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LOGICĂ ŞI FILOSOFIA LIMBAJULUI

PROPOSITIONAL ATTITUDES AS SPEECH ACTS1
GHEORGHE ŞTEFANOV

I try to suggest, in my paper, that cognitive propositional attitude verbs, when uttered in
first person, can be regarded as expressing the illocutionary force of an explicit speech act. For
this, I first show how a sentence of the form ‗I believe that p‘ can pass Austin's ‗hereby test‘.
Secondly, I emphasize two different uses of the first person propositional attitude utterances and
point to the relation between these uses and two kinds of speech acts – expressives (or
behavitives) and assertives, respectively. In the second part of the paper I try to indicate how my
approach could be used to solve some of the problems traditionally related to propositional
attitude statements, including Frege's puzzle of substitutivity. For this, I suggest that sentences of
the form ‗X believes that p‘ should be regarded as reporting on speech acts which X has (or could
have) done. In the end of my paper I hint at a few ways in which my pragmatic approach of
propositional attitudes could be further developed.

0. In speaking about propositional attitudes philosophers habitually refer
to sentences in one way or another reducible to the following form:
(PA) S s that p
where S is a person, p is a descriptive sentence, and  is a verb used to describe an
intentional mental state like ‗to believe‘, ‗to hope‘, ‗to fear‘, ‗to wish‘, etc. The object
of the mental state is said to be the propositional content of p.
So, when we say, for instance, ‗Mary believes that it is raining outside‘, we
ascribe to Mary the belief that it is raining outside. Mary's belief that it is raining
outside, is said, is a propositional attitude, while the sentences of the (PA) kind are
to be called ‗propositional attitude ascriptions‘, or ‗propositional attitude reports‘.
Speech acts, on the other hand, are actions a speaker does in uttering a sentence,
besides making noises and pronouncing words in a certain language. The paradigm
of a speech act, according to Austin2, would be an utterance of this sort:
1

This paper is based on ‗Propositional Attitudes as Speach Acts‘, invited conference at the
Third International Symposium for Analytical Philosophy, Bucharest, 29-30 May, 2005.
2
See J. L. AUSTIN, How to Do Things with Words, 2nd edn, Oxford University Press,
Oxford, New York: 1975, pp. 68-9.
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(SA) I  that..., I  to..., or I .
where  is a particular performative verb in the active voice, first person
singular present tense. One criteria for identifying performative verbs is this: if
it makes sense to say ‗I hereby  that...‘ instead of ‗I  that...‘, then  is a
performative verb. For instance, when I utter ‗I promise to come to you
tomorrow‘ I perform the action of promising you to come to you tomorrow, and
instead of ‗I promise to come to you tomorrow‘, I could have said ‗I hereby
promise to come to you tomorrow‘.
Now, it would come out straightforwardly that a propositional attitude
report is a speech act, only not an explicit one, since we could always substitute
‗I report (or claim, affirm, maintain, state) that S s that p‘ for (PA). Indeed, speech
act theorists like Austin and Searle3 say that every time we say something we
perform an illocutionary act4. The background for this claim, I suppose, is offered by
Wittgenstein's point that every time we utter a phrase, what we do can be regarded
as a move in a language game. In the same vein, it seems, when I utter a first
person propositional attitude sentence like ‗I believe that it is raining outside‘, I
also perform an illocutionary act. By analogy, one could be tempted to say that
the explicit form of the above sentence is ‗I report that I believe that it is raining
outside‘. I want, in what follows, to convince you that this analogy is misleading
and that sentences of this kind should be rather regarded as explicit performatives.
For this, I will try to see how they could pass the ‗hereby test‘ and what sort of
performatives they could be. Since I suspect that the analysis might differ for
different attitude verbs, I will concentrate in what follows on ‗believe‘ only. The
next thing I want to do is to explore the possibility of solving some puzzles
concerning propositional attitude statements by regarding first person propositional
attitude statements as explicit performatives. In the end, I will try to suggest that
there are some philosophical insights that we might get from this treatment of
first person propositional attitude statements.
1. One trouble with ‗I believe that p‘ is that it fails the ‗hereby test‘. It
does not seem to make sense to say ‗I hereby believe that p‘, in the same way in
which it sounds awkward to say ‗I hereby repent of my misbehavior‘. There is,
on the other side, a close phrase that will pass the ‗hereby test‘, as in ‗I hereby
express my belief that p‘.
Austin distinguishes between explicitly performative utterances like ‗I
apologize‘, half-descriptive performatives like ‗I am sorry‘ and reports like ‗I
3

Searle, in particular, offers a nice argument for this in JOHN R. SEARLE, ‗What Is a
Speach Act?‘, in A. P. Martinich (ed.), The Philosophy of Language (3rd edn), Oxford University
Press, Oxford, New York: 1996, pp. 130-1.
4
In other words, whenever we utter a sentence it has an illocutionary force.

PROPOSITIONAL ATTITUDES AS SPEECH ACTS

3

5

repent‘ (or ‗I feel sorry‘)5. We could say, as Searle suggests6, that to apologize
is to express the way that you feel about something you did. In the same way,
we might be tempted to distinguish between ‗believing that p‘ and ‗expressing
the belief that p‘7 It would come out this way that ‗I express my belief that p‘ is
an explicit performative, while ‗I believe that p‘ is a report of a mental state.
Things, however, are far from being quite so.
Let us look at the sentence ‗I express my belief that p‘ more closely. We
sometimes speak of something being the expression of some other thing, like in
‗the movie expressed the novel in an interesting way‘. By analogy with this, we
might be tempted to say that either p, or the explicit ‗I express my belief that p‘
are expressions of some private mental state. Wittgenstein's private language
argument, I think, provides good reasons for avoiding this sort of assumptions.
On this account, ‗I express my belief that p‘, regarded as an avowal, is not
paralleled by some mental state the expression of which it is and differs in no
way from ‗I believe that p‘8. In other words, saying that I believe that p is
showing that I believe that p. From this point of view, therefore, ‗I believe that
p‘ could very well be regarded as an explicit performative among Austin's
behabitives or Searle's expressives9. If we look to other performative verbs in
the same class, the resemblance is obvious. We could say, for instance, ‗I
acclaim (the fact) that...‘, but also ‗I acclaim you‘. In the same way, we could
say ‗I believe that...‘, but also ‗I believe you‘. There is also, however, another
way in which we sometimes use ‗to express‘. Consider, for instance, the case in
which a government official says ‗I express my belief that corruption has highly
diminished‘. Here, the purpose of the utterance is not to express a mental state.
Instead, the speaker associates himself in a certain degree with the thesis that
corruption has highly diminished. Were the context of his utterance less official,
the speaker could have said simply ‗I believe that corruption has highly
diminished‘. This puts the utterance in the category of Searle's assertives10, on
5

See J. L. AUSTIN, op. cit., p. 79.
See JOHN R. SEARLE, ‗A Taxonomy of Illocutionary Acts‘, in A. P. Martinich (ed.),
op. cit., p. 143.
7
Or ‗opining that p‘.
8
Wittgenstein himself seems to separate ‗believing that p‘ not only from ‗thinking that p‘,
but also from ‗saying that p‘. I do not need to say (not even inwardly) ‗The Earth existed a long
time before my birth‘, for instance, in order to believe it. On the other hand, I can say it without
believing it, of course.
9
For SEARLE, other expressives are: thank, congratulate, condole, deplore and welcome.
Bach and Harnish put this sort of illocutionary verbs in another category – acknowledgements. See
K. BACH and R. M. HARNISH, Linguistic Communication and Speech Acts, MIT Press,
Cambridge, MA: 1979.
10
SEARLE's class of assertives includes most of Austin's verdictives (hold, describe, assess,
characterize, etc.) and expositives (affirm, emphasize, report, accept, concede, etc.). BACH and
HARNISH would perhaps speak of constatives (affirming, alleging, announcing, claiming,
conjecturing, denying, disagreeing, insisting, predicting, reporting, stating, stipulating, etc.).
6
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the same scale that goes from ‗I suggest that p‘, ‗I hypothesize that p‘, ‗I state
that p‘, to ‗I insist that p‘ and ‗I swear that p‘11.
To sum up, both cases in which one could say, for different purposes, ‗I
express my belief that p‘ are reducible, for different reasons, to cases in which
one would say ‗I believe that p‘. This is why ‗I believe that p‘ falls in two
categories of performatives instead of one. How do we distinguish between the
cases? Well, let us look first to another case. ‗To accept‘ could be used in an
assertive, but also in an expressive (as in ‗I accept your apologies‘). Let us
suppose that the grammatical form is of not much help to make a distinction12.
Well, we would probably use the context in which a sentence was uttered. Was
it a debate? Where we discussing vacation plans? Was I apologizing? In most of
the cases this should settle the matter. The same is true for ‗I believe‘. Were we
speaking of your opinions or mine, without arguing for what we believe, were
you expressing agreement or trust, or were you trying to convince me of
something? Depending on the answer to these and similar question we might
class the utterance in one of the two categories.
Now, speech act theorists use to speak of different ways in which a performative
act could fail, apart from the case in which the locutionary part of the utterance proves
false. An expressive, for instance, could fail by flouting the sincerity condition. It
seems that if we no longer distinguish between reports of mental states and avowals,
there is not point to speak of the sincerity condition anymore. Well, this is not
as bad as it seems. Sincerely apologizing is uttering your apology in the proper
tone of voice in the appropriate context. In the same manner, sincerely believing
is uttering your opinion in the proper tone of voice in the appropriate context.
There is also possible that in uttering an explicit performative one would
do a different act13. I could say, for instance, ‗I promise you I did not steal your
keys‘, to assure you that I did not steal your keys by strongly assenting to the
sentence that I did not steal your keys.
The same holds for ‗I believe‘. I could say ‗I believe that you stole my
keys‘ to accuse you that you stole my keys, or I could say ‗I believe the
kidnapped journalists will be freed‘ to assure you (a commissive) that the
kidnapped journalists will be freed.
2. So, what does the speech act approach amount to? There are at least two
main problems with propositional attitudes. One is to make clear what a proposition
11
In On certainty, WITTGENSTEIN provides an interesting relation between knowing and
swearing, by saying that, instead of saying ‗I know that this is my hand‘, Moore could have said ‗I
swear that this is my hand‘.
12
Compare, for instance, ‗I accept (the invitation) to take dinner with you tomorrow‘ with ‗I
accept (the prediction) that I will take dinner with you tomorrow‘.
13
See, for instance, JOHN R. SEARLE, ‗Indirect Speech Acts‘, in A. P. Martinich (ed.),
op. cit., pp. 168-182.
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is, the other to say what a mental state is and how can it relate to a proposition.
For now, we might suspect that at least for first person belief statements, the
speech act approach allows us to escape these problems. It makes sense to say
that a person performing an action uses something to obtain a result. In uttering
a speech act, a speaker uses sounds or written marks to obtain a result from a
hearer14. He does not use a proposition as a mental or abstract object and is
pointless to speak of his psychological attitude towards such an object.
Let us turn to Frege's puzzle now. Frege said that ‗S believes that a is P‘
and ‗a = b‘ do not entail that ‗S believes that b is P‘15. According to the present
view, a propositional attitude report is a report of an action of which a speech
act like ‗I believe that p‘ uttered by S is a part. We could look, for comparison,
to another speech act and its report. Suppose Smith says ‗I promise to give you
100 USD‘. It is true that 100 USD is equal to some amount of money in another
currency, but from this it does not follow that Smith promised you to pay in that
currency. A report like ‗Smith promised to give you a sum equal to 100 USD‘
would not be an accurate report of what Smith did, in uttering the promise.
For certain speech acts an accurate report should stick to the words
uttered by the speaker. For others, a report does not have to be precise in this
respect. For instance, 'The general ordered his troops to attack Berlin' would be
a good report of Napoleon having uttered (in French) ‗Let's take this city‘, or
something similar. On the other hand, using certain names and certain
expressions (instead of others with the same reference) is important when we
report the actions performed during a religious ritual16.
What about belief reports, then? Well, it seems that our choice of words
depends on the context a belief was uttered. If I wanted to assent in a certain
degree to a sentence I utter in a court of law, it might be important for me that
my act is reported in the same words I have used, whereas if I speak in private
to a close friend, the words that he might use in reporting my act would not
matter so much. In addition, in uttering ‗I believe that...‘ as an expressive, since
the accent, so to speak, seems to be on the illocutionary part of my utterance,
perhaps it would matter less if some of my words were replaced by coreferential terms in a report of my utterance.
So, roughly speaking, it seems that Frege's puzzle is not a real puzzle after
all. It is important in pointing out that in reporting a belief utterance we must
sometimes stick to the words used by the speaker, but this is all. Moreover, no
14

