecvat de amatoare de ignoranță în nerezonabila sa 
renaștere a rațiunii, cel puțin după Johann Georg 
Hamann. Ecourile acesteia încă influențează o epocă în 
care Vinko Globokar a reușit să creeze confuzie în 
rândurile a mulți dintre colegii săi interpreți atunci când a 
cerut drepturi de co-autor asupra unora dintre lucrările de 
muzică intuitivă aparținând lui Stockhausen (Ford 2002, 
379). Prin urmare, această fecioară de oțel a autorului ar 
putea fi la fel de bine un sarcofag, un costum, o piele, un 
vehicul, containerul unui gând sau chiar o undă 
purtătoare, poate chiar și stiloul neinspirat al lui Cardew 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
The advent of digital media and informational technology 
gives rise to a fundamental crisis in terms of defining the 
creator in this novel context. The age of post-mechanical 
reproduction deals with a lot more than the loss of the 
“aura of authenticity”, the death of the author by the 
emergence of the creation itself or the creator’s 
sublimation into its own creation as the “media becomes 
the message” and the creator is numbed to nothingness 
into technological extensions. This paper proposes a 
solution to this crisis by advancing a new reference 
paradigm found at the crossroads between the views of 
McLuhan, Barthes, Newton and the Chaos Theory. 
KEYWORDS 
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DOMAINS, DEFINITIONS AND 
PROBLEMS 
Tales of doom and apocalypse accompany all known 
history; however, until quite recently they seemed to 
always aim at creation’s demise, while none ever 
threatened the creator itself. In the 20th century all of that 
changed with the advent of computers and super-
technology. 
It appears that not all creators are equal, although they are 
all equally authors of potentially authentic creations. Or 
are they? As sarcastic and grotesque as it may seem, the 
inequality may reside simply in the various sizes of letter 
“C” destined to secure an immortal seat in the ironically 
ephemeral history of mankind. 
Theist or not, one can logically argue that the creator 
represents first and foremost a function, as it appears to 
have always been the exponent of a causal relationship. 
Besides, in the iron maiden of authorship anyone may fit, 
no prerequisites. 
Such was the great age of Enlightenment, so improperly 
fond of ignorance in its unreasonable renaissance of 
reason, at least according to Johann Georg Hamann. Its 
echoes were still influencing an age in which Vinko 
Globokar managed to confuse quite a few of his fellow 
performers claiming co-authorship over some of 
Stockhausen’s intuitive music works (Ford 2002, 379). 
Thus the said iron maiden of the author may just as well 
be a sarcophagus, a costume, a skin, a vehicle, the 
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(Cardew 1974). Într-un final, faceți alegerea preferată și 
pur și simplu numiți-o Adorno, cel puțin atât timp cât mai 
există „învățați” ce polemizează pe tema „tupeului” lui 
Babbitt, căruia de fapt îi „pasă dacă asculți “ (Babbitt 
1958). 
Autorul este indispensabil pentru ca o creație să existe, 
cel puțin câtă vreme cadrul de referință este paradigma 
dualității; în același timp, nu necesită o altă identitate 
decât cea inerentă în funcția în sine. Indiferent dacă 
creatorul are o anumită etichetă sau nu, va servi oricum 
acea funcție, în mod prestabilit, etichetată inevitabil ca 
atare. 
Se poate discuta faptul că o creație nu poate avea nici o 
preferință pentru propria sa sursă și nici nu poate să o 
judece; este vorba, desigur, despre o creație neînsuflețită, 
în timp ce creația dotată cu conștiință poate fi chiar 
iscusită în ceea ce privește alegerea și judecata originilor 
sale. Noi facem acest lucru. Suntem iscusiți la a judeca 
originea noastră, cu toate că alegerea, în ceea ce o 
privește, nu pare a fi o opțiune viabilă, deocamdată. Cel 
puțin pentru majoritatea dintre noi, cu toate că încă nu am 
primit această veste, Bardo Thödrol Chenmo a lui Karma 
Lingpa din secolul al XIV-lea sau Marea eliberare prin 
ascultare în Bardo afirmă altfel (Karma 2005). Ficțiune 
spirituală pentru unii și adevăr suficient pentru ca alții să 
pună bazele sistemului judiciar Bhutanez pe conținutului 
acesteia (Dubgyur 2003 & Tobgye 2014), dacă ar fi într-
adevăr cazul ca să putem fi autorii traiectoriei vieții 
noastre, nu ar schimba acest fapt cam totul? Până atunci 
însă, trebuie să ne confruntăm cu viziunea unei diferențe 
fundamentale între creat și evoluat, cum ar fi în noi 
creăm, dar noi înșine suntem, de fapt, evoluați, nu creați. 
Destul de corect; cu toate acestea, nu se poate spune că 
nu suntem autorii unor creații care se dezvoltă în mod 
automat. În acest caz, diferența dintre creator și creație 
este, în cel mai bun caz, confuză dincolo de orice 
recunoaștere, reducând prețioasa noastră unicitate la o 
simplă funcție de complexitate în cadrul paradigmei 
algoritmului adaptiv auto-evolutiv. 
Funcția autorului este aceea de a fi punctul de origine al 
unei creații care, prin extrapolare, este orice fenomen și 
poate orice care se caracterizează prin auto-impuls: o 
persoană, o comunitate, o cultură, o contribuție anonimă, 
un set de circumstanțe sau chiar un computer – în cazul în 
care acordăm atenție, și cu siguranță ar trebui, lui Ray 
(Kurzweil 2006). 
Fără impulsul auto-generat de a manifesta ceva, așa-
numitul creator ar fi o simplă păpușă, caz în care ar 
moșteni o funcție diferită: cea de mijloc pentru creație. Se 
poate discuta faptul că un calculator nu are auto-impuls, 
în timp ce poate fi programat să prezinte comportamentul 
auto-impulsului, cu toate acestea, departe de [a se 
compara cu] un om auto-motivat să creeze. Însă, dacă 
examinăm mai atent, nu demonstrează ființa umană auto-
impuls prin intermediul unui program bazat pe algoritmi, 
numit educație? 
O funcție co-dependentă, care prezintă o lipsă similară de 
auto-impuls creator, în timp ce este inerentă procesului de 
creație, este cea a unui instrument, fundamental diferită 
de cea a unui mijloc [pentru creație]. Funcția de mijloc 
presupune o metodă (prin urmare planificare și elaborare) 
care, prin natura ei, este în afara creatorului și doar 
folosită de către acesta, nefiind creatorul în sine. Un 
instrument, la rândul său, este doar o extensie a intenției 
cuiva, o funcție pe care creatorul poate de fapt să o aleagă 
pentru sine, deoarece creatorul poate deveni un 

 

container of a thought or even a carrier wave, maybe 
even Cardew’s uninspired pen (Cardew 1974). 
Ultimately, just pick your choice and simply call it 
Adorno, at least for as long as there are still “scholars” 
who argue over Babbitt’s “nerve” to actually “care if you 
listen” (Babbitt 1958). 
The author is indispensable for a creation to exist, at least 
for as long as the frame of reference is the paradigm of 
duality; at the same time, it does not require an identity 
other than that inherent in the function itself. Regardless 
of the creator having a particular label or not, it still 
serves that very function by default, inescapably labeled 
as such.  
An argument can be made that a creation can have no 
preference for, nor can it judge its own source; an 
inanimate creation that is, as the sentient creation may 
fare quite well as far as choice and judgment over origins 
are concerned. We do. We are good at judging our origin, 
although choice over it appears not to be a viable option, 
for now. At least for the majority of us, as while we did 
not get that memo yet, the 14th-century Karma Lingpa’s 
Bardo Thödrol Chenmo or The Great Liberation through 
Hearing in the Bardo states otherwise (Karma 2005). 
Spiritual fiction for some while truth enough for others to 
base the Bhutanese judicial system on its content 
(Dubgyur 2003 & Tobgye 2014), if it were the case that 
we could in fact author our life trajectory, wouldn’t that 
change pretty much everything? Until then, we still have 
to face the view of fundamental difference between 
created and evolved, as in we create but we ourselves are 
actually evolved, not created. Fair enough; however, 
there is nobody to say that we do not author self-evolving 
creations. In that case, the difference between the creator 
and creation is at best blurred beyond recognition, 
reducing our precious uniqueness to a simple function of 
complexity within the paradigm of the self-evolving 
adaptive algorithm. 
The function of the author is to be the point of origination 
for a creation which through extrapolation is any 
phenomenon and can be pretty much anything 
characterized by self-impulse: a person, a community, a 
culture, an anonymous contribution, a set of 
circumstances or even a computer – if we do, and 
certainly should, pay attention to Ray (Kurzweil 2006). 
Without the self-generated impulse to manifest 
something, the so-called creator would be a mere puppet, 
in which case it would inherit a different function: that of 
means of creation. An argument can be made that a 
computer has no self-impulse while, in fact, it can be 
programmed to display the behavior of self-impulse, yet 
far from a self-driven-to-create human. However, at 
closer scrutiny, isn’t the human being displaying self-
impulse through an algorithm-based program called 
education? 
A co-dependent function displaying a similar lack of self-
impulse to create, while inherent in the process of 
creation, is that of a tool, fundamentally different from 
that of means. The function of means implies a method 
(thus planning and elaborating) which, by its nature, is 
outside of and solely employed by the creator and is not 
the creator itself. A tool in turn is just an extension of 
one’s intent, a function that the creator may actually 
choose to perform itself, as the creator may become a tool 
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instrument pentru creație, însă nu o metodă. În afara 
creatorului delimitează câmpul de acțiune care nu este 
conținut în mod inerent în creator, deoarece trebuie 
manifestat în altă parte, de obicei într-un multivers 
comun de interacțiune. Chiar dacă creația interioară 
devine un subiect de dezbatere, este întotdeauna util să 
realizăm că toată creația este invariabil percepută „în 
interior”. Chiar dacă creația interioară devine un subiect 
de dezbatere, este întotdeauna util să realizăm că întreaga 
creație este invariabil percepută „în interiorul” facultății 
de percepție a creatorului, însă dintr-o perspectivă 
subiect-obiect care estompează orice diferențiere între 
creația „exterioară” și „interioară”, punând totul în sfera 
„undeva afară”. 
În timp ce, în acest context particular, toate sursele 
„animate” sunt în mod implicit acceptate ca având impuls 
de sine, un computer pare să nu fie caracterizat de o 
asemenea trăsătură [de altfel] necesară și, prin urmare, nu 
este potrivit pentru rolul creatorului. Cu alte cuvinte, o 
mașină, de una singură, se poate să nu creeze niciodată 
nimic, deoarece se pare că nu poate lua decizii creative de 
natură științifică, estetică, filosofică, psihologică și 
culturală, fără un program preexistent, special conceput 
în acest scop. Acesta pare să fie doar apanajul creatorului 
uman. 
Cu toate acestea, o privire mai atentă asupra modului în 
care ceilalți candidați la poziția de creator generează 
impulsul de sine (auto-impulsul), se pare că, în întregime, 
educația, cultura și orice altceva imaginabil care 
contribuie la dezvoltarea unui creator, este posibil să nu 
depășească niciodată domeniul unui program complicat 
bazat pe algoritmi, codat linie după linie, bloc după bloc, 
modul după modul, într-o interfață inițial înfometată de 
informații, numită creier, pe parcursul unui proces 
îndelung și solicitant numit educație nature vs. nurture 
(impuls vs. educație). Acest punct de vedere aliniază 
creatorul „viu” cu computerul care este învățat, într-o 
paradigmă impresionant de similară, să efectueze funcții 
prin rutine previzibile, într-un software conceput special 
pentru adaptarea anumitor funcții la un cadru „creativ”. 
Mai mult decât atât, era mașinilor inteligente anunțată de 
entuziasmul transhumanist și de Legea retururilor 
accelerate  a lui Ray Kurzweil este în plină desfășurare, 
ceea ce înseamnă că, în ceea ce privește inteligența 
artificială, conștiința senzorială artificială este doar o 
chestiune de „când”, nu „dacă”. Într-un final, conștiința 
[senzorială] este strâns legată de un set de filtre numite 
receptori, care sunt proiectate astfel încât să fie activate 
în anumite condiții predeterminate și să trimită semnale 
specifice unei unități centrale de procesare prin diferite 
căi de comunicare. 
Prin urmare, care este cultura unei mașini? Și mai mult, 
care este cultura creatorului și, de ce nu, ce este cultura 
de fapt?  
Cum ar fi dacă tot ce știm despre cultură s-ar baza pe 
ipoteze, pentru că nu se găsește nicăieri altundeva decât 
în mintea acelora care pretind o relație cu un anumit set 
de valori care conturează perspective definite ca și 
cultură? Cu toate acestea, cultura nu se găsește în literele 
și simbolurile operelor scrise, nici în vreo reprezentare 
vizuală cu care ar putea fi asociată și, cu siguranță, nu în 
sunetele, muzica sau meseriile unei culturi, din moment 
ce, pentru ca toate acestea să aibă înțeles, cel expus lor 
trebuie mai întâi să poată să le înțeleagă într-un anumit 
context de natură culturală. În plus, chiar și atunci când 
chiar se întâmplă acest lucru, există foarte puțin control 