See Grice‘s detailed analysis in H. P. GRICE, ‗Meaning‘, Philosophical Review, vol. 66
(1957), pp. 377-388.
15
See GOTLOB FREGE, ‗On sense and nominatum‘, in A. P. Martinich (ed.), op. cit., pp. 186-198.
16
In particular, reporting the act of saying something (Austin calls it the rhetic act) to perform an
illocutionary act should consist in using the words used by the speaker, thus becoming indistiguishable
from quoting. I suppose that Davidson's solution to Frege's paradox, in DONALD DAVIDSON,
‗On Saying That‘, Synthese, vol. 19 (1968-69), pp. 130-146, depends of his substitution of ‗saying
that‘ for ‗believe that‘. In addition, it is easy to see that ‗saying‘ passes the ‗hereby test‘.
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speech act could be said to be true or false, but successful or unsuccessful,
although in the case of assertives their success seems to depend largely on the
truth of the locutionary part of our utterance.
Another way of looking at Frege's so called puzzle would be this. Suppose
Smith says ‗I believe that Mark Twain was a great writer‘ and also ‗I believe
Samuel Longhorn Clemens was not a great writer‘ (he might reason like this: if
he was, I would have heard of him). Now, if we use only one of the two names
in our report of Smith's belief utterances, we might, indeed, have a problem.
What does the problem consist in? Well, the problem is that according to our
report, one of Smith's utterances must have been unsuccessful, since one of the
conditions for a successful belief utterance seems to be not to say ‗I believe that p‘
and then ‗I believe that ~p‘, just like that. A subtler version of this requirement
shows up, perhaps in this. I cannot threaten you that I will kill you tomorrow
and at the same time promise you that I will pay you a million dollars the day
after tomorrow. Smith has, however, succeeded to express his beliefs (in any of
the two senses). And this time too, it is also the context of his utterance that
shows us that for an appropriate report we must stick to his words. Namely, a
larger context including the fact that Mark Twain was the nickname used by
Samuel L. Clemens as a writer.
Kripke's Peter, on the other hand, is in a different position17. If Peter says both
‗I believe that Paderewski had musical talent' and ‗I believe that Paderewski had
no musical talent‘, then, for the reason mentioned above, he does not succeed to
make a belief utterance with his second speech act. Indeed, this would not be a
successful belief utterance even if there were two persons named Paderewski, as
Peter thinks, instead of one. The question whether Peter believes or not that
Paderewski had musical talent does not, as a matter of fact, appear.
3. I turn now to the following question: ‗How could we put the speech
act approach of belief utterances to work?‘ One important way in which such an
approach could prove useful is by indicating different conditions that a belief
utterance must respect in order to be successful.
For instance, I will not succeed to express by belief that p if I utter ‗I believe
that p‘ in front of a horse or a 3 years old child. Also, if I say ‗I believe that the
operation was successful‘ but I am not a surgeon and know nothing about
surgery, I fail to express the belief that the operation went well. This suggests
that there are certain condition with respect to the speaker and the hearer that
have to obtain for a belief utterance to be successful.
There are also conditions with respect to p. It seems that p cannot be itself
an explicit performative. Saying ‗I believe that I promise...‘ or ‗I believe that I
state...‘ or ‗I believe that I order...‘, etc. amounts to nothing. In some cases, if p
17

See SAUL A. KRIPKE, ‗A Puzzle about Belief‘, in A. P. Martinich (ed.), op. cit, pp. 382-411.
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is accepted by most learned people, taught in school, and so forth, uttering ‗I
believe that p‘ as an assertive would either fail to result in a speech act, or it
would be a very odd one18.
We have already seen that we cannot hold contradictory beliefs, so to
speak. Since uttering that I believe that p is in many cases only part of my
expressing my belief that p, there are also other actions that must not contradict
my utterance. For instance, if I say ‗I believe that this chair will not hold me‘
and after that I sit down in the same chair, it might be said that I did not succeed
to express my belief that the chair will not hold me.
The tone on which I am displaying certain beliefs might also play a role
in performing the speech act. If I say, for instance, ‗I believe that p‘, where p was
something said by my interlocutor (in short, ‗I believe you‘), in a sneering voice, it
might be said that I failed to believe that p. In a similar way, there might be
problems if I say ‗I believe that my best friend died today‘, while laughing.
To conclude, it is true that the speech act theory has got its difficulties,
which I am not going to discuss here. What I wanted to suggest, however, is
that it might be useful for us, as philosophers interested in understanding how
language works, to regard first person propositional attitude sentences as speech
acts and propositional attitude reports as reports either of such speech acts, or of
actions that include such speech acts.

18
This is similar to promising to your parents that you won't rape them. Nevertheless, not all
cases are like this. In saying ‗I believe that stealing is wrong‘, for example, I could be performing
a perfectly successful speech act.

PERCEPT, FAPT PERCEPTUAL ŞI JUDECATĂ PERCEPTUALĂ
LA CHARLES SANDERS PEIRCE
TITUS LATES

Peocupările actuale pentru o mai profundă înţelegere a pragmatismului au
adus din ce în ce mai mult în atenţie opera lui Charles Sanders Peirce, cu aplicaţii
productive în confruntările de idei contemporane. În prezentul articol voi asambla
concepţii disparate despre percept, fapt perceptual şi judecată perceptuală, cele
trei elemente care intră în realizarea percepţiei, conform viziunii filosofului.
Tema este importantă deoarece înţelegerea acestui proces este crucială pentru a
ne înscrie pe un anumit făgaş1 în interpretarea întregii sale filosofii.
Peirce consideră, în primul rând, că nu ne-ar fi de nici un folos să
răspundem la întrebarea „Ce percepem?‖ printr-o definiţie scolastică care ar
putea fi prost înţeleasă. Mai degrabă trebuie să părăsim obişnuinţele şi, ţinând
cont de relaţiile care sunt implicate în formarea opiniilor ştiinţifice, să căutăm
definiţia care ar acoperi tot ce are legătură cu cunoaşterea. Ne atenţionează de
asemenea că trebuie să fim prudenţi cu privire la falsa impresie pe care ar putea
să ne-o insinueze termeni precum „percepţie‖ sau „imagine‖. Prin „imagine‖
înţelegem în mod obişnuit ceva ce reprezintă – susţine că reprezintă în mod
virtual – altceva, real sau ideal. Astfel înţeles, cuvântul „imagine‖ ar putea fi o
denumire nepotrivită pentru percept2. Să presupunem, aşadar, că, stând aici la
masa de scris, văd în alt colţ al mesei un scaun galben. Scaunul pe care îl văd nu
pare a susţine altceva, nu întruchipează intenţiile a altceva, nu stă pentru
altceva. Mi se impune privirii, dar nu ca mesager a altceva, ci „ca‖ ceva. Pur şi
simplu se impune, stă aici (în faţa mea). Este foarte insistent cu toată tăcerea lui.
Ar fi lipsit de sens să îl ating şi să spun că nu cred în ceea ce văd. Sunt obligat
să accept că el există. Şi nu doar că există, dar mă şi „deranjează‖ mai mult sau
mai puţin prezenţa lui. Nu pot să mă gândesc că nu (a)pare aici, nici să-l
1

S. ROSENTHAL, ―Peirce‘s Pragmatic Account of Perception: Issues and Implications‖,
în The Cambridge Companion to Peirce, edited by C. MISAK, Cambridge University Press,
2004, pp. 193-213.
2
CP, 7.619. Sigla CP se referă la The Collected Papers of Charles Sanders Peirce, (vols.,
ed. by C. Hartstorne and P. Weiss (vols. 1-6) and A. W. Burks (vols. 7, 8), Cambridge, Mass.,
Harvard University Press, iar cifrele indică numărul volumului şi al paragrafului.
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îndepărtez ca pe o fantezie. Nu pot să scap de el decât prin exercitarea unei forţe
(fizice). Perceptul este un lucru care se impune cu forţa. Nu oferă nici o raţiune,
justificare sau scuză pentru prezenţa lui. Perceptul se distinge de axiomă. Putem
spune aceasta, cu atât mai mult cu cât Peirce nu se încrede în axiome. Oricum,
diferenţa e uşor de constatat. Perceptul, spre deosebire de axiomă, este absolut
mut (absolutely dumb). Acţionează asupra noastră, ni se impune dar nu face
apel la altceva pentru a se sprijini. Perceptul vizual ni se impune în integralitatea
lui, iar în această privinţă nu avem conştiinţa vreunui proces mental prin care
imaginea este construită, deşi psihologii susţin că se află în posesia a suficiente
dovezi că, în ciuda aparentei primitivităţi, fiecare percept este produsul unui
proces mental complex. Psihologi foarte rezonabili argumentează că primele
impresii senzitive sunt calităţi ale simţurilor – culori, sunete – disparate unele de
altele şi care nu apar în faţa noastră ca obiecte iar pentru omul matur actual
aceste prime impresii formează un complex care poate fi perceput imediat.
Peirce este de părere că totul se bazează pe o inferenţă3 şi distinge două
componente în alcătuirea fiecărui percept. În primul rând sunt calităţile
simţurilor (qualities of feeling) sau senzaţiile, cele ce sunt ceva pozitiv şi sui
generis, independente de orice altceva există. Ţinând cont de această autosuficienţă, în limbaj peircian ar fi potrivit să le numim pe acestea elemente ale
Primeităţii. În al doilea rând, elementele Primeităţii sunt percepute ca fiind
legate într-un mod determinat. Perceptul scaunului are o anumită formă, este
galben; galbenul apare diferit faţă de altă culoare, forma scaunului faţă de o altă
formă etc. Aceste legături sunt direct percepute ca apariţie a unuia din cele două
obiecte opuse. Ţinând cont de aceste conexiuni, perceptele apar ca fiind relative
unele la altele, şi anume la un secund. Ar fi deci potrivit să numim, aceste
relaţii, elemente ale Secundităţii. Forţa, vioiciunea cu care un percept îşi face
apariţia este tot un element al Secundităţii4. Aceste elemente dau o unitate
particulară sau „singularitate‖ perceptului. Perceptul este de asemenea întreg şi
indivizibil. El are părţi (doar) în sensul că poate fi separat în gândire; dar nu se
poate (re)prezenta pe sine ca având părţi.
Dar perceptul nu este singurul lucru despre care noi spunem în mod
obişnuit că îl „percepem‖. Facem acelaşi lucru când susţinem că credem în ceea
ce percepem; în acest caz însă nu ne referim la percept întrucât perceptul nu este
subiect al credinţei sau necredinţei. Ne referim de fapt la judecata perceptuală5.
Dat fiind un percept, acesta nu se înfăţişează pe sine însuşi; pentru descriere este
nevoie de analiză, în timp ce perceptul este întreg şi indivizibil. Când percep şi
îmi spun: „Acesta (a)pare a fi un scaun galben‖, limbajul uzual mă face să
„percep‖ scaunul galben, deşi nu e percept, ci judecată despre prezentul percept.
3
4
5

CP, 7.624.
CP, 7.625.
CP, 5.54, s.a.
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Printr-un astfel de raţionament, Peirce ajunge la concluzia că judecata
perceptuală se află în aceeaşi relaţie cu cunoaşterea şi convingerile ca şi perceptul6.
E adevărat că pot, printr-un efort al voinţei, să mă abţin să mă gândesc la culoarea
scaunului, astfel încât să mi se pară că judecata „scaunul (a)pare galben‖ nu îmi
este impusă necondiţionat, părându-mi-se că nu sunt obligat să împărtăşesc
caracterul perceptului. Pot să scap de perceptul însuşi acoperindu-mi ochii. Dar,
odată văzut, nu pot să mă împotrivesc perceptului; odată ce am privit, nu pot să
mă împotrivesc judecăţii perceptuale. Mai mult, dacă nu ţinem seama de forţa şi
de raţionalitatea amintită putem considera judecata perceptuală ca pe un produs
al perceptului. Diferenţele între ele pot deveni atât de mici, din punct de vedere
logic, încât ar putea fi neglijate. Este ceea ce îi permite filosofului să inventeze
conceptul de percipuum care include atât perceptul cât şi judecata perceptuală.
Dacă totuşi aceptăm distincţia, putem vedea că perceptul conţine doar
două tipuri de elemente, cele ce ţin de Primeitate şi cele ce ţin de Secunditate, în
timp ce judecata perceptuală pretinde că reprezintă ceva şi chiar reprezintă ceva,
fie adevărat fie fals. Avem aici o importantă diferenţă, deoarece în ideea de
reprezentare este esenţial acel element care ţine de Terţietate, cea care induce
ideea de a determina ca un lucru să se refere la altul.
Elementul de Secunditate din percept constă în aceea că o parte este relativă
la alta. Perceptul se prezintă ca fiind gata făcut şi nu conţine nici o idee despre o stare
de lucruri diferită. Perceptul stă pe propriile picioare şi nu declară nimic nimănui7.
Ideea de reprezentare din judecata perceptuală conţine elemente de Terţietate sau de
mediere. Concepţia de reprezentare a ceva pentru cineva e cuprinsă în mod evident.
Prin judecata perceptuală mintea declară minţii viitoare care este caracterul prezentului
percept. Iar Peirce arată că se poate demonstra matematic că de la „A se referă la B‖ nu
putem ajunge prin nici o combinaţie la ideea că „A se referă la B în virtutea faptului
că se referă la un C‖. Altfel spus, nu este de ajuns ideea de Primeitate şi cea de
Secunditate pentru a ajunge la ideea de Terţietate, care este cu totul altceva.
Pot fi descoperite şi alte puncte de contrast dintre judecata perceptuală şi
percept. Am văzut că un interpret credincios şi matur nu-şi poate permite nici o
libertate în legătură cu perceptul, totul fiind prescris/dictat. Într-o judecată perceptuală
însă, – „Acest scaun (a)pare galben‖ – apare în mod vag în minte o serie întreagă de
obiecte galbene dintre care unele au fost văzute şi altele urmează a fi văzute. Acest
lucru permite un exerciţiu de libertate din partea interpretului. O astfel de libertate,
perceptul o exclude8. Perceptul este perfect explicit, este în mod scrupulos specific.
Acest scaun, de exemplu, este diferit de oricare altul din lume, sau, oricum, trebuie
să fim indulgenţi pentru orice comparaţie9. Judecata perceptuală, însă, se prezintă
neglijent – de exemplu, la culoarea galbenă a scaunului: la nuanţă, luminozitate,
puritate etc. – fiind în mod inevitabil, vagă10.
6
7
8
9
10