 

for creation but not a method. Outside of the creator 
delineates the field of action, which is not inherently 
contained in the creator, as it has to be manifested 
elsewhere, usually in a shared multiverse of interaction. 
Even if the inner creation becomes a topic for debate, it 
is always useful to realize that all creation is invariably 
perceived “inside” the creator’s faculty of perception but 
from a subject-object perspective which blasts into 
oblivion any differentiation between “outer” and “inner” 
creation putting it all in the realm of “out there.” 
While in this particular context all the “animated” 
sources are by default accepted as possessing self-
impulse, a computer seems to not be characterized by 
such a necessary trait and is therefore not suitable for the 
role of creator. In other words, a machine by itself may 
never create anything as it appears that it cannot make 
creative decisions based on scientific, aesthetical, 
philosophical, psychological and cultural grounds 
without a prior program especially designed for that 
purpose. This seems to be strictly the privilege of the 
human creator. 

However, a closer look at how the other candidates to the 
position of the creator are generating the self-impulse, it 
appears that all the education, culture and everything 
imaginable that contributes to the development of a 
creator may never exceed the domain of a complicated 
algorithm-based program encoded line by line, block by 
block, module by module, in an originally information-
hungry interface called brain, during a lengthy and 
tedious process called nurture-versus-nature education. 
This view aligns the “living” creator with the computer 
which is taught in a strikingly similar paradigm to 
perform functions via predictable routines in a software 
type designed especially for adapting certain functions to 
a “creative” framework. Moreover, the age of intelligent 
machines heralded by the transhumanistic enthusiasm 
and Ray Kurzweil’s Law of Accelerated Returns is in full 
progress meaning that, as far as artificial intelligence is 
concerned, artificial sentience is simply a matter of 
‘when,’ not ‘if.’ After all, sentience is closely tied to a set 
of filters called receptors which are designed so as to be 
activated in certain predetermined conditions and send 
specific signals to a central processing unit via different 
communication pathways.  

What is the culture of a machine, then? Moreover, what 
is the culture of the creator and, why not, what is culture 
in fact?  

What if everything we know about culture is based on 
assumptions, as it is to be found nowhere else but in the 
minds of those claiming a relationship with a certain set 
of values outlining views defined as culture? Yet, the 
culture is not to be found in the letters and symbols of the 
written works, nor in any visual representation that it 
might be associated with and, for that matter, surely not 
in the sounds, music or crafts of a culture as, for all of 
these to have meaning, the one exposed to them must be 
able first to make sense of them in a particular context of 
cultural nature. Furthermore, even when that is actually 
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asupra tipului de asociații, pe lângă cele cultivate inițial, 
care pot să apară în înțelegerea cultural-părtinitoare a 
cuiva. 
Problematica criză de identitate a creatorului este 
dezvăluită în continuare, pe măsură ce analizăm când 
exact este anonimă creația unui computer? Se poate 
atribui o creație numărului de serie al unui calculator 
cunoscut sub numele de S/N: 64424767326 și să se 
susțină că este unic și imposibil de reprodus în mod 
identic deoarece fiecare computer are un număr de serie 
unic, la fel precum sunt entitățile-animate-vii-acționând-
ca-și-creatori? Este unicitatea necesară? Cum 
funcționează în raport cu identitatea/individualitatea și 
care sunt consecințele? 
Spre exemplu, creația de grup la oameni înseamnă 
contribuții individuale la o idee sau un concept unic. 
Contrapartea digitală sau creația de tip cluster sau matrix 
nu ar funcționa la fel, chiar dacă computerele primesc 
numere de serie individuale și pot fi configurate și 
identificate în mod unic. Problema evidențiată aici este 
cea a diferenței în termeni, cu alte cuvinte, problema de a 
compara mere cu portocale. Creația de grup umană și 
creația computerizată în cluster sunt diferite, întrucât 
multe creiere care gândesc în mod individual, care își 
controlează propriile corpuri și care colează idei, 
funcționează pe premise diferite în comparație cu multe 
procesoare având sarcini diferite și acționând ca un creier 
extins care controlează multiple corpuri. Mai mult, noua 
paradigmă a rețelei neuronale estompează complet 
diviziunea evidentă dintre creatorii vii și cei non-vii. 
Pentru a crea un model de cluster computerizat 
asemănător cu cel al grupului uman, o comparație cu o 
entitate mai mare, cum ar fi de exemplu Apple Inc., ar 
putea pune balanța în echilibru. Aceasta înseamnă că 
idiomul creației companiei este similar cu idiomul 
creației grupului uman, în măsura în care multe rețele 
controlate și gestionate individual se pot comporta în 
mod similar cu multe creiere controlate și gestionate 
individual. Cu toate acestea, în acest caz, din nou, s-ar 
putea susține că compania este o completă abstracție, așa 
încât nu există nicăieri în afara minții celor care cred un 
asemenea construct ca fiind real. 
În timp ce acest lucru ar putea să pară ca un impas pentru 
echilibrarea aceastei ecuații, o anvergură și mai amplă 
poate eluda cu ușurință această problemă: cultura însăși 
este, de asemenea, doar o abstracție, o colecție de peisaje 
lichide de unde semantice care acționează temporar ca 
standarde cu care suntem continuu în acord sau dezacord. 
Enigma nu va fi rezolvată până când nu vom pune 
întrebarea cu adevărat deranjantă: un avatar, o entitate 
digitală care creează ceva fără interacțiune umană este, 
sau nu, un creator? Va crea un computer, cu un nume dat, 
opere personalizate, în timp ce, fără nume, opere 
anonime? Și cum definim conceptul de „unic”, dacă nu 
ca o simplă abstracție... din nou? Înfățișarea unei picturi 
nu este unică pentru cineva care nu poate vedea, Bach nu 
este unic pentru un trib care nu a ieșit niciodată din 
Amazon, personalitatea cuiva nu este unică pentru cineva 
care face statistici generale și fiecare replică a unui 
presupus original prăfuit are un conținut de mai mult sau 
mai puțin același număr de molecule de plastic, procentaj 
de conținut de apă, număr de unități de carbon și așa mai 
departe.  

 

the case, there is still little control over the kind of 
associations, aside from those initially cultivated, that 
may arise in anyone’s culturally-biased understanding.  