CP, 7.627.
CP, 7.630.
CP, 7.632.
CP, 7.633.
C. HOOKWAY, ―Vagueness, Logic, and Interpretation‖ , în C. HOOKWAY, Truth, Rationality,
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Judecata „Acest scaun (a)pare galben‖ separă culoarea de scaun, făcând
din unul predicat şi din celălalt subiect. Perceptul, pe de altă parte, prezintă
scaunul (galben) în întregul său fără a face în vreun fel vreo analiză11.
Judecata perceptuală pretinde că reprezintă perceptul. Am putea spune că
este vorba despre o reprezentare logică (simbolică) dacă am putea avea ca
premisă perceptul fie dacă perceptul ar reprezenta o asemenea premisă. Dar
perceptul nu poate fi o premisă, întrucât nu este o propoziţie; iar un enunţ
despre caracterul unui percept se sprijină pe judecata perceptuală fără ca el să
(se) poată reprezenta. Prin urmare, judecata perceptuală nu reprezintă perceptul
din punct de vedere logic (simbolic).
Nu poate nici să fie o copie a lui, deoarece nu se aseamănă deloc cu
perceptul. Să luăm în primul rând predicatul „galben‖ din judecata „Acest scaun
(a)pare galben‖. Acest predicat nu este senzaţie cuprinsă în percept pentru că
este general. Ea nu se referă particular la acest percept, ci la un fel de fotografie
compozită a tuturor lucrurilor galbene pe care le-am văzut. Dacă considerăm că
aceasta seamănă cu elementul senzitiv al perceptului, această asemănare constă
doar în faptul că o nouă judecată care va predica despre percept o va face la fel,
asemănător. De asemenea, trezeşte în minte imaginaţia unui element senzitiv.
Dar vorbind despre toate aceste fapte împreună, vom constata că nu există nici o
asemănare între predicatul judecăţii perceptuale şi elementul senzitiv al
perceptului, decât forţând lucrurile. În ce priveşte subiectul judecăţii
perceptuale, ca subiect este un semn12. El face parte dintr-o considerabilă clasă
de semne mentale a căror introspecţie nu e foarte simplu de efectuat. Şi nici nu
se cuvine să o facem atâta vreme cât calităţile acestui semn ca obiect nu au nici
o relevanţă pentru caracterul său semnificativ. El joacă acelaşi rol ca şi
pronumele său relativ sau demonstrativ, sau ca x,y,z pe care le folosesc avocaţii
sau matematicienii în declaraţiile lor sofisticate. De fapt judecata perceptuală
pe care am tradus-o în „Acest scaun (a)pare galben‖ ar putea fi mai corect
reprezentată astfel: „
(a)pare galben‖, degetul arătător ţinând loc de subiect.
Pe scurt, e clar că judecata perceptuală nu este o copie, un icon sau o diagramă a
perceptului, oricât am încerca13. Nu există, aşadar, decât un singur mod în care
am putea reprezenta perceptul: şi anume ca un index sau simptom, aşa cum o
giruetă indică direcţia vântului, ori coloana de mercur temperatura14. Considerat, în
sine, perceptul nu are semnificaţie.
Putem încerca să aflăm care este conţinutul perceptului şi pornind de la
judecata perceptuală. Mai precis să aflăm care este faptul perceptual aşa cum
este dat în judecata perceptuală. Rezultatul va fi acelaşi. Perceptul nu este în
and Pragmatism, Oxford, Clarendon Press, 2000, p. 150; S. HAACK and K. KOLENDA, ―Two
Fallibilists in Search of the Truth‖, în The Aristotelian Society, 1977, 51, p. 89.
11
CP, 7.631.
12
CP, 7.635.
13
CP, 7.635.
14
CP, 7.628.
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sine o judecată, nici judecata nu poate înlocui în vreo măsură perceptul. Exemplul
relaţiei dintre textul scris şi imagine poate foarte uşor să ne indice analogia care
se poate stabili între percept şi judecata perceptuală pe de o parte şi experienţa
nonlingvistică şi limbaj pe de alta. Una sunt cuvintele tipărite într-o carte în care
este descrisă Madona lui Murillo şi alta este pictura însăşi15, după cum spune Peirce,
dovedind că judecata perceptuală este un alt nivel, mai înalt, al operaţiei de percepţie16.
Se pune totuşi întrebarea: Unde anume, în cadrul procesului de cogniţie,
începe posibilitatea de control? Cu siguranţă, nu înainte ca perceptul să se fi
format. Chiar şi după ce perceptul s-a format, există o operaţie care lui Peirce i
se pare destul de greu controlabilă, aceea de a judeca ce anume percepe o
persoană. În măsura în care totuşi am putea-o analiza critic, această analiză
critică s-ar putea limita la repetarea operaţiei şi la a vedea dacă şi atunci când e
examinată mai atent conduce la acelaşi rezultat. Dar când repetăm operaţiunea,
cu mai multă atenţie, se poate presupune că perceptul nu mai este acelaşi care
fusese înainte. Nu există alt mijloc de a vedea dacă este aceeaşi care fusese
înainte decât comparând prima judecată perceptuală cu cea de-a doua. Rezultă
deci că judecăţile noastre perceptuale sunt primele premise ale tuturor
raţionamentelor noastre şi nu pot fi ele însele puse sub semnul îndoielii. Toate
celelalte judecăţi ale noastre sunt tot atâtea teorii a căror singură justificare este
că au fost şi vor fi născute din judecăţile perceptuale17.
Peirce consideră că percepţia este un proces inferenţial analog gândirii
critice18. Până la formarea faptului perceptual şirul inferenţei se află în afara
controlului şi a criticismului. Perceptul însuşi este în mod instantaneu impus
minţii şi durând atât de puţin nu poate sta la baza inferenţei conştiente. Aşa
numitul „fapt perceptual‖ este un fel de „raport stenografic‖19 al „trecerii‖
perceptului iar această amintire sau reţinere a ceea ce s-a impus minţii îi dă
posibilitatea observatorului să efectueze o inferenţă controlată. Deşi perceptul în
sine este abductiv, inconştient ce e drept, până când inferenţa care implică
construcţia şi generalizarea, consecvente naturii semnului, nu este „amintită‖ ca
fapt perceptual şi interpretată în judecata perceptuală, cunoaşterea comună
despre lumea exterioară e imposibilă.
Poziţia lui Peirce poate părea curioasă20. Dacă există inferenţă în percepţia
însăşi, atunci înseamnă că e failibilă; el pare a confirma aceasta când se ocupă de
iluziile perceptive21. Reiese însă, în acelaşi timp, că aceste inferenţe perceptive
nu sunt ipotetice, ci „apodictice‖. Aceasta deşi n-a încetat niciodată să spună că
15

CP, 5.54.
CP, 7.635.
17
CP, 5.116.
18
Vezi J. D. JOHANSEN, Dialogic Semiosis. An Essay on Signs and Meaning, Bloomington/
Indianapolis, Indiana University Press, 1993, p. 69sq.
19
CP, 2.141.
20
U. ECO, Kant şi ornitorincul, Bucureşti, Editura Pontica, 2002, p. 71sq.
21
CP, 5.183.
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şi percepţia e semioză, adică abducţie. Mai mult, dacă judecata perceptuală nu
ar putea fi pusă în chestiune, am avea o intuire a singularului, idee împotriva
căreia s-a revoltat încă din scrierile sale anticarteziene. Dacă acceptăm critica,
doar perceptul nu poate fi pus în chestiune şi e singular.
Singura decizie fără apel este că perceptul presupune surpriza, deci reprezintă
două obiecte care reacţionează unul faţă de altul. Aceasta ţine, desigur, de doctrina
Percepţiei Imediate confirmată de Reid, Kant şi de toţi dualiştii care au înţeles adevărata
natură a dualismului şi neagă influenţa carteziană exprimată prin teoria asistenţei divine,
foarte puţin îmbunătăţită de teoria armoniei prestabilite a lui Leibniz. Orice filosof care
neagă doctrina Percepţiei Imediate, prin această negare exclude orice posibilitate de
conştientizare a relaţiei. Ne arată foarte bine această poziţie declaraţia lor că relaţiile ar
fi aparenţe iluzorii, renunţând nu doar la cunoaşterea lor, dar şi la reprezentarea lor.
Prezentându-şi propria variantă asupra teoriei simţului comun, Peirce
recunoaşte influenţa tradiţiei scoţiene, simţindu-se îndatorat în mod special lui
Thomas Reid. Ca şi Peirce, Reid subliniază că convingerile precedă cunoaşterea
şi sunt din această cauză indispensabile raţionamentelor de care e dificil, dacă
nu chiar imposibil să se despartă. Spre deosebire însă de Reid, care spune că
pentru a avea convingeri trebuie să avem încredere în mărturiile celorlalţi şi în
propriile noastre principii de credibilitate, Peirce acordă caracterul acritic atât
experienţei perceptuale cât şi multitudinii de credinţe care sunt în final revelate
de instinct. Judecăţile perceptuale sunt „acritice‖ impunându-ni-se fără nici o
bază raţională22, fiind absurd să le căutăm justificarea sau „raţiunea‖.
În seria de conferinţe de la Cambridge, Massachusets, Lectures on pragmatism
(1903), Peirce ne propune să privim primele noastre premise, judecăţile perceptuale,
ca pe un caz extrem de inferenţă abductivă, faţă de care se diferenţiază prin aceea că
nu pot fi, în nici un fel, supuse analizei critice. Ştim că sugestia abductivă apare
ca un act de intuiţie, deşi este vorba despre o intuiţie care se poate dovedi
profund greşită; diferitele elemente ale ipotezei erau în mintea noastră mai
dinainte, dar ideea de a pune împreună ceea ce până în acel moment nu ne
gândisem niciodată să punem împreună ne aduce noua sugestie în atenţie.
Sub acest aspect, judecata perceptuală este rezultatul unui proces, al unui
proces incontrolabil şi, prin urmare, nu în întregime conştient. Dacă ar fi să
supunem analizei logice acest proces subconştient, ne dăm seama că el s-ar
termina în ceea ce analiza respectivă ar indica drept inferenţă abductivă, care
rezultă dintr-un proces similar pe care o nouă analiză logică l-ar reprezenta ca
terminându-se într-o inferenţă abductivă similară şi tot aşa ad infinitum. Această
analiză este foarte asemănătoare cu aceea din sofismul despre Ahile şi broasca
ţestoasă; încercarea de a reprezenta procesul real eşuează din aceleaşi motive.
Concluzia este că tot aşa cum Ahile nu trebuie să facă seria de eforturi distincte
pe care este reprezentat ca făcându-le, la fel în procesul de formare a judecăţii
perceptuale – care este subconştient şi nu poate fi supus unei analize critice din
22

CP, 5.157; 5.114.
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perspectivă logică – nu trebuie să se facă acte separate de inferenţă, ci actul este
dus la îndeplinire într-un singur proces continuu. De aici rezultă că se poate stabili o
conexiune între abducţie şi percepţie. Peirce ne dă exemplul unei linii şerpuitoare
care după ce a fost trasată poate părea conturul unui zid de piatră. Faptul că figura
poate fi privită din două perspective – linie şerpuitoare sau conturul unui zid – nu
dovedeşte altceva decât că există modalităţi generale de clasificare a liniei, clase
generale cărora linia li se subsumează. Iar faptul că percepţia noastră manifestă
o preferinţă foarte clară pentru o anumită modalitate de clasificare a perceptului,
arată că această clasificare este conţinută în judecata perceptuală.
Acelaşi lucru se petrece în cazul tuturor iluziilor vizuale. Aspectul cel mai
izbitor este că o anumită teorie de interpretare a figurii prezintă toate aparenţele de a
fi fost dată în percepţie. Prima dată când ne este arătată, pare la fel de independentă
de controlul oricărei analize critice raţionale cum este orice percept, dar după
mai multe repetări ale experimentului, pe măsură ce devine mai familiară, iluzia
devine îndoielnică şi apoi dispare treptat. Se confirmă astfel, conexiunea între
abducţie şi percepţie. Dacă perceptul sau judecata perceptuală ar avea o natură
fără nici o legătură cu aceea a abducţiei, ne-am aştepta ca perceptul să nu aibă
nici una din caracteristicile proprii interpretărilor. Starea de fapt ne arată însă că
nu trebuie să mergem dincolo de observaţiile obişnuite pentru a constata că
percepţia este interpretativă23. În cadrul analizei complexe a semnului, referitor
la relaţia dintre percept şi judecata perceptuală, Peirce încearcă o descriere
detaliată a multiplelor stadii ale semnului de la materialitatea senzaţiei la judecata
perceptuală identificând un cerc al semiozei în judecata perceptuală24.
Dacă în percepţie există un moment abstractiv, există interpretare, fie ea
şi rapidă şi inconştientă. Este şi mai evident că în cazul judecăţilor perceptuale
avem de a face cu un caz limită al judecăţii abductive. Acceptat acest lucru,
înseamnă că trebuie admis că judecăţile perceptuale conţin elemente generale,
astfel încât propoziţiile universale pot fi deduse din ele. Peirce nu doar că afirmă
că fiecare element al fiecărei ipoteze, oricât de nebunească şi de sofisticată ar fi,
este dat undeva în percepţie, dar merge până acolo încât afirmă că orice formă
generală de a privi conceptele este dată în percepţie25.
Punctul forte al posibilităţii comparaţiei dintre judecata perceptuală şi abducţie
constă, prin urmare, în demonstrarea failibilităţii/infailibilităţii judecăţii perceptuale.
Unele păreri sunt tranşante în acest sens. Richard Bernstein26, de exemplu,
consideră că dacă judecata perceptuală nu este adevărată sau falsă nu poate fi
numită judecată. Roderick Chisholm27, accentuând şi el failibilitatea judecăţii
23

CP, 5.184.
CP, 4.539. Vezi C. W. SPINKS, Peirce and Triadomana. A Walk in the Semiotic Wilderness,
Berlin, New York, Mouton de Gruyter, 1991, p. 186sq.
25
CP, 5.186.
26
R. BERNSTEIN, ―Peirce‘s Theory of Perception‖, în Studies in the Philosophy of Charles Sanders
Peirce, edited by E. C. Moore and R. Robin, Amherst, The University of Massachusetts Press, 1964, p. 175.
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perceptuale, susţine că Peirce oferă cel puţin două raţiuni prin care arată că
judecata perceptuală este failibilă. Prima se bazează pe remarca lui Peirce că
judecata perceptuală este în întregime deosebită de percept28. Aceeaşi idee este
exprimată de Peirce atunci când compară textul în care este descrisă pictura lui
Murillo cu pictura însăşi. Acest argument este însă destul de curios (cum
remarcă de altfel însuşi Chisholm), deoarece nu este evident de ce lipsa
similarităţii dintre percept şi judecata perceptuală ne conduce spre ideea de
failibilitate; Peirce doreşte doar să accentueze, prin exemplele de mai sus, că
judecata perceptuală nu este doar o înregistrare pasivă a perceptului. Probabil că
exemplul lui Chisholm nu este bine ales.
Al doilea argument oferit de Chisholm în sprijinul failibilităţii judecăţii
perceptuale se referă la faptul că aceasta implică temporalitatea. Succedându-se,
inevitabil, un timp între formularea judecăţii perceptuale şi ceea ce conţine experienţa
directă, este nevoie să se facă apel la memorie; memorie care este posibil să fie
failibilă29. Am putea totuşi şi în acest caz, să ne întrebăm în ce condiţii memoria
poate fi înţeleasă ca fiind supusă criticismului şi controlului, reiterând dificultatea.
Adevărul este că toate aceste situaţii, mai mult sau mai puţin paradoxale
se datorează faptului că Peirce se referă la judecata perceptuală în dublu sens:
într-un sens restrâns în care este deopotrivă infailibilă şi indubitabilă şi într-un
sens larg în care este failibilă sigur sau îndoielnic în funcţie de context.
Primul care s-a referit în mod clar la această distincţie a fost David
Savan30 fiind apoi reluată şi detaliată şi de alţi autori31. Savan făcea diferenţa
dintre indubitabil care nu poate fi conceput ca îndoielnic şi indubitabil care este
astfel doar pentru că nu există argumente care să ne trezească îndoiala. Judecata
perceptuală în sens restrâns ar fi, astfel, indubitabilă în prima variantă, iar
judecata perceptuală în sens larg ar fi indubitabilă în a doua accepţiune.
Ţinând cont de remarca lui Peirce că perceptul este imediat interpretat în
judecata perceptuală, sub numele de „percipuum‖32, putem spune şi că cele două
sensuri – restrâns şi larg – ale judecăţii perceptuale corespund cu cele două
sensuri ale percipuum-ului. Percipuumul în sens restrâns este un element
analitic al experienţei perceptuale, care pare a fi recunoscut dar conţinutul îi
este inefabil, de obicei indicat prin „pare‖ sau „apare‖. Percipuumul în sens larg
„se referă‖ la ceea ce este actual cunoscut ori perceput în procesul perceptual
desfăşurat în timp, părând a fi o proprietate obiectivă sau o stare de fapt
obiectivă; o senzaţie dotată cu o interpretare conceptuală sau înţeles predictiv.
Peirce, edited by P. P. Wiener and F. H. Young, Cambridge, Harvard University Press, 1952, p. 105.
28
CP, 2.141.
29
CP, 5.544.
30
D. SAVAN, ―Decision and Knowledge in Peirce‖, în Transactions of the C. S. Peirce Society,
1965, 1:2, p. 40-41.
31
S. A. ROSENTHAL, ―Peirce‘s Theory of the Perceptual Judgment. An Ambiguity‖, în Journal
of the History of Philosophy, 1969, 7:3, p. 303-314.
32
CP, 7.643.
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Prin percepţie nu actualizăm doar un conţinut, ci şi obiectele ca atare.
Dacă percipuumul este prin definiţie rezultatul judecăţii perceptuale, înseamnă
că judecata perceptuală în sens restrâns ar fi primul nivel de interpretare prin
care se produce recunoaşterea unui conţinut, iar judecata perceptuală în sens
larg ar fi un al doilea nivel de interpretare cu pretenţii obiective oferite de
percepţia unui obiect sau a unei proprietăţi obiective. Într-o remarcă a lui Peirce
de tipul: „Nu poate exista percipuum care să nu fie subiect al unei posibile
erori‖33, este vorba fără îndoială despre percipuum în sens larg. Este forma de
percipuum care îi permite lui să arate că timpul nu este o serie discretă34.
Subliniind continuitatea timpului, în care percipuumul priveşte deopotrivă
trecutul şi viitorul, se referă de fapt la o anumită specie de prezent, prezentul
epistemologic în care are loc procesul cunoaşterii.
În vederea unei analize mai amănunţite, Peirce propune o serie de termeni precum
„ponecipuum‖, „ponecept‖ şi „antecipuum‖ care indică o serie de abstracţii analitice.
Percipuumul în sens larg, aşa cum survine în aşa-numitul prezent special, conţine o
serie de elemente analitice, unul dintre ele fiind tocmai percipuumul în sens restrâns.
Distincţia dintre toţi aceşti termeni este adesea obscură35. Dacă iniţial,
Peirce spunea că perceptul este imediat interpretat în judecata perceptuală ca
percipuum, în cazul acestei analize, mai amănunţite, spune că perceptul se află
în prejma unei anticipări ori a unui înţeles predictiv la care aderă formând un
antecept. Iar interpretarea unui antecept ar fi un antecipuum. În mod similar este
numit poneceptul ca un percept reamintit care intră în interpretarea prezentului
percept. Iar poneceptul este un ingredient al ponecipuum-ului; sinteza perceptelor
similare trecute sau a poneceptelor care oferă un criteriu minţii pentru recunoaşterea
perceptului prezent este un ponecipuum.
Aici apare dificultatea logică de a spune că fiecare percept actual este
interpretat prin intermediul unei judecăţi peceptuale. Murphey spunea că
fiecare percept este un Prim a cărui singură imagine este dată de ansamblul
elementelor sale36. Ceea ce este numit aici „Prim‖ mai este numit de Peirce şi
„quale‖ sau „qualia‖ care de asemeni nu sunt intrinsec recognoscibile37.
Dar chiar şi felul în care conştiinţa se pronunţă asupra asemănării este destul
de confuz. Să luăm un exemplu: „Ieri am văzut o culoare albastră, iar aici, acum, văd
(din nou) o culoare albastră‖. Peirce neagă că am putea avea ideea unei senzaţii38.
Nu putem compara „albăstrimea‖ în termeni de calitate repetabilă pentru că este
în sine dependentă de asimilarea unei apariţii trecute şi prezente. Astfel, în sens
restrâns, judecata perceptuală interpretează perceptul prin recunoaşterea
33

CP, 7.676.
CP, 7.675.
35
CP, 7.648.
36
M. G. MURPHEY, The Development of Peirce’s Philosophy, Cambridge, Harvard University
Press, 1961, p. 307.
37
CP, 6.224.
38
CP, 7.392.
34
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conţinutului care a putut fi înţeles anterior şi va putea fi înţeles din nou. Suportul
acestei recunoaşteri este chiar ponecipuum-ul care oferă „universaliile‖ repetabile
pentru experienţa noastră. Însă, ponecipuumul – criteriu rudimentar al recunoaşterii
conţinutului prezent inefabil – se referă la fel de rudimentar la o experienţă viitoare.
Prezentarea unui conţinut similar în viitor ar putea fi exprimată mai degrabă printr-o
posibilitate de repetiţie decât ca posibilitatea unei experienţe viitoare.
Pe scurt, perceptul prezent, interpretat în lumina ponecipuumului este
percipuumul în sens restrâns. Acest percipuum este rezultatul judecăţii perceptuale
în sens restrâns, fiind recunoscut ca acel conţinut care a putut fi observat înainte şi
poate fi observat din nou fără a prevedea nici o anticipare a unei viitoare experienţe.
În funcţiile sale, percipuumul este ca ceva dat, iar conţinutul său „pare‖ sau „apare‖.
Conţinutul său nu este intrinsec recognoscibil; nu este dat ca un anumit tip de
conţinut repetabil. Poate fi luat doar ca un tip de conţinut repetabil. Deci,
judecata perceptuală în sens restrâns este similară ipotezei abductive al cărei
conţinut este repetarea unui anumit tip de conţinut, iar conţinutul unui fapt
devine repetiţia conţinutului unei experienţe viitoare doar dacă judecata
perceptuală asimilează acest conţinut într-un proces abductiv de recunoaştere.

PERCEPT, PERCEPTUAL FACT AND PERCEPTUAL JUDGMENT
IN C. S. PEIRCE‘S PHILOSOPHY

Summary
This article is an attempt to bring together Peirce‘s various remarks on percept, perceptual
fact and perceptual judgment and to highlight the similarities, differences and particular
connections between the three concepts. Thus I hope to have proven the correctness of Peirce‘s
view on perception as an inferential and interpretative process, similar to abduction. The
concluding section of this article points out the manner in which Peirce further clarifies his theory
so that it face any critique or difficulties.