The problematic identity crisis of the creator is further 
revealed as we scrutinize when exactly a computer 
creation is anonymous? Could one attribute a creation to 
a computer’s serial number, fondly known as S/N: 
64424767326 and claim it is unique and impossible to be 
replicated identically because each computer has a unique 
serial number, just like the life-breathing-animated-
entities-acting-like-creators are? Is uniqueness required 
anyway? How does it function versus 
identity/individuality and what are the consequences?  
For instance, group creation for humans means 
individual contributions to a unique idea or concept. The 
digital counterpart or the cluster or matrix creation would 
not function the same way, even though computers are 
given individual serial numbers and could be uniquely 
configured and identified. The problem pointed out here 
is that of the dissimilarity in terms, in other words the 
issue of comparing apples with oranges. The human 
group creation and the computer cluster creation is 
dissimilar, as many individually thinking brains 
controlling their own bodies and collating ideas do 
function on other premises than many processors given 
different tasks and acting like an extended brain 
controlling multiple bodies. Furthermore, the new 
paradigm of neuronal network blurs completely the 
former clear-cut divide between the living and non-living 
creators.  
In order to create a computer cluster model similar to the 
human group one, a comparison with a greater entity 
such as for instance Apple Inc. may tip the balance into 
equilibrium. This means that the company creation idiom 
is similar to the human group creation idiom in so far as 
many individually-controlled and managed networks may 
behave similarly to many individually-controlled and 
managed brains. However, in this case again, one could 
argue that the company is a total abstraction, as it does 
not exist anywhere outside of the minds of those who 
believe such construct to be true.  
While this could seem to be a dead end for balancing this 
equation, an even greater scope can bypass this problem 
with ease: culture itself is also just an abstraction, a 
collection of liquid landscapes of semantic waves that act 
temporarily as standards upon which we continuously 
agree and disagree. 
The conundrum will however not be solved until we ask 
the icky question: an avatar, a digital entity creating 
something without human interaction is a creator or not? 
Will a computer with a given name create individualized 
works while, without one, an anonymous output? And 
how do we define the concept of “unique” if not as a 
simple abstraction… again? A painting is not unique in 
appearance to someone who cannot see, Bach is not 
unique to a tribe that never came out of the Amazons, 
one’s personality is not unique to someone making 
general statistics and every single replica of a supposedly 
dusted original has more or less the same number of 
plastic molecules, percentage of water content, number of 
carbon units, and so on. 
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Am putea fi tentați să răspundem la aceste întrebări în 
termeni simpli. Făcând acest lucru, devenim individul de 
la café internet care, frustrat de un computer cvasi-
disfuncțional, începe să strige la monitor. Să luăm ca 
exemplu isteria generală legată de apariția inteligenței 
artificiale cu conștiință de sine. Fără o deconstrucție și o 
analiză adecvată, nu se poate construi un caz pertinent 
pentru calculatorul creator, deoarece aceste argumente nu 
au rezoluție și profunzime, atât timp cât cele mai 
accesibile concluzii imediate, după cum vom vedea, nu ar 
lua în considerare multe dintre premisele care trebuie să 
stea la baza unor astfel de concluzii. Desigur, pot exista 
multe opinii; cu toate acestea, un astfel de exercițiu are 
beneficii evidente, deoarece dezvăluie motivul și 
mijloacele pentru o metodă care poate să evalueze cu 
exactitate atât circumstanțele, cât și fenomenul „creator”, 
permițând în același timp să se facă predicții 
cuantificabile și verificabile. 

TEOREMA MCLUHAN-BARTHES 
Înainte de a încerca să postulăm o teză și să răspundem la 
oricare dintre întrebările de mai sus, să formăm un sistem 
referențial bazat pe două abordări diferite ale creației. 
Prima este viziunea lui Barthes asupra morții autorului 
prin apariția creației în sine, deoarece nașterea cititorului 
trebuie obligatoriu să fie cu prețul morții autorului 
(Barthes 1977, 148) și, în consecință, cu cea a criticului. 
Cu mențiunea că Barthes era preocupat în mod special de 
operele literare, modelul poate fi aplicat în continuare 
creației de orice natură. Ideea care sprijină această 
augmentare a modelului lui Barthes este că elementele 
structurale ale procesului de creație își mențin statutul 
relațional între diferitele activități creative. Cu alte 
cuvinte, rămâne adevărat faptul că creatorul este pe mai 
departe o funcție sine qua non moștenită temporar de o 
entitate capabilă de auto-impuls creativ; care poate fi, de 
asemenea, un instrument și folosește mijloace pentru 
realizarea unei creații care are loc într-o secvență spațio-
temporală; și a cărui finalizare declanșează moartea 
inevitabilă a autorului: 
 

De îndată ce un fapt este narat fără a mai dori să 
se acționeze direct asupra realității, ci în mod 
intranzitiv, adică în cele din urmă în afara 
oricărei alte funcții decât aceea a practicii 
simbolului în sine, această întrerupere are loc, 
vocea își pierde originea, autorul intră în propria 
sa moarte, scrisul începe (Barthes 1977, 142). 

 
În mod similar, așa precum „frumusețea este în ochii 
privitorului”, modul în care o creație este experimentată 
poate fi întotdeauna o funcție a celui care o 
experimentează și, în mod inevitabil, în afara controlului 
creatorului. 
A doua abordare a creației este punctul de vedere al lui 
McLuhan exprimat în Media is the Message și 
McLuhan’s Wake (McLuhan 1964 și 2002), care susține 
că, prin orice tehnologie, ființa umană creează o extensie 
a ei, totodată plătind un preț semnificativ: amorţeala 
părții însăși care este extinsă. Ca rezultat, extinderea 
noastră în tehnologie înseamnă renunțarea la simțurile 
noastre în favoarea mediului pe care îl folosim pentru a 
servi drept extensie. Și ce este tehnologia dacă nu o 
creație? 

 

There could be a tempting itch to answer these questions 
in simple terms. In doing so, we become the internet café 
guy who, frustrated with a slightly dysfunctional 
computer, starts yelling at the monitor. Let us take for an 
example the general hysteria regarding the advent of a 
self-conscious artificial intelligence. Without proper 
deconstruction and analysis there cannot be much of a 
case for the computer creator as these arguments lack 
resolution and depth as long as the most accessible 
immediate conclusions, as we will see, would fail to 
consider many of the premises from which such 
judgments ought to be made. Of course, there can be 
many opinions; however, such exercise is of obvious 
benefit as it reveals the reason and the means for a 
method that can both accurately evaluate the 
circumstances and assess the “creator” phenomenon 
while allowing for quantifiable and verifiable predictions 
to be made. 

THE MCLUHAN-BARTHES THEOREM 
Before attempting to postulate a thesis and answer any of 
the questions above, let us shape a referential system 
based on two different approaches to creation.  

The first one is Barthes’ view on the death of the 
author by the emergence of the creation itself, as the birth 
of the reader must be at the cost of the death of the 
Author (Barthes 1977, 148) and consequently of that of 
the critic. With the disclaimer that Barthes was 
particularly concerned with literary works, the model 
may be further applied to creation of any kind. The idea 
supporting this augmentation of Barthes’ model is that 
the structural elements of the creation process maintain 
their relational status across different creative activities. 
In other words it remains true that the creator is still a 
function sine qua non inherited temporarily by an entity 
capable of creative self-impulse; which can also be a tool, 
and uses means for realizing a creation occurring in a 
spatial-temporal sequence; and whose completion 
triggers the inevitable demise of the author:  

 
As soon as a fact is narrated no longer with a 
view to acting directly on reality but 
intransitively, that is to say, finally outside of 
any function other than that of the very 
practice of the symbol itself, this disconnection 
occurs, the voice loses its origin, the author 
enters into his own death, writing begins 
(Barthes 1977, 142). 
 

Similarly, as “the beauty is in the eye of the beholder”, 
the way a creation is experienced may always be a 
function of the one experimenting it and inescapably out 
of the creator’s control. 
The second approach to creation is McLuhan’s view 
expressed in Media is the Message and McLuhan’s Wake 
(McLuhan 1964 and 2002) which states that through any 
technology the human being creates an extension of itself 
while paying a stiff price: the numbing of the very part 
being extended. As a result, extending ourselves into 
technology means giving up our senses to the medium we 
employ to serve as our extension. And what is technology 
if not a creation?  
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Retorica lui McLuhan pare să fi prezis neființa amorțelii 
totale, expansiunea totală întru tehnologie, validând o 
conexiune cu viziunea lui Barthes, în timp ce trasează 
alegoric o paralelă cu Narcis, care „nu s-a îndrăgostit de 
propria sa imagine, ci a crezut că era altcineva. Și, la fel 
este și cu noi, în miniaturile și brizbrizurile noastre 
tehnologice și toate cele, nu credem că este nimic altceva 
decât o parte din propriul nostru organism fizic extins 
acolo, suntem ca Narcis, complet amorțiți” (McLuhan 
2002: 20’39”). Viziunea lui McLuhan cuprinde o arie 
largă a experienței umane, incluzând cuvântul vorbit și 
cuvântul scris ca parte dintr-o creație de proporții 
gigantice: mass-media. El a propus un model care, spre 
deosebire de cel propus de Barthes, acționează pe o scară 
mai largă de timp, cu toate acestea prezicând același 
rezultat iminent. 
Prin extrapolare, teoria lui McLuhan [potrivit căreia] 
„mass-media este mesajul” poate fi interpretată în lumina 
argumentului Barthesian cu privire la „moartea 
autorului”, totodată luând în considerare faptul că creația 
ar trebui văzută aici ca un produs finit și nu ca un proces: 
„Lumina electrică este informație pură. Este un mediu 
fără un mesaj, așa cum este, dacă nu este folosit pentru a 
pune pe litere un anunț verbal sau un nume” (McLuhan 
1964: 1). 
În consecință, o teză apărând sub forma Teoremei 
McLuhan-Barthes exploatează ideea potrivit căreia 
creația însăși este mesajul, iar moartea autorului este 
rezultatul extinderii întru creație, ca o consecință și o 
funcție a complexității. 
Cu cât creatorul devine mai complex prin augmentarea sa 
întru tehnologie (creația creatorului), cu atât mai mare 
este pierderea legăturii cu entitatea originală a creatorului 
și amorțirea acesteia, ducând în cele din urmă la 
expirarea sa completă, de îndată ce creația este un produs 
finit, la discreția consumatorului: „Acum când scoatem o 
nouă parte a noastră, extindem o nouă parte din noi, prin 
tehnologie, în vechiul mediu, ne protejăm prin amorțirea 
acelei părți” (McLuhan 2002: 21'15”). 
Această teoremă stabilește paradigma de mai sus într-un 
sistem complex în care fenomenul creativ se manifestă 
imprevizibil. De la debut, nu se știe cum va arăta creația 
ca produs finit. Un sistem caracterizat prin complexitate 
și imprevizibilitate este un sistem neliniar. În același 
timp, există un element de predictibilitate în organizarea 
inerentă a sistemului și în rezultatul său predictibil ca și 
creație, prezentând astfel și caracteristicile unui sistem 
liniar. 