FILOSOFIA ŞTIINŢEI

DESCARTES ON BODY-MIND CAUSATION
MĂDĂLINA GIURGEA

The primary focus of this paper is to discuss several aspects of the problem of secondary
causation in Descartes‘ natural philosophy-more precisely the causation between the body and the
mind. My purpose is to present three different perspectives on this problem: occasionalism, occasional
causation and efficient causation in order to argue that despite its popularity occasionalism does
not constitute the only real solution. Therefore, my contention is that we should give further
consideration to the other two solutions: occasional causation and efficient causation.

The problem of secondary causation concerning Descartes‘ natural
philosophy represents an important issue referring to the coherence of his
philosophical system. It is well known that Descartes' constitutive laws of the
physical substrate are based on the metaphysical principles relevant for his
mechanical world, and for this, he needs a certain theory of matter which has to
take into account all the implications due to the metaphysical assumptions.
Taking into consideration the aspects of body-mind causation especially
those revealed in the articles of Daniel Garber, Steven Nadler, Tad Schmaltz,
John Yolton, Scott Davit, John Cottingham and Joseph Prost, I intend to compare
their arguments regarding the occasionalist thesis applicable to the body-mind
interaction and examining their consequences for Descartes‘ system of thought.
In the first part of this paper I will summarize the framework of Descartes‘
philosophical beliefs, which serve as an introduction to the controversial issue
of the mind-body problem. The mind and the body are two different substances
and the relation between them is problematic. I will note the implications of
accepting a weaker or a stranger view of mind-body interaction. In the second part of
the paper, I will present an analysis of the two most important conceptions about
causation, occasionalism and occasional causation. These views which have
been frequently considered synonymous even though they are based on different
assumptions. Moreover, I will apply Nadler‘s conception on body-mind causation
to the Cartesian doctrine. In the third part of the paper, I will discuss Schmaltz‘s
thesis as another solution for problems which occasionalism leaves unsolved.
With reference to the purpose of this article, regarding the problem of
causality, I want to argue that for Descartes there are four types of interactions
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among finite substances: body-body, body-mind, mind-body and intra mental
causation. Each type, one of these causation has certain effects: the motion of
the body, sensation, voluntary motion and ideas, respectively. In this paper, I
will only discuss the second type, namely the body-mind causation.
Even though the majority of Descartes‘ commentators accept the occasionalist
point of view about the interaction among physical bodies, I believe that this
approach deserves further analysis. The philosophers who have written about
the problem of causation in Descartes‘ philosophy have agreed on the fact that
the most debatable case is the body-mind interaction1.
Moreover, I think that we have to distinguish between two questions:
which is the cause of motion between two physical bodies and what is the
nature of sensations given the fact that this nature implies that sensory ideas are
caused by the body or something different from our mind? The first question
appeals to the possibility that physical bodies are the cause for motion in the
world, while the second hints to the possibility that our bodies can be the (only)
cause for sensations.
Another important aspect regarding the consistence of Descartes‘ system
of thought, is that there seems to be a cleavage between some passages. One the
one hand there are fragments of the Principles of Philosophy, that propose the
rejection of the active powers which exist in bodies2, and on the other hand
there are paragraphs in the Meditations, that suggest an acceptance of sensations
as modes determined by the interaction between body and mind3. Concerning
the problem of logical consistency we could accept two solutions. We could
claim compatibility between body-body and mind-body causation, more
explicitly between an occasionalist view about bodies and an interactionist view
about the mind-body relation. Or we could, accept that Descartes' apparent
failure in making a consistent philosophical system represents a pseudo
problem. The latter stance holds if we take the apparent inconsistency as a
consequence of the development of Descartes‘ early mark or if we suppose that
the body-mind causality is a special situation, since the union of the body and
the mind is a distinct notion4. Currently, there is an interesting discussion about
this issue but I have to point out that it will not be taken up in this paper.

1

See NADLER, STEVEN (1993), GARBER, DANIEL (2001b) and SCOTT, DAVID (2000).
DESCARTES, R. (1984a): „Now it is obvious by the natural light that the total cause of
something must contain at least as much reality as does the effect‖.
3
DESCARTES, R. (1984a): „For these sensations of hunger, thirst, pains and so on are
nothing but confused modes of thinking which arise from the union and intermingling of the mind
with a body (The Sixth Metaphysical Meditation, pp. 50-63).
4
DESCARTES, R. (1984b): „I distinguished between three kinds of primitive ideas or notions,
each of which is known in its own special way, and not by comparison with one another – namely the
notions we have of the soul, of the body, and of the union between the soul and the body‖ (AT III, 691)
Letter for Elisabeth 28th June 1643, p. 226.
2
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In conclusion, my purpose here is to present the main aspects of the
complex image of causality in Descartes‘ works, having as supposition the fact
that we should depart from an occasionalistic view in Descartes‘ philosophy,
since we can take into consideration other solutions, namely occasional
causation or efficient causation.

The mind and the body
The theory of matter represents a controversial issue for Early Modern
philosophers. The answers given to several questions such as which are the
primary and secondary properties of matter, what the nature of matter is, how
many kinds of substances exist in the Universe, establish boundaries for
different philosophical traditions (Cartesians, atomists etc.). There are certain
points of agreement among Cartesians, mainly on Descartes' division of
substance in res cogitas and res extensa, and on his conviction that extension
represents the essence of corporal substances, while thought is the nature of
thinking substances. In the Third Meditation, Descartes proposes three degrees
of perfection5, thus trying to give a definition for the modes of substance. First
there is an infinite substance – God –, secondly there is a finite substance, which,
in turn, is divided into indivisible (the mind) and divisible (individual bodies),
and finally, there are modes of the substance, which consist of properties such
as shape, size or thought6. The crucial idea of Descartes' metaphysical system is
that the mind is a thinking entity without extension and which can exist apart
from its body. In other words, the mind is a genuine substance distinct from the
body and which has thought as its essence. This supposition makes up the final
step towards Descartes‘ doctrine of the immortal soul.
Furthermore, Descartes describes the mind as composed of two faculties:
a passive faculty, perception, and an active faculty, the will. In this case, for
instantiating these faculties we need a cause or a bundle of causes, which have
as results sensations or voluntary motions. To sum up, as far as the description
of the mind and body is concerned, we must accept that for a dualist
philosopher, mind and body are and must be two different kinds of substances.
5
DESCARTES, R. (1984b): „whether some of the things of which I have ideas really do exist
outside me. Considered simply as modes of thought, my ideas seem to be all on a par: they all appear to
come from inside me in the same way. But considered as images representing things other than
themselves, it is clear that they differ widely. Undoubtedly, the ideas that represent substances
amount to something more – they contain within themselves more representative reality – than do
the ideas that merely represent modes [= ‚qualities‘]. Again, the idea that gives me my
understanding of a supreme God – eternal, infinite, unchangeable, omniscient, omnipotent and the
creator of everything that exists except for himself – certainly has in it more representative reality
than the ideas that represent merely finite substances‖ (The Third Meditation, pp. 24-37).
6
DESCARTES, R. (1984a), The Sixth Meditation, pp. 50-63.
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Supposing then that they can act one upon the other in some way, we have to
assume other premises, which make the acceptance of a linkage between them
possible. To some extent, I assume that in Descartes‘ works we should agree to
an interactionist approach. Interactionism incorporates Descartes‘ last view that
it is false to consider that the difference in the natures of the body and the mind
implies an impossibility of interaction between the two7. In the next paragraphs
I will discus this views with the main purpose of describing the union between
the mind and the body.
Despite the differences in nature between mind and body, Descartes considers
these two substances to be united in one specific place named the pineal
gland.The pineal gland is the primary mediator between the sensory and the
motor nerves and it is also the locus in which the mind is most closely joined
with the body. An interesting question can be derived from this physical union,
namely how a finite material substance, like the pineal gland, could constitute
the direct link between an extended substance, the body, and a non-extended
substance, the mind. This problem represents a controversial point in Descartes‘
work, even though in his correspondence with Elisabeth and Gassendi he tries
to clarify it, his position remains ambiguous. Thus, it is important to return to
the causes and effects of the interactions of the mind and body in order to
clarify another important issue.
As I have already mentioned, Descartes made one observation about the
union of the mind with the body in a letter to Elisabeth, from 1643, where he
wrote about three primitive notions as being irreducible:
I distinguished between three kinds of primitive ideas or notions, each of which is
known in its own special way, and not by comparison with one another – namely the
notions we have of the soul, of the body, and of the union between the soul and the body.
What I should then have done was to explain the difference between these three sorts of
notions, and between the operations of the soul by which we have them8 (…).

The central idea of this paragraph is that we can identify the mind-body union
and two more different ‚notions‘: the mind and the body. An interesting question
which arises from this distinction is the following: assuming that Descartes accepts
that the union between the mind and the body is a different substance, does he agree
that it has its own attributes, or does he only suggest, by this union, a possible way of
understanding the interaction between two substances that are different in nature?
The first part of the answer represents Schmaltz`s argument for
supporting the idea of the possibility to have a sort of efficient body-mind
causation which coincides with Cottingham‘s view which I will return to in the
last part of this paper.
7
8

DESCARTES, R. (AT IXA 213; CSM II 275).
DESCARTES, R. (1984b), p. 226 or AT III 691.

DESCARTES ON BODY-MIND CAUSATION

5

25

In conclusion, the mind and the body act upon one another as finite
substances, in some way, despite the differences in nature between them, and even
if there are difficulties in considering and describing the finitude of substances,
especially in the case of the human being as a union of a soul and a body.

Occasionalism vs occasional causation
It is true that the relation between the body and the mind, especially the
problem of the body as a cause of the sensory ideas in the mind, probably
represents the most debatable issue for those philosophers who want to establish
a theory of causation in Descartes‘ works. There is also the alternative view, for
example that of Jonathan Bennett's9. He remarks that Descartes does not have a
theory of causation in the strong sense of this term and that it is even better to
say that he has improved his idea about mind and body interactions, with the
help of the objections formulated in his correspondence with various persons
such as Elisabeth and Burman10.
This suggests that Descartes at least entered the game, trying to develop an
account of the nature of causation; but I shall argue later that he did not. His lack of any
general theory of causation may have deterred him from coming more openly to the aid of
the princess and the graduate student11.