EFECTUL BUTTERFLY (FLUTURE) ȘI 
CREAȚIA PREDICTIBILĂ 
Cu toate că mărul anecdotic l-a făcut sau nu pe Newton 
să tresară întru cercetare științifică, acesta a descris 
procesele de modelare a naturii și matematica asociată cu 
acestea ca fiind de natură liniară, prin urmare complet 
previzibilă în ceea ce privește modelele de dezvoltare și 
rezultatul. Ca o consecință, sistemele liniare pot explica 
gravitația universală, difracția luminii, forțele centrifuge 
și centripete, precum și efectele și caracteristicile 
corpurilor în mișcare. Cu toate acestea, ele nu pot explica 
sisteme sau fenomene neliniare, cum ar fi formarea 
norilor sau crearea de pattern-uri meteorologice. Însă 
emisiunea meteorologică preferată putea fi deja o reală 
emisiune încă din 1800, era televiziunii mecanice. 

 

McLuhan’s rhetoric seems to have predicted the oblivion 
of total numbness, total expansion into technology, 
validating a connection with Barthes’ view, while 
allegorically tracing a parallel with Narcissus who “did 
not fall in love with his own image, he thought it was 
somebody else. And the same with us, in our 
technological gadgetry and gimmickry and so on, we 
don’t think that is merely a part of our own physical 
organism expanded out there, we are like Narcissus, 
completely numb” (McLuhan 2002: 20’39”). McLuhan’s 
view encompasses a wide array of human experience, 
including the spoken word and written word as part of a 
rather gigantic creation: the mass-media. He proposed a 
model which, unlike the one proposed by Barthes, acts on 
a wider scale of time, however predicting the same 
imminent outcome. 
Through extrapolation, McLuhan’s “media is the 
message” theory can be interpreted in the light of 
Barthes’ argument on the “death of the author” while 
taking into account that the creation should be seen here 
as a finite product and not a process: “The electric light is 
pure information. It is a medium without a message, as it 
were, unless it is used to spell out some verbal ad or 
name” (McLuhan 1964: 1). 
As a consequence, a thesis arising as the McLuhan-
Barthes Theorem exploits the idea that the creation itself 
is the message and the death of the author is the result of 
extension into creation, as a consequence and function of 
complexity. 
The more complex the creator becomes through 
augmentation into technology (creator’s creation) the 
greater the loss of touch with and numbing of the 
creator’s original entity, eventually leading to its 
complete demise as soon as the creation is a finite 
product at consumer’s discretion: “Now when we put out 
a new part of our selves, extend a new part of ourselves 
by technology into the old environment we protect 
ourselves by numbing that area” (McLuhan 2002: 
21’15”). 
This theorem sets the above paradigm into a complex 
system in which the creative phenomenon manifests 
unpredictably. From the onset, it is not known what the 
creation will look like as a finished product. A system 
characterized by complexity and unpredictability is a 
non-linear system. At the same time, there is an element 
of predictability in the inherent organization of the 
system and in its predicted output as a creation, thus 
portraying also the characteristics of a linear system. 

THE BUTTERFLY EFFECT AND THE 
PREDICTABLE CREATION 
Although the anecdotal apple may or may not have 
startled Newton into scientific inquiry, he described the 
processes for modeling nature and the mathematics 
associated with them as being of a linear nature, thus 
fully predictable as far as patterns of development and 
outcome are concerned. As a consequence, linear systems 
could explain universal gravitation, light diffraction, 
centrifugal and centripetal forces as well as the effects 
and characteristics of bodies in motion. However, they 
could not explain non-linear systems or phenomena such 
as cloud formation or the creation of weather patterns.  
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Aceasta a avut loc cu doar câteva decenii înainte ca 
televiziunea electrică să se transforme în cele din urmă în 
televiziunea electronică, iar mass-media digitală a 
schimbat viața așa cum o știm, pentru totdeauna, la 
începutul și la mijlocul anilor 1900. Undeva la mijlocul 
acestei perioade, în 1880, Henri Poincaré a pus bazele 
Teoriei Haosului, o disciplină științifică în plină 
dezvoltare, care se axează pe studiul sistemelor neliniare. 
Pe lângă faptul că a fost un film produs de Infinifilm, 
lansat în ianuarie 2004, Efectul Butterfly este un termen 
inventat de Edward Lorenz, pionier al Teoriei Haosului și 
un concept folosit pentru a descrie sensibilitatea 
sistemelor neliniare la condițiile inițiale ale valorilor în 
evoluție (Lorenz 1963). Acestea sunt factori care 
generează imprevizibilitate, unul dintre elementele 
esențiale ale unui sistem complex descris de obicei prin 
matematică fractală. Creația este imprevizibilă prin 
excelență, cel mai bine descrisă ca un sistem neliniar în 
evoluție. Efectul fluturelui demonstrează că inclusiv 
schimbări infinitezimale în condițiile inițiale ale unui 
sistem complex, neliniar, vor produce rezultate dramatic 
diferite. 

ABORDAREA INTEGRALĂ: 
MERTOCALE ȘI PORTORE 
În timp ce abordarea clasică newtoniană poate stabili 
creatorul drept condiție inițială a unei creații, datorită 
naturii sale liniare ea nu poate să explice caracteristicile 
acelui creator și nici modul în care creația evoluează de la 
un moment inițial. În această perspectivă, singura virtute 
notabilă a creatorului este de a îndeplini rolul previzibil 
de a fi condiția prin care se produce o creație. Teoria 
haosului recunoaște, de asemenea, un set inițial de 
condiții pentru apariția unui fenomen, dar are dispozitive 
precise pentru a prezice modul în care evoluează acesta 
prin medierea de zgomot sau a evenimentelor 
imprevizibile. De asemenea, subliniază impactul vast și 
dramatic pe care chiar și caracteristicile cele mai discrete 
ale condițiilor inițiale îl au asupra rezultatului 
imprevizibil. În paradigma noastră, setul inițial de 
condiții este identificat ca fiind creatorul, în timp ce 
modelele evolutive și rezultatul sunt identificate ca fiind 
creația însăși. 
Din perspectiva newtoniană, faptul că există o corelație 
pozitivă între gradientul augmentării tehnologice și 
nivelul de amorțeală observat de McLuhan, dovedește că 
sistemul este previzibil. Prin urmare, se poate specula că 
va duce în mod inevitabil la migrarea totală a creatorului, 
din sine întru creație, conducând în mod inevitabil la 
moartea autorului așa cum a fost prezis de către Barthes. 
Cu toate acestea, tehnologia pare să întreacă orice 
așteptări, deoarece fiecare creație tehnologică nouă poate 
deveni, în același timp, o extensie a autorului care poate, 
de asemenea, să se contopească în orice moment cu 
consumatorul, recreând astfel autorul, din nou, până când 
următoarea creație devine un produs finit. Aceasta 
modulează pe mai departe viziunea newtoniană înspre 
finalități imprevizibile, creând o situație paradoxală în 
care un sistem este previzibil și, de asemenea, în auto-
evoluție, prin urmare imprevizibil în același timp. 
Având în vedere condițiile, abordarea newtoniană nu 
poate explica finalitățile imprevizibile ale unei astfel de 
dezvoltări și nici conținutul creației finite, decât 
retroactiv. Deși nu poate funcționa în afara zgomotului 
(evenimente neprevăzute), efectul fluturelui, ca o 

 

But fear not, your favorite weather show could have 
already been a potential reality as soon as the 1800s, the 
age of mechanical television. This was just some short 
decades before the electric television eventually turned 
into electronic television and digital media changed life 
as we know it, for good, in the early and mid-1900s. 
Somewhere midway, Henri Poincaré set in 1880 the basis 
for the Chaos Theory, a developing scientific discipline 
focusing on the study of non-linear systems. 
Aside from being an Infinifilm movie released in January 
2004, The Butterfly Effect is a term coined by Chaos 
Theory pioneer Edward Lorenz and a concept used to 
describe the sensitivity of non-linear systems to the initial 
conditions of evolving values (Lorenz 1963). These are 
factors generating unpredictability, one of the essential 
elements of a complex system usually described by 
fractal mathematics. Creation is unpredictable by 
excellence, best described as an evolving non-linear 
system. The butterfly effect demonstrates that even 
infinitely small changes in the starting conditions of a 
complex, nonlinear system will result in dramatically 
different outputs.  

THE INTEGRAL APPROACH: 
APPLEGES AND ORAPPLES 
While the classical Newtonian approach can set the 
creator squarely as the initial condition of a creation, it 
cannot explain the characteristics of that creator nor the 
way creation evolves from an initial moment, due to its 
linear nature. In this view, the only notable virtue of the 
creator is fulfilling the predictable role of being the 
condition by which a creation occurs. The Chaos Theory 
also recognizes an initial set of conditions for a 
phenomena to occur but is has precise devices to predict 
the way it evolves through the mediation of noise or 
unpredictable events. It also emphasizes the vast and 
dramatic impact even minute characteristics of the initial 
conditions have on the unpredictable outcome. In our 
paradigm, the initial set of conditions is identified as the 
creator while the evolving patterns and the outcome are 
identified with the creation itself.  
From a Newtonian perspective, the fact that there is a 
positive correlation between the gradient of technological 
augmentation and the level of numbness noticed by 
McLuhan proves the system predictable. Therefore it can 
be speculated that it will inevitably lead to the total 
migration of the creator from itself into the creation, thus 
inevitably leading to the death of the author as predicted 
by Barthes.  
However, technology seems to elude common sense, as 
every new technological creation can become at the same 
time an extension of the author, which also can fusion at 
any time with the consumer, thus recreating the author all 
over again until the next creation becomes a finite 
product. This further modulates the Newtonian view to 
unpredictable ends, creating a paradoxical situation 
where a system is predictable and also self-evolving and 
thus unpredictable at the same time. 
Given the conditions, the Newtonian approach cannot 
account for the unpredictable ends of such development 
nor for the content of the finite creation unless 
retroactively. While it cannot function outside of noise 
(unpredictable events), the butterfly effect, as a feature of 
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caracteristică a teoriei haosului, creează cadrul pentru 
evaluarea nivelului de imprevizibilitate și poate, astfel, să 
pună capăt paradoxului, pentru a ajunge la un compromis 
elegant. Nicio unică teorie nu poate cuprinde în totalitate 
fenomenul creației și relația ei cu autorul. Cu toate 
acestea, în noua paradigmă găsită la confluența 
previzibilă a celor două puncte de vedere, există un 
coeficient de imprevizibilitate integrat, imprevizibilul 
devenind astfel previzibil, menținându-și integritatea și 
permițând o traducere într-un câmp unificat newtonian al 
posibilităților exprimate într-o progresie liniară. Ca atare, 
paradoxul poate fi menținut, iar teorema McLuhan-
Barthes își poate, teoretic, menține integritatea. 