However, I assume that Descartes sketched in the Meditations, the Treatise on
Man and also in Comments, a significant thesis concerning this problem which
has remained unclear and about which Daniel Garber said that „[it is] not a
clear-cut12‖.
Keeping that in mind I intend to compare these two approaches,
occasionalism and occasional causation, as different perspectives about the
body-mind relation. I also want to give an argumentative view concerning
the problems involved by the acceptance of an occasionalist thesis.
To begin with, I want to point out the main occasionalist assumption: that
the only true cause is God. In seventeenth-century philosophy, especially for the
philosophers who endorsed dualism, occasionalism represents a solution

9

BENNETT, JONATHAN (2000), p. 85.
Ibidem, p. 84.
11
Ibidem.
12
NADLER, S. (1993), p. 44: „He concludes that in the first case, Descartes clearly is an
occasionalist, and that God is the only cause of motion in the world of inanimate bodies, and that
in the second case, it is equally clear that Descartes thinks that there are besides God, genuine
finite mental causations of motion in the physical world. Garber insists, however, that the third
context – the case of body-mind relation and the generation of sensations – is not as clear cut‖.
10
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primarily to the problem of mind-body interaction13. It was very hard to describe
this sort of linkage between two different kinds of substances, and thus the infinite
power of divinity dismisses the case for the impossibility of this interaction.
Another relevant assumption regards the created substances. These have
only passive powers such that God supplies all active casual powers in the
Universe. In a formal manner:
There is B, which efficiently causes e, where B is God and e is the effect.

Suppose that these three premises are true. When applied to Descartes‘
philosophy, we deduce that the body cannot be a cause in se for sensations in the
mind. More generally, finite things are incapable of genuine causal efficacy because
God is the only being able to produce and conserve all changes in the world.
Nevertheless, in the Sixth Meditation, Descartes attempts to hold that the
body is the cause of our sensations; this argument seems to be reconsidered in
the second part of the French version of Principles of Philosophy where he
introduces a special concept regarding bodies. He says that ‗it seems to us that the
idea we have of it forms itself in us on the occasion of bodies from without‘14.
Without going into further details, I think that there is an important
difference between the meaning of ‚occasion‘ in Descartes' view and the
meaning of the same word in Malebranche‘s view. Moreover, the latter view
is useful for pointing out the boundaries of a real occasonalist conception.
Perhaps Malebranche‘s most controversial remark on the causation of sensations
is the fact that active powers have no place in bodies, because bodies are by default
at rest and passive. This implies that God continuously creates the body in different
locations over time. Moreover, Malebranche, who holds the strongest version of
occasionalism, denies that our minds are true causes based on our lack of
knowledge of the intended effects. In particular, his argument requires that each
agent must know how to bring about the effect in order for him to be its cause15.
On the other hand, another philosopher who wrote about the relation between
the mind and the body, namely Arnauld, denied the possibility that the body could
cause mental states, even though he accepted the body-body causal interaction:
The motion of body cannot have any other real effect than to move another body
[…] it cannot cause any effect in a spiritual soul16.

13

NADLER, S. (2005), p. 37.
DESCATES, apud GARBER, DANIEL (2001b).
15
For more details about the no knowledge argument see SCHMALTZ, TAD (2008),
NADLER, STEVEN (2005) and YOLTON, JOHN (1984d).
16
ARNAULT, ANTOINE, „Examen d‘un ecrit qui a por lire: traite de l‘essance du corp et de l‘union de
l‘ame avec le corp, contre la philosophie de M Descartes „ [1680], Ouvres, vol. 38, apud NADLER, S.
(2005), p. 40.
14
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Now, returning to Descartes' vocabulary, an obvious question is: what does
„occasion‖ mean for him in the case of the body-mind interaction? In a more
general context, is Descartes an occasionalist or is he only a partial occassionalist
(due to his rejection of the body-body causality by considering it impossible)?
A simple answer supporting the idea that Descartes is an occasionalist,
could be that God causes the sensory ideas in the mind on the occasion of some
motions in the brain.
To illustrate this, I propose the following example:
Imagine that on Christmas Eve you are sitting near Santa Clause’s Bag. You will
see the redness of the Bag and, if you are an occasionalist, you will say: “the redness of
the Bag occasions God to cause the sensation of red in my mind‖.

The idea of partial occasionalism is supported by another interpretation for the
concept „occasion‖ in Descartes‘ view, proposed by Nadler in his article Descartes and
occasional causation. He argues a general notion, called „occasional causation‖, which is
considerably different from classic occasionalism, with which it stands in a type-token
relation. The interaction revealed by this new notion can be understood as follows:
There is a state of affairs A, which is the occasional cause of an effect e, if and
only if A occasions B to efficiently cause e – where B17 is different from God.

In Descartes‘ terms, the motion of the brain particles (in the pineal gland)
induces a state through which the mental faculty becomes an efficient cause for
producing sensory ideas.
Returning to our example, the answer will now be that the red colour of
Santa Clause‘s Bag communicates with the sense organs and the nerves, which
induce the motion in the brain, and this process gives occasion for the faculty of
the mind to efficiently cause the sensory ideas. In others words, seeing the
redness of Santa Clause‘s Bag gives rise to the motion of the particles in the
brain and occasions the mind to produce the sensation of red.
To sum up, Nadler‘s proposal allows finite substances to be occasions for
certain effects and he dismisses any synonymy between occasional causation
and occasionalism.
His solution is to bring together a cause and an effect by assuming
something intermediary, the motion of the particles in the brain, which has the
role of giving occasion to the mental faculty to produce a certain effect.
This new type of causation involves four important assumptions: a) God
has only an explicative role without permanently intervening in the process of
causation; b) the state of affairs B which efficiently causes the effect e is
different from God; c) occasional causation does not require substantial likeness
17

It is an innat mintal faculty which became the proximate efficient casuse for sensory ideas.
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between cause and effect; d) the state of affairs A has no causal powers, which
means that A cannot efficiently cause e.
In conclusion a major contribution of this view is represented by the fact
that the body became a cause, an occasional one, for generating sensations in the
mind, even if it is not an efficient cause. Moreover, Nadler establishes this type
of relation between mind and body, after it has been certified that occasionalism
gives rise to different problems when applied to Descartes‘ thesis.
In the next paragraphs of this part, I will describe Nadler‘s position in
comparison to occasionalism and I will present some inconveniences regarding
the acceptance of the occasionalist conception.
The differences between these two perspectives can be underlined by four
main assumptions, different for each position.
Firstly while occasionalism denies any role for created entities in causal
processes, because the single true cause that is able to produce and conserve any
change in the world is God, occasional causation emphasizes that God, must not
be and is not an efficient cause for any effect in the mind. He has only an
explicative role, because he is the one who establishes from the beginning the
occasional causes between body and mind.
The reduction of all the causes in the world to God as the single cause is a
controversial perspective, since we have to recognize a minimum role of the
created things in the process of causation. This occasionalist problem is solved
by Nadler‘s thesis which permits finite substances to be occasional causes.
There is another important aspect here; this reductionism held by the occasionalist
conception is not applicable in all cases, since, regarding the interaction of the mind
and the body, Descartes clearly asserts that the thinking substance can act on the
body, having voluntary motions as effects. The same argument could be used
against Nadler‘s thesis, as its purpose is to give a solution only to the problem
of how the bodily motion could cause sensory ideas in the mind.
With all these in view, I state a second difference, that while occasionalism
could be applied in all cases: body-body, mind-body and body-mind interaction
(e.g. Malebranche‘s doctrine), occasional causation presents an answer only to
the latter type of relation.
The last aspect to be revealed is that in order to be an occasionalist,
one should accept the fact that there is an influence between a cause and
its effect, which allows for a transfer from B to e. This idea is in agreement
with Descartes‘ claim that there must be at least as much reality in the cause
as in its effect 18. Nadler‘s position supports the idea that occasional
causation does not require substantial likeness between cause and effect. There
is a weak meaning of the term „influence‖ for the relation between body
motions and sensory ideas in the mind, which does not claim that the cause
18

DESCARTES, R. (1984a).
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must be more real than the effect or that it should contain something which
would be transferred to the effect at the end of the causal process. On such an
interpretation Descartes‘ words „at least as much reality‖ do not mean that the
cause and the effect must be on the same ontological level, or that the cause
must be ontologically superior to its effect. In other words, there is a
nomological correlation between the occasional cause – namely the motion in
the brain – and the effect – namely the sensory ideas.
The role of finite substances in the world, as causally impotent, the view
that God recreates the physical world in every moment, even if the world w at
time T1 could differ from w at time T2, and the distinctiveness of some passages
of Descartes‘ work,19 represent the main problem for an occasionalist view.
Even if we minimize the occasionalist claim, down to the relation between the
body and the mind and we agree that Descartes is a partial occasionalist, the
first two problems presented above remain important arguments, which have to
be solved in some way. Nevertheless, whether or not there is a correlation
between Descartes‘ dualism and the occasionalist doctrine remains an open
question. If the answer is yes, then which are the boundaries for this linkage?
One option for answering the question would be Daniel Garber‘s idea. In
Descartes and occasionalism Garber notes:
[I]t is by no means clear how to interpret the word ‚occasion‘ in Descartes‘
vocabulary […] that of an occasional cause, a case whose effect is produced through the
activity of God20.

We can immediately conclude that Descartes‘ formulation asserts that our
sensations need the help of an agent in order for them to be brought about by
bodies – which are inert. Garber who emphasizes that using the term „occasion‖
„does not imply that God causes the idea on the occasion of the brain motions‖
partly accepts this opinion21, but „sensory ideas cannot come directly from the
motions that cause them‖22. In other words, we do not have a causal relation
between motions in the brain and the sensory ideas in the mind.
Another much more categorical opinion is John Yolton‘s interpretation
about the theory of perception, which emphasizes the idea that Descartes is, with
certainty, an occasionalist. Yolton begins his first chapter of the book Perceptual
Cognition of Body by pointing out one crucial fact. If we want to develop a coherent
theory of perception in Descartes‘ system of philosophy, we should have in
view „Descartes‘ rejection of any causal relation between the physical activity
of objects in our sense and the perceptual ideas in our minds‖23.
19
20
21
22
23

I am referring to DESCARTES, R. (1984a), (1984a), (1984b), (1998a).
GARBER, DANIEL (2001b), p. 23.
Ibidem, p. 22.
Ibidem.
YOLTON, J. (1984c), p. 18.
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The first argument supporting his thesis proposes to accept a definite
occasional correspondence between ideas and objects. He notes that:
On the occasion of certain physical motions caused in nerves and brain by the
motion of body, the mind by a natural faculty forms ideas24.