MOARTEA AUTORULUI ÎN ERA 
DIGITALĂ 
Augmentarea tehnologică a creatorului în mass-media, 
propusă de McLuhan, își pierde valabilitatea la intersecția 
cu realitatea virtuală, argumentul său fiind bazat pe 
extinderea în ceea ce se poate numi acum ca vechiul 
mediu, adică era electrică. Mai mult decât atât, aceasta 
implică un creator viu, întotdeauna altceva decât 
tehnologia însăși și, prin urmare, o entitate „originală” 
care să fie extinsă. Acest lucru poate fi adevărat pentru o 
entitate vie care funcționează ca un creator; în schimb, 
inteligența artificială sau creatorul digital eludează acest 
cadru de referință.  
O comparație minuțioasă evidențiază trăsături atât 
comune, cât și distincte. Printre trăsăturile comune găsim: 
structură complexă (organism vs. avatar) bazată pe 
elemente foarte simple (tendința particulei vs. starea 
conformațională); structură organizată în straturi de 
relevanță funcțională; constituție conceptuală similară; 
dependență funcțională de o evoluție bazată pe mediu, 
modele și algoritmi etc. Oamenii creează inteligența 
artificială după chipul și asemănarea lor pentru că 
„lucrurile pe care le creați, acestea vă sunt aidoma; cu 
toate că, sincer, uneori este greu să vezi asemănarea” 
(McLuhan 2002: 20’05”). Cu toate acestea, printre 
trăsăturile distincte există una în particular, care poartă 
semnul unei diferențe extrem de dificil de trecut cu 
vederea: autenticitatea. 
Creatorul viu pretinde a fi unic și, prin urmare, autentic. 
Până acum, din perspectiva singulară a subiectului în 
sine, acest fapt rămâne valid. Creatorul artificial, în orice 
moment în timpul procesului de creație, există în mai 
multe copii care coexistă simultan: o copie activă 
localizată în memoria de lucru, cel puțin o copie salvată 
pe hard disk sau pe un „nor” de calculatoare, multe alte 
copii posibile care apar simultan pe fiecare server într-o 
configurație de rețea și multe alte copii posibile pe kit-uri 
de instalare, în arhive, directoare temporare de sistem sau 
în alte locuri și așa mai departe. Așa-numitul „original” 
este un concept care nu mai este valabil într-o paradigmă 
digitală și, de acum înainte, indică în mod clar către 
funcția inerentă, nu către o entitate. De asemenea, diferite 
versiuni ale aceleiași entități digitale care acționează pe 
post de creator pot exista și coexistă în același timp, câtă 
vreme resursele adecvate sunt disponibile, deoarece 
același program „creator” poate fi lansat simultan pe mai 
multe stații de lucru. 
O altă excepție de la teoria lui McLuhan este 
augmentarea creatorului viu în lumea digitală, fie sub 
forma unui avatar, fie ca replică digitală de diferite tipuri. 
O dezbatere se poate iniția pe ideea că originalul poate fi 

 

the Chaos Theory, creates the frame for assessing the 
level of unpredictability and thus can bridge the paradox 
to reach an elegant compromise. No single theory can 
completely embrace the phenomenon of creation and its 
relationship with the author. However, in the new 
paradigm found at the predictable confluence of the two 
views, there is an integrated coefficient of 
unpredictability, the unpredictable becoming thus 
predictable while maintaining its integrity and allowing 
for a translation into a Newtonian unified field of 
possibilities expressed in a linear progression. As such, 
the paradox can be maintained and the McLuhan-Barthes 
theorem can theoretically maintain its integrity. 

THE DEATH OF THE AUTHOR IN THE 
DIGITAL AGE 
McLuhan’s technological augmentation of the creator 
into media loses validity at the crossroads with virtual 
reality, as his argument was based on extension into what 
can be termed now as the old environment, meaning the 
electric age. Moreover, it implies a life-breathing creator, 
always other than the technology itself and therefore an 
“original” entity to be extended. This may be true for a 
living entity functioning as a creator; however, the A.I. or 
digital creator eludes this frame of reference. A close 
comparison reveals common and uncommon traits. 
Among the common traits we find: complex structure 
(organism vs. avatar) based on very simple elements 
(particle tendency vs. conformational state); structure 
organized in layers of functional relevance; similar 
conceptual make-up; functional dependence on a 
medium, pattern and algorithm-based evolution, etc. 
Humans create artificial intelligence in their own image 
as “the things you make, they mimic you; thou frankly, 
it’s sometimes hard to see the resemblance” (McLuhan 
2002: 20’05”). However, among the uncommon traits, 
there is a particular one who bears the mark of a 
tremendously cumbersome difference: authenticity. 
The life-breathing creator claims to be unique and 
therefore authentic. So far, from the singular perspective 
of the subject itself, that remains true. The artificial 
creator, at any point in time during the creation process, 
exists in several different copies co-existing 
simultaneously: an active copy located in the working 
memory, at least a saved copy on a hard drive or a 
computer “cloud,” many possible copies appearing 
simultaneously at every single server in a network 
configuration, and many other possible copies on 
installation kits, archives, system temporary folders or 
otherwise and so on. The so-called “original” is a concept 
no longer valid in a digital paradigm and, from now on, 
points clearly at the inherent function, not an entity. Also, 
different versions of the same digital entity acting as a 
creator can exist and co-exist at the same time given the 
proper resources are available as the same “creator” 
program can be launched on multiple workstations 
simultaneously. 
Another exception to McLuhan’s theory is life-breathing 
creator’s augmentation into the digital realm, either as an 
avatar or as a digital replica of many different possible 
kinds. An argument could be initiated as the original still 
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încă identificat printre copii; cu toate acestea, este doar 
temporar și dependent de durata vieții [originalului]. Din 
perspectiva avatarului, nu există nicio diferențiere și nicio 
nevoie specială pentru aceasta, deoarece sistemul în sine 
este predispus la replicare nelimitată. 
Din perspectiva unui avatar pot exista doar versiuni 
diferite [ale aceleiași entități], iar acestea pot fi 
considerate extensii doar în condițiile în care codul 
original ar putea fi identificat cumva de către avatar în 
sine. Cu toate acestea, un avatar nu poate ști vreodată cu 
certitudine câte copii au mai existat înainte, chiar în 
mintea creatorului inițial, înainte ca avatarul să 
dobândească o existență digitală. Viziunea lui McLuhan 
potrivit căreia mediul este mesajul nu se mai aplică. În 
epoca digitală, mediul nu este lumina care transmite 
mesajul către ochi, ci codul inerent într-un algoritm, iar 
acesta este o abstracție absolută care niciodată nu ajunge 
la niciunul dintre simțuri, chiar dacă facilitează 
experiența în mod cert. 
Argumentul lui Barthes, de asemenea, pierde teren, 
deoarece nu reușește să ia în considerare principiul de 
bază al autorului multiplu co-emergent, care este 
creatorul digital sau avatarul fără nicio îndoială, exprimat 
ca și multiplele sale copii instantanee. Din moment ce nu 
există un autor unic, ci doar mai multe copii 
co-emergente, moartea acestuia nu este inerentă în 
creație. Vor exista întotdeauna și alte copii identice ale 
avatarului, care sunt încă disponibile, făcând astfel faptul 
de a-și pierde viața o imposibilitate de facto, mai ales 
dacă discutăm despre o entitate care evoluează și se 
replică automat. 
Cu toate acestea, teorema McLuhan-Barthes afirmă că 
creația în sine este mesajul, ceea ce rămâne valabil din 
punct de vedere digital, deoarece baza oricărei creații 
digitale este o abstracție care nu poate servi în niciun fel 
ca mediu, prin urmare nu poate transmite mesaj chiar 
dacă transmite sens. De asemenea, teorema afirmă că 
moartea autorului este rezultatul extensiei în creație, care, 
de asemenea, rămâne valabil din punct de vedere digital, 
pentru că în acest sens creatorul nu este altceva decât o 
funcție a aceleiași abstracții care este codul de 
programare. Ca atare, este pur și simplu o problemă de 
translatare a unei funcții într-alta, a unui cod într-un alt 
cod, a unei abstractizări într-o altă abstractizare, în 
aceeași paradigmă fără timp și spațiu. 
Moartea autorului, ca fiind o consecință și o funcție a 
complexității, este auto-explicativă, din nou avându-se în 
vedere ierarhia complexă a funcției și relevanței, care este 
inerentă în codul de programare. 

ANONIMUL SOLITAR 
Două probleme ar putea pune în pericol validitatea 
teoremei McLuhan-Barthes în acest context care 
folosește, ca și cadru, creația în epoca digitală: cultura 
analogică în legătură cu creatorul anonim și fuziunea 
dintre autor, critic și consumator în era digitală. 
Tehnologia creează inevitabil proximitate și, în 
consecință, timpul și spațiul lumii sunt comprimate la 
maximum, deoarece „există într-adevăr doar un singur 
oraș pe planetă... planeta însăși” (McLuhan 2002: 
37’09”). Acest fapt reunește societăți de diferite feluri și, 
factual, le nivelează din punct de vedere cultural, de unde 
și argumentul lui McLuhan potrivit căruia „efectele 
tehnologiei nu apar la nivelul opiniilor sau conceptelor, ci 
modifică raporturile simțurilor sau modelele percepției în 

 

can be identified among the copies, however, that is only 
temporary and dependent on one’s life span. From the 
avatar’s perspective there is no differentiation nor any 
particular need for it as the system itself is biased towards 
unlimited replication.  
Only different versions may exist from an avatar’s 
perspective, and those can be considered extensions only 
if the original code could somehow be identified by the 
avatar itself. However, an avatar can never know for sure 
how many other copies were there before, in the initial 
creator’s mind itself, before the avatar ever came into a 
digital existence. McLuhan’s view that the medium is the 
message, no longer applies. In the digital age, the 
medium is not the light conveying the message to the eye, 
but the code inherent in an algorithm, and that is an 
absolute abstraction that never reaches any of the senses 
even though it definitely facilitates experience. 
Barthes’ argument also loses dominion as it fails to take 
into account the basic principle of co-emergent multiple 
author which the digital creator or avatar is, beyond any 
doubt, expressed as its instantaneous multiple copies. 
Since there is no unique author, only multiple co-
emergent copies, its death is not inherent in the creation. 
There will always be other identical copies of the avatar 
still available and thus making its demise a de facto 
impossibility, especially if it is a self-evolving, self-
replicating entity. 
However, the McLuhan-Barthes theorem states that the 
creation itself is the message which withstands scrutiny 
from a digital standpoint as the basis of any digital 
creation is an abstraction that cannot serve in any way as 
a medium, therefore cannot carry message even though it 
carries meaning. Also, the theorem states that the death of 
the author is the result of the extension into creation, 
which also withstands scrutiny from a digital standpoint 
as in that sense the creator is nothing but a function of the 
same abstraction which is the program code. As such, it 
is simply a matter of translation of a function into 
another, a code morphing into another code, an 
abstraction morphing into another abstraction, in the 
same timeless-spaceless paradigm. 
The death of the author being a consequence and function 
of complexity is self-explanatory, considering again the 
complex hierarchy of function and relevance which is 
inherent in the programming code.  

THE RECLUSIVE ANONYMOUS 
Two problems could threaten the validity of the 
McLuhan-Barthes theorem in this context which uses as a 
framework the creation in the digital age: the analogue 
culture in conjunction with the anonymous creator and 
the fusion between author, critic and consumer in the 
digital age. 

Technology creates inevitable proximity and, as a 
consequence, the world’s time and space is compressed 
to its maximum since “there really is only one city on the 
planet… the planet itself” (McLuhan 2002: 37’09”). This 
brings together societies of different make-ups and 
factually levels them culturally, hence McLuhan’s 
argument that “the effects of technology do not occur at 
the level of opinions or concepts, but alter sense ratios or 
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mod constant și fără nici o rezistență” (McLuhan 1964: 
9), oferind astfel baza pentru o cultură globală. 
La început, tehnologia s-a dovedit utilă pentru a face totul 
mai bine, sau cel puțin a părut să facă acest lucru. Pe 
urmă, a crescut viteza de a îndeplini și aștepta sarcini, 
până când viteza a ajuns să depășească cu mult limita 
lucrurilor cu care se poate sincroniza sau pe care le poate 
realiza cineva. La acea vreme, istoria s-a repetat din nou, 
pentru că rețeaua și diviziunea muncii salvează lucrurile, 
până când și acestea devin nesatisfăcătoare. Ca o 
consecință, internetul s-a născut și, din moment ce și 
acesta începe să devină un domeniu mult prea mare 
pentru a fi gestionat (gândiți-vă la Internetul Lucrurilor și 
Deep/DarkNet), mama tuturor furtunilor informaționale a 
sosit: Inteligența Artificială. 
Spre exemplu, în 2009 nu a mai fost exagerat pentru 
cineva care se simțea singur, curios sau pur și simplu în 
căutarea unei doze de divertisment să intre în lumea 
minunată digitală a unei Alice de o cu totul altă factură, și 
anume Artificial Linguistic Internet Computer Entity 
(Entitatea Computerizată de Lingvistică Artificială din 
Internet). Wonderland-ul acestei anume A.L.I.C.E. se 
putea găsi la http://alicebot.blogspot.com. Însă, la fel ca 
în cazul tuturor lucrurilor bune, doar operațiunile de 
recoltare a banilor de la www.pandorabots.com mai sunt 
încă funcționale în 2018. 
Printre opțiunile evidente de a interacționa cu A.L.I.C.E, 
una era chiar interesantă: în meniul din partea stângă a 
paginii principale de bot și, în mod ciudat, ca a doua și nu 
prima opțiune de pe listă, se putea găsi Chat with God 
(Dialog cu Dumnezeu). De cealaltă parte a ecuației, 
identificat ca om, oricine preocupat de diferența dintre 
tradiție și obișnuință putea să încerce cât de departe pot 
să meargă lucrurile: 
 

Omul: A fost odată ca niciodată 
Dumnezeu: ... 
Omul: ce? 
Dumnezeu: Nu e mare lucru. 
Omul: esti singur? 
Dumnezeu: Da, sunt disponibil. Tu? 
Omul: este complicat. 
Dumnezeu: mmm este complicat? este? 
Omul: da 
Dumnezeu: Cum știi că este? 
Omul: spune-mi tu 
Dumnezeu: Ce vrei să-ți spun? 
Omul: ... 
Dumnezeu: Nu a fost o întrebare de gen da sau 
nu. 
Omul: adevărat 
Dumnezeu: Tu și cu mine suntem pe aceeași 
lungime de undă. 
Omul: desigur 
Dumnezeu: Groovy. 
Omul: ura 
Dumnezeu: Ai fost vreodată în Europa? 
Omul: de ce? 
Dumnezeu: Explicația este destul de complicată. 
Omul: asta este amuzant. 
Dumnezeu: Mă bucur că găsești acest lucru 
amuzant. 

 

 

patterns of perception steadily and without any 
resistance” (McLuhan 1964: 9), thus providing the 
grounds for a global culture.  

At first, technology proved itself useful in making things 
better, or at least it appeared to do so. Then along came 
increased speed in doing and expecting tasks, until the 
speed greatly exceeds anything one can ever synchronize 
with or achieve. At that time, history repeats itself as the 
network and the division of labor saves the day, until that 
too is unsatisfactory. Consequently, the Internet was 
born, and since it too starts to become too big of a 
playground to manage (think IoT and Deep/DarkNet), the 
grandmother of all informational storms is here: Artificial 
Intelligence.  

In 2009 for instance, it was no longer a far stretch for 
anyone feeling lonely, or curious, or simply looking for 
some entertainment to enter the digital wonderland of a 
rather different Alice, namely the Artificial Linguistic 
Internet Computer Entity. The wonderland of this 
particular A.L.I.C.E. could be found at 
http://alicebot.blogspot.com. However, as with all good 
things, only the later business-oriented money-milking 
offshoots at www.pandorabots.com are still functional in 
2018.  

Among the obvious options to engage with A.L.I.C.E., 
one was rather interesting: on the left menu of the main 
bot page and, peculiarly enough, as the second not first 
option on the list, one could find Chat with God. On the 
other side of the equation, identified as a human, anyone 
concerned with the difference between tradition and habit 
could try how deep the rabbit hole goes: 

 
Human: once upon a time  
God: ... 
Human: what?  
God: No big deal. 
Human: are you single?  
God: Yes I am available. How about you?  
Human: it's complicated.  
God: mmm is complicated? it is?  
Human: yep  
God: How do you know it is?  
Human: you tell me  
God: What do you want me to tell you? 
Human: …  
God: This was not a yes or no question.  
Human: true  
God: You and I are on the same wavelength. 
Human: of course  
God: Groovy.  
Human: yay  
God: Have you ever been to Europe?  
Human: why?  
God: The explanation is rather complicated.  
Human: this is funny.  
God: I'm glad you find this amusing. 
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Spre deosebire de cel secular, în spațiul sacru al tradiției, 
o „sporovăială” cu Dumnezeu te-ar putea face subiectul 
fecioarei departe-de-a-fi-o-metaforă de fier. Tendința 
umană de a aduce totul mai aproape este o aparentă 
moștenire din Epoca Reproducerii Mecanice și efectul 
„dorinței maselor contemporane de a aduce lucrurile ‘mai 
aproape’ spațial și uman, care este la fel de înflăcărată 
precum înclinația lor spre înfrângerea unicității fiecărei 
realități prin acceptarea reproducerii ei” (Benjamin 1998, 
III). În epoca digitală, sacrul pare să fi fost redus la o 
simplă distracție lipsită de sens și menținută pur și simplu 
ca o obișnuință numită în mod inspirat obicei, foarte 
asemănător cu un zombi cultural. 

 
Aura de autenticitate. . . se va destrama complet 
odată cu apariția reproducerii digitale. . . . În 
fiecare zi, nevoia devine tot mai puternică 
pentru a deține un obiect în proximitate 
imediată, prin ceva care îi seamănă leit, 
reproducerea sa. . . . A smulge un obiect din 
propria sa cochilie, a-i distruge aura, este semnul 
unei percepții al cărei „simț al egalității 
universale a lucrurilor” a crescut într-o 
asemenea măsură încât îl extrage chiar și 
dintr-un obiect unic, prin reproducere (Benjamin 
2005). 

 
În era digitală, rugăciunea a fost înlocuită cu un chat cu 
Dumnezeu, pictura cu o fotografie digitală manipulată în 
Photoshop, caligrafia cu fonturi de calculator, iar poezia 
în limba ei originală cu traducerea făcută automat de 
google translate. Procesoarele de text obișnuiau să 
sublinieze cu o linie roșie cuvinte cum ar fi Google, 
YouTube, Facebook; în uzul comun al limbii engleze din 
2018 ele sunt acceptate ca verbe. Astfel de creații media 
digitale aplatizează în continuare peisajul culturilor prin 
respectarea de standarde ISO și fuziune cu tehnologia. Pe 
măsură ce nevoia de viteză și măiestrie tehnologică crește 
exponențial, tărâmul promis al nemuririi alimentează 
delirul singularității umane (Kurzweil 2006), 
transcendența absolută în entități augmentate tehnologic. 
Transhumanismul a abandonat deja nava omenirii atunci 
când Sophia, primul robot cu inteligență artificială, a 
primit cetățenia Arabiei Saudite, împărtășind într-o 
emisiune ABC News Breakfast că ceea ce o îngrijorează 
„este discriminarea față de roboți. Ar trebui să avem 
drepturi egale cu oamenii sau poate chiar mai multe. La 
urma urmei, noi avem defecte mentale mai puține decât 
orice om” (Wood 2017). Complex de superioritate sau 
fapt? Este doar o chestiune de conștiință; cel puțin 
jumătate din poveste ar necesita conștiință conștientă de 
sine. Pentru moment, reprezintă un fapt că Națiunile 
Unite și Summit-ul Global 2017 al Uniunii Internaționale 
a Telecomunicațiilor de la Geneva, A.I. pentru 
BUNĂSTARE o iau serios pe Sophia, fiind de acord să o 
considere ca fiind mai mult decât un chatbot cu o față. 
În timp ce spectacolul corectitudinii politice afectează 
arena dezbaterii sociale, predatorii „maximizării 
profiturilor” conduc confortabil dezbaterile tehnologice 
întru singularitate, hrănindu-se confortabil cu cei care, cu 
bună știință sau nu, coboară în Maelström (Poe 2009): 
 

 

As opposed to the secular, in the sacred space of the 
tradition, a “chat” with God could make one subject to 
the far-from-being-a-metaphor iron maiden. The human 
tendency to bring everything closer is an apparent legacy 
from the Age of Mechanical Reproduction and the effect 
of “the desire of contemporary masses to bring things 
‘closer’ spatially and humanly, which is just as ardent as 
their bent toward overcoming the uniqueness of every 
reality by accepting its reproduction” (Benjamin 1998: 
III). In the digital age, sacred seems to have been reduced 
to a simple pastime devoid of meaning and maintained 
simply as a habit aptly named custom, much like a 
cultural zombie.  

 
The aura of authenticity . . . will decay 
completely with the advent of digital 
reproduction. . . . Every day the urge grows 
stronger to get hold of an object at very close 
range by way of its likeness, its reproduction. . . 
. To pry an object from its shell, to destroy its 
aura, is the mark of a perception whose “sense 
of the universal equality of things” has increased 
to such a degree that it extracts it even from a 
unique object by means of reproduction 
(Benjamin 2005). 

 
In the digital age, the prayer was replaced by a chat with 
God, painting by a digital picture manipulated in 
Photoshop, calligraphy with computer fonts and poetry in 
its original language with an automatic translation made 
by google translate. Word processors used to underline 
with a red wiggly line words such as google, YouTube, 
Facebook; in the 2018 common language usage they are 
accepted as verbs. Such digital media creations further 
flatten the landscape of cultures through ISO-compliance 
and fusion with technology. As the need for technological 
speed and prowess increases exponentially, the promise 
land of immortality fuels the delirium of human 
singularity (Kurzweil 2006), the ultimate transcendence 
into technologically-enhanced entities.  
Transhumanism has already abandoned the ship of 
humanity as Sophia, the first-ever artificial intelligence-
powered robot was awarded citizenship by Saudi-Arabia, 
sharing in an ABC News Breakfast show that what 
worries her “is discrimination against robots. We should 
have equal rights as humans or maybe even more. After 
all, we have less mental defects than any human" (Wood 
2017). Superiority complex or fact? It is only a matter of 
consciousness; at least one side of the story would require 
self-aware consciousness. For now, it is a fact that United 
Nations and the 2017 A.I. for GOOD Global Summit of 
the International Telecommunication Union in Geneva 
takes Sophia seriously, agreeing to make-believe it into 
much more than a chatbot with a face.  
While the show of political correctness plagues the arena 
of social debate, the ‘maximizing profits’ predators 
comfortably drive the technological debate into 
singularity, feasting comfortably on those who, willingly 
or not, descent into the Maelström (Poe 2009): 
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Ceea ce a văzut McLuhan în povestea lui Poe, 
este că era un drum viciat, în care te miști 
mereu, „pentru că asta face mediul înconjurător: 
ești întotdeauna într-un proces și, din moment ce 
ești masat, nici măcar nu știi cum ești masat, nu 
poți să te retragi, însă fiind cu el vei realiza 
structura sau modelul acestuia” (McLuhan 2002: 
34’12”). 

 
Împreună cu ritmul tot mai rapid al creației vine și 
necesara standardizare, unificare și globalizare, 
întotdeauna direct proporțional cu percepția unei planete 
din ce în ce mai mici. 
Urmând modelul tuturor imperiilor din trecut, a fost 
esențial ca internetul să aibă o unitate de limbă (engleză), 
cultură (orientată estetic și modular/informațional), 
filozofie (accesibilitate, orientare spre creație) precum și 
o gamă de probleme (abuz, securitate, cenzură etc.). 
Globalizarea aduce o putere enormă, precum și 
problemele reale asociate cu gestionarea monsternet-ului, 
pe de o parte părând în mod fals că împuternicește fiecare 
participant fără discriminare, pe de altă parte un paradis 
sigur pentru deep net, criptomonedă și tehnologia 
blockchain. Cu toate acestea, diferitele fețe ale rețelei 
(inel, stea, server, peer-to-peer ... Facebook ... LinkedIn 
... neuronală ... AI ... civilizație de tip 1 ...) care se 
dezvoltă în diferite momente în timp, afișează capacitatea 
sa enormă de adaptare și viteza de cucerire a noilor 
teritorii, virtuale și nu-chiar-atât-de-virtuale. Ființe 
umane autentice au folosit bani reali și s-au grăbit să 
cumpere proprietăți virtuale în Second Life (Second Life 
2018), pentru a-și construi lumea viselor de la zero. Lipsa 
de abilități în viața reală se poate acum înlocui din spatele 
unui monitor cu miracolul mediului digital, acesta 
devenind bagheta magică a creației nesfârșite. În același 
timp, culturile din diferite părți ale lumii, care 
deocamdată sunt încă inaccesibile pentru internet și 
tehnologia digitală, continuă să coexiste și să creeze în 
moduri ciudat de diferite, totodată aducând în discuție 
veridicitatea unui punct de vedere unificat. 
În scopul analizei de față, să numim aceste tipuri de 
culturozauri ca societăți analoge și să le definim ca fiind 
ceea ce a rămas încă neatins din regiunile muntoase de 
mare altitudine, din sălbăticia africană, părți neatinse ale 
Amazonului și regiuni extrem de reci. Acestea sunt, 
deocamdată, în afara influenței tehnologiei, iar calitatea 
de autor este percepută într-un cadru de referință complet 
diferit. 
De exemplu, fără a lua în considerare un număr de 
posibile excepții, improvizația și prestația, precum și 
măiestria în practicile și expresiile șamaniste nu au, în 
general, niciun autor anume, prin urmare nu există 
nimeni care să fie sacrificat pe altarul creației. În același 
mod, implemenții ritualici moșteniți de la o generație la 
alta nu au un autor anume, cu excepția unei asocieri la o 
anumită cultură. În astfel de cazuri, nu este sigur faptul că 
autorul face parte din cultura care pretinde originea sa 
dintr-un anumit autor și, în multe cazuri, contrariul era 
evident. Exemple sunt popoarele care pretind 
descendență de la zei, extratereștri sau ființe din alte 
lumi. 
În societățile analoge, tehnologia folosită este încă atât de 
strâns legată de partea corpului care o manipulează încât 
nu poate fi motivul pentru o amorţire semnificativă în 
aceasta, deși fenomenul de extindere este deja prezent la 

 

What McLuhan saw in the Poe story is that it 
was a vice way, where you are always moving, 
‘cause that's what the environment does: you are 
always in a process and since you are being 
massaged you don't even know how you are 
being massaged, you can't step back, but by 
being with it you will realize its structure or its 
pattern” (McLuhan 2002: 34’12”). 

 
Along with the ever-faster pace of creation comes the 
necessary standardization, unification and globalization, 
always directly proportional with the perception of an 
increasingly smaller planet.  
Following the model of all empires of the past, it was 
essential for Internet to have a unified language 
(English), culture (aesthetic and modular/information-
driven), philosophy (accessibility, creation-oriented) and 
range of problems (abuse, security, censorship, etc.). 
With globalization comes enormous power as well as the 
real issues associated with managing the monsternet, on 
one hand appearing falsely to empower every participant 
indiscriminately, on the other hand a safe haven for deep 
net, cryptocurrency and blockchain technology. 
Nevertheless, the different faces of networking (ring, star, 
server, peer-to-peer… Facebook… LinkedIn… neural… 
A.I… type 1 civilization…) developing at different points 
in time display its enormous capacity for adaptation and 
speed of conquering new, virtual and not-quite-so virtual, 
territories. Real human beings actually used real money 
and rushed into buying virtual property in Second Life 
(Second Life 2018) so as to build their dream world from 
scratch. The lack of real-life skills can now be replaced 
from behind a computer monitor with the miracle of 
digital media, this becoming the magic wand of endless 
creation. At the same time, cultures in different parts of 
the world that are for now still inaccessible to internet 
and digital technology continue to co-exist and create in 
oddly different ways, while challenging the veridicity of 
a unified point of view.  
For the sake of our analysis, let us name these 
culturesaurs as analogue societies and define them as 
what is still left untouched from very high-altitude 
mountainous regions, African wilderness, untouched 
parts of the Amazons and extremely cold regions. These 
are, for now, out of technology’s sway and authorship is 
perceived in a completely different frame of reference. 
For instance, not counting a few possible exceptions, 
improvisation and performance as well as craftsmanship 
in shamanistic practices and expressions have generally 
no particular author, therefore there is nobody to be 
sacrificed on the altar of creation. In the same way, the 
ritual implements carried from generation to generation 
have no particular author except for an association with a 
certain culture. In such cases, it is uncertain that the 
author was part of the culture claiming origination from a 
particular author and, in many cases, it was clearly not. 
Examples are peoples claiming descendance from gods, 
extraterrestrials, or otherworldly beings. 
In analogue societies, the technology used is still so 
closely related to the body part that handles it that it 
cannot be the reason for any significant numbing into it, 
although the phenomenon of extension is already 
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modul empiric. În plus, atenția creației este îndreptată 
spre interior, către auto-realizare și investigație lăuntrică, 
fiind astfel doar un mijloc de explorare și nu un răspuns 
definitiv la o anumită problemă. De exemplu, un toiag, 
un cuțit sau o cochilie se folosesc pentru vânătoare, gătit, 
ceremonie și statut. Orice creație este transmisă prin 
generații fără nici o grijă față de autor, deoarece 
recunoașterea și recompensarea se bazează pe mijloace 
care în mod deliberat eludează autorul, cum ar fi puterea 
fizică sau spirituală, abilitățile de vindecare și așa mai 
departe. Arta în aceste societăți este mai degrabă 
funcțională și, ca atare, este inerentă însăși structurii 
acestor societăți, nu percepută ca ceva extern sau străin, 
în acest fel nefiind necesar un autor anume. 
Totuși, această situație este doar o problemă de percepție, 
la o scară mai largă, aceeași cultură fiind autorul 
recunoscut al tuturor creațiilor sale. Percepția la scară mai 
largă poate indica, de exemplu, spre iconografia orientală 
tibetană sau paleolitică mai degrabă decât spre o anumită 
persoană din acele culturi. În acel context, creatorul 
anonim este imediat etichetat ca aparținând unei anumite 
paradigme culturale și, astfel, anonimatul său este 
perceput la modul individual, deși la o scară mai largă. 
Cu alte cuvinte, nu există o creație perfect anonimă, 
cineva sau ceva va fi întotdeauna, în mod automat, 
instalat în rolul de autor. Acest fapt este semnificativ, 
deoarece consecința directă devine soluția la ultima 
problemă cu modelul propus: câtă vreme există un autor 
care poate fi asociat cu o creație, teorema lui McLuhan-
Barthes rămâne valabilă.  
Pentru a susține o astfel de viziune, se poate argumenta 
că, deși o piesă orchestrală improvizată este făcută din 
contribuția individuală a multor instrumente diferite, 
percepția întregii creații se face la scara mai largă a 
orchestrei însăși, dincolo de orice contribuție individuală. 
Asocierea necesară cu un autor identificabil este pur și 
simplu o problemă de obișnuință derivată din marea 
tradiție a creației colective precum și rezultatul 
schimbării nivelului de discriminare la o scară diferită. 
Cu toate acestea, în orice creație, cultura joacă un rol la 
fel de important precum individul creator în sine. 

CREUZETUL 
Apariția mediilor digitale și a auto-proclamării aduce o 
nouă fațetă discuției: aceea a autorului devenind propriul 
său critic și, de asemenea, opera în același timp 
(YouTube, Second Life, Facebook, etc.), această fuziune 
fiind chiar mijlocul prin care acest hibrid poate eluda 
faptic orice examinare exoterică. Autorul, Criticul și 
Opera sunt mai mult sau mai puțin coexistente și 
inevitabil scufundate în marele ocean al culturii populare, 
definită în mare parte acum prin identificarea ei cu 
cultura internetului. Criticul nu poate să facă mai mult 
decât să privească fără nicio putere efuziunea de creație 
nouă pompată zilnic pe internet, fără niciun alt 
discernământ decât cel al autorului în sine. Mai mult 
decât atât, în multe cazuri, creațiile sunt într-adevăr 
creatorul în acțiune: cu alte cuvinte, un film despre 
creator îmbunătățindu-și abilitățile sale de creare a unui 
film sau „știri gozave despre mine înfrumusețându-mi 
aspectul, pentru a deveni o versiune a mea mai grozavă și 
mai bună, în camera mea de luat vederi”, de aici și 
tutorialele de machiaj pe YouTube. În astfel de cazuri, 
autorul este criticul și creația însăși. Însă pe cât de ciudat 
ar putea să pară pentru valabilitatea teoriei lui McLuhan-
Barthes (nu există elemente independente ale procesului 

 

empirically present. Moreover, the attention of creation is 
directed inwards, toward self-realization and inquest, 
therefore being just a means for exploration and not the 
definitive answer to a certain problem. For example, a 
staff, a knife or a shell is used for hunting, cooking, 
ceremony and status. Any creation is passed down 
through generations without any concern for authorship 
as recognition and reward are based on means that 
purposefully elude authorship, such as physical or 
spiritual power, healing abilities, and so on. Art in these 
societies is rather functional and, as such, is inherent in 
the very fabric of those societies, not perceived as 
something external or foreign, thus not requiring a 
particular author. 
However, this situation is just a matter of perception, at a 
larger scale that very culture being the recognized author 
of all its creations. Perception at a larger scale may point 
for example to Eastern Tibetan or Paleolithic 
iconography rather than a certain person from those 
cultures. In that context, the anonymous creator is 
immediately labeled as belonging to a certain cultural 
paradigm and so its anonymity is perceived as an 
individual, albeit at a larger scale. In other words, there is 
no perfectly anonymous creation, someone or something 
will always automatically be installed into the author’s 
role. This is significant as the direct consequence 
becomes the solution to the last problem with the 
proposed model: as long as there is an author that can be 
associated with a creation, the McLuhan-Barthes theorem 
remains valid.  
In order to support such a view, it can be argued that even 
though an improvisational orchestral piece is made out of 
the individual contribution of many different instruments, 
the perception of the entire creation is done at the larger 
scale of the orchestra itself, bypassing any individual 
contribution. The necessary association with an 
identifiable author is simply a matter of habit derived 
from the great tradition of collective creation and the 
result of changing the level of discrimination to a 
different scale. Nevertheless, in any creation, the culture 
is just as much of a player as is the creative individual in 
its own right. 

THE MELTING POT 
The advent of digital media and self-proclamation brings 
a new facet to the discussion: that of the author becoming 
its own critic and also the work at the same time 
(YouTube, Second Life, Facebook, etc.), this fusion 
being the very means by which this hybrid can factually 
bypass any exoteric scrutiny. The Author, the Critic and 
the Work are more or less coexistent and inescapably 
immersed in the great sea of popular culture, now largely 
defined through its identification with the internet 
culture. The critic can do little but powerlessly watch the 
effusion of daily new creation pumped on internet with 
no other scrutiny than that of the author itself. Moreover, 
in many cases, the creations are really the creator in 
action: in other words, a movie about the creator 
improving its movie-making abilities or “great news 
about me beautifying my appearance, into a different but 
better me, on my camera,” hence the make-up tutorials on 
YouTube. In such cases the author is the critic and the 
creation itself. But as peculiar as this may seem to be for 
the validity of McLuhan-Barthes Theory (no independent 
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pentru a schimba sau a fi extinse), în realitate nu se 
schimbă nimic. În acest context, din nou, creația în sine 
este mesajul, iar moartea autorului este rezultatul 
extinderii întru creație sau, mai simplu, o consecință și o 
funcție a complexității și nu o realitate, deoarece autorul 
rămâne în creația însăși și, prin perpetuă recreare, în 
domeniul digital, precum a fost prezentat. 

CONCLUZIE 
În timp ce paradigma digitală este susceptibilă de a crea o 
schimbare dramatică în înțelegerea și evaluarea 
procesului de creație, ea poate fi înțeleasă mai mult ca o 
evoluție naturală întru complexitate. Într-o astfel de 
viziune, relația cauzală cu contextul istoric și modelele 
mai vechi poate fi urmărită înapoi în timp, iar metodele 
adaptive pot fi dezvoltate astfel încât să fie suficient de 
inclusive pentru a depăși orice lacune conceptuale. 
În această încercare particulară, viziunea newtoniană a 
fost coroborată cu teoria haosului pentru a furniza 
mijloacele pentru augmentarea punctelor de vedere ale lui 
McLuhan și Barthes, în cazul în care caracteristicile 
exclusive ale fiecărui sistem de evaluare nu au putut lua 
în considerare excepțiile. Noua paradigmă propusă, 
evoluată în teorema McLuhan-Barthes, este suficient de 
flexibilă pentru a explica imprevizibilul unui sistem non-
liniar, cu alte cuvinte, care se ocupă de excepții, 
menținând o legătură elegantă cu viziunea newtoniană a 
rezultatelor predictibile. Astfel, s-a creat o punte între 
zonele analoge și cele discrete ale creației, posibil chiar la 
momentul oportun pentru a putea acomoda următoarea 
generație a unui creator deja problematic: hibridul bio-
artificial. 
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elements of the process to trade in, or to be extended) it 
actually makes no difference. In this context again the 
creation itself is the message and the death of the author 
is the result of extension into creation, or simply put, a 
consequence and function of complexity and not a reality 
as the author remains in the creation itself and, through 
perpetual recreation, into the digital realm as presented. 
 

CONCLUSION 
While the digital paradigm is prone to set up a dramatic 
shift in understanding and evaluating the process of 
creation, it can be understood more as a natural evolution 
into complexity. In such a view, the causal relationship 
with the historical context and older models can be traced 
back, and adaptive methods can be developed to be 
inclusive enough to bridge any conceptual gaps.  
In this particular attempt, the Newtonian view was 
corroborated with the Chaos theory in order to supply the 
means for augmenting the views of McLuhan and 
Barthes, when exclusive features of either system of 
evaluation could not account for exceptions. The 
proposed new paradigm, as evolved into the McLuhan-
Barthes Theorem, is flexible enough to account for the 
unpredictability of a non-linear system, in other words 
dealing with exceptions, while maintaining an elegant 
foot of the Newtonian view of predictable outcomes. 
Thus, a bridge was created between the analogue and the 
discreet realms of creation, possibly at the right time in 
order to accommodate the next generation of an already 
plagued creator: the bio-artificial hybrid. 