In this account it is held that movements in the brain cannot cause ideas,
but „there are semantic and epistemic responses to it‖25.
In conclusion, in John Yolton‘s view, Descartes‘ rejection of causation between
the brain and its cognitive activity, in John Yalton‘s view, is based on two important
aspects. The first points out that there is a clear-cut distinction between sensation
and its causes, while the second argument is based on the theory of natural signs.
I will return to the first part of this conclusion, later in the paper, because
I believe that it is important for the coherence of this argumentation to present
here another opinion that is relevant to an occasionalist point of view.
Joseph Prost, who gradually describes Descartes‘ doctrine as a precursor
for Cartesians such as Cordemoy and Malebranche, represents this option. For
instance, he said that Descartes does not admit any force from which we can
deduce that created things can be causes of any kind of motion. Prost added to
this idea the description of Descartes‘ doctrine about the union between the
body and the mind, emphasizing that the notion of this union is quite obscure.
Thus he concludes that there is not a causality relation between these two
different sorts of substances. One last observation about our role as a created
thing is that we have a limited liberty as long as God is the only one who
sustains and gives rise to motion in the world. In accordance to these
conclusions, Joseph Prost notes as follows:
Ce n‘est donc qu‘une causalité bien limitée que Descartes laisse aux êtres crées;
mais, du moment qu‘ils existent en soi sinon par soi, il fallait bien leur attribuer un rôle et
ce rôle est celui de cause occasionnelle26.

Efficient causation
The problem of deciding between an occasionalist view and a nonoccasionalist view is not a simple and clear-cut choice. Thus, the apparent
disagreement regarding Descartes‘ ideas about the relation between the body
and the mind (I am referring to body-mind and mind-body causation) determines us
to reconsider the occasionalist arguments. As solutions to the problems which
occasionalism leaves unsolved I take Nadler‘s conception, on the one hand, and
24
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Ibidem.
Ibidem.
PROST, J. (1926), ch. II, p. 35.
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Schmaltz‘s thesis, on the other. Scott David, who supports an interactionist27 approch,
discusses in his article Occasionalism and Occasional causation in Descartes’
Philosophy the main problems which appear in connection to different writings
of Descartes. He also presents a description of Nadler‘s and Schmaltz's views.
In this last part of the paper, I will go through of Schmaltz‘s thesis, the main
purpose being to point out the solution for the problems of occasionalism.
Tad Schmaltz argues that Descartes‘ views on causation were profoundly
influenced by scholastic actting. In this scholastic context, the fact that the
created things rather than God are causes seems to be more realistic than the
occasionalist theory which has God as the only real cause. As a central
argument, Schmaltz considers that Descartes‘ distance from occasionalism is
due to the fact that he is a mere conservationist. In other words, there are
secondary causes, which did not require God‘s cooperation in order to be
effective,28 because God created causes and conserved them in existence,
and they did the rest. With respect to the mind-body interaction, Schmaltz
argues that the union between mind and body represents the basis for the
possibility of causation. In this case the body can be the cause of sensory
ideas since it is part of the mind-body union, even if an occasionalist will
claim that the body is ontologically inferior to the mind, and that mind-body
interaction is in agreement with the conservation laws.
In the same way, Cottigham29 argues that the mind-body union represents
a primitive notion for Descartes, since the union of mind and body has distinct
and irreducible properties, such as sensory ideas and voluntary motions. He presents
the mind-body union by analogy of water. Water is not a simple mixture
between hydrogen and oxygen, since it is a special composite which has its own
attributes that cannot be reducible to the properties of hydrogen or oxygen.
To develop Schmaltz‘s conception, I will return to one important argument
against an efficient causation of the body on the mind, represented by the
interpretation of the words ‚occasion‘ and ‚causation‘ in different texts of Descartes.
Yolton mentions a paragraph of Treatise on Man, which describes the relation
among movements of bodies, movements in the brain and sensory ideas.
Now I hold that when God unites a rational soul to this machine, as I intend to
explain later on, He will place its principal seat in the brain and will make its nature such
that the soul will have different sensations depending on the different ways in which the
nerves open the entrances to the pores in the internal surface of the brain30.

27

SCOTT, D. (2000): „At all stage Descartes is a body-mind interactionist; and if thre is any
shift, if it exists at all, may foreshadow the concept of inefficacios corporal action that emerges
later in Malbranche‘s full-blown occasionalism‖ (p. 14).
28
Concurrentist theory.
29
COTTINGAM, JOHN (1997).
30
DESCARTES, R. (2004), p. 119 or AT.143.
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However, it is true that we can read this text in a non-occasionalist key
and conclude that God is not the only real cause, but the first one, because he
brings into existence human beings and establishes once and for all the relations
between the human body and his soul.
We can imagine a mechanism which is influenced by external movements
of objects and which, when it is united with a soul, can act upon it and
determine it to create sensory ideas.
In other words, we can accept that the laws are grounded in God‘s will, as
Nadler maintains. This suggestion changes the conclusion of any sympathizer of
occasionalism concerning the fact that if we accept God as the only cause, we have
to recognize a minimum role of the created things in the process of causation.
Returning to the distinction between the cause and the effect (concerning
their nature), we could admit that a main idea is Descartes' description of the way
in which one mechanism (the human body) reacts to bodies placed at different
distances from it. He says in the Treatise On Man that:
And when a soul has been put in this machine, this will allow it to sense various
objects by means of the same organs, disposed in the same way, and without anything at
all changing except the position of the gland H31.

Regarding this view, Tad Schmaltz notes in his book, Descartes on
causation, that: „we can take Descartes‘ position to be that the soul has an
innate faculty that forms certain sensory ideas when certain motions in the body
with which that soul is united act on it‖, but we cannot deduce Nadler‘s
conclusion as: Deux ex machina.
Moreover, Schmaltz proposes to give God the role of a creator and a
conserver and to accept that the causal relations between the body and the mind
derive from laws that are grounded in ontologically real powers in objects. In this
way, the occasionlist‘s claim about the violation of the principle of conservation
in the case of efficient causation becomes a pseudo problem. To say that God
conserves the world is to imply that substances (both expanded and thinking
substances) „retain their same natures, and thus they continue to follow the laws
that those natures determine‖.32 Even if there are substances such as minds and
bodies which can produce motion, this fact does not signify that the principle
has been refuted or that God has been rejected as the first cause of the world.
As we have seen, Tad Schmaltz‘s account has as a central idea the
possibility of the sensory ideas to be efficiently caused by the motion of the
body. My interpretation of Schmaltz‘s position is confirmed by the following
paragraph, in which he argues that: „Descartes attempts to retain the view that

31
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the body is some sort of efficient cause of sensation‖.33 His argumentation is
based on a distinction between two degrees of sensation:
(1) composed of the motion in the sensory organs and the changes in
shape or position;
(2) composed of „all the immediate effects produced in the mind as a
result of its being united with a bodily organ that is affected in this way‖34.
This premise is probably the one which permits Scott to say that
Descartes is an interactionist, since he accepts actions on the body (motions in
brain) and on the mind (the production of sensory ideas).
However, there is an interesting question about Schmaltz‘s proposal: how
can sensations are caused by bodies if they are modes of the mind? The solution
to this difficulty is to agree to the fact that the true cause of sensations is the
union between the mind and the body. This union can have sensations as modes.
On the other hand, in the Sixth Meditation, Descartes assumes the idea that
bodies also have as an active faculty. The most relevant fragment for this argument is:
Nothing reaches our mind from external objects through the senses except
certain corporal motions35.

Important for this discussion are three main points: (a) sensations arise
from a passive power of the mind; (b) sensations are not caused by the mind itself; (c)
sensations are caused by extended things or bodies. The correct conclusion
seems to be that the causes of our sensations are our bodies or, more generally,
sensory ideas stem from bodies. Descartes gives further clarifications of this
conclusion in the following paragraph:
For these sensations of hunger, thirst, pains and so on are nothing but confused
modes of thinking which arise from the union and intermingling of the mind with a body36.

The central idea of this paragraph is the fact that sensations arise in the
mind because of the mind-body union. Tad Schmaltz asserts this idea with the
aim of supporting the theory of the efficient causation of sensory ideas,
causation which has as a cause the union of the body with the mind.
In conclusion, I would like to stress out that this argumentative
structure represents only an interpretation of the problem of the body-mind
interactions. The main purpose of the paper was to emphasize that the
body-mind causation does not imply an occasionalism tout court. Choosing the
better argument for the problem of body-mind causation implies a difficult
33
34
35
36
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decision because occasional causation and the interactionist view are two
‚paradigmatic‘ conceptions. In my opinion it is plausible to think that Descartes‘
system of thought developed during the years and thus the apparent discrepancies
in Descartes' system are not based on a logical inconsistency. We can read
Descartes' work in a certain key in which he is only in part occasionalist.
Since I emphasize the inconvenient and the vulnerability of an occasionalist
interpretation of the body-mind causality, choosing between occasional causation and
efficient causation is a matter which should be settled concurrently with finding
a way to make our choice compatible with Descartes' entire philosophical system.
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PRINCIPIUL EMPIRISMULUI ŞI PROBLEMA UNUI CRITERIU
EMPIRIST AL SEMNIFICAŢIEI COGNITIVE
LA MORITZ SCHLICK
CONSTANTIN STOENESCU
Motto: Întrebarea „Ce înţelegem prin această
propoziţie?” este identică cu întrebarea „Cum este
verificată această judecată?”. (M . S c h l i c k )

1. Introducere
În acest studiu cu caracter istoric mi-am propus să ofer o reconstrucţie a
formulărilor pe care Moritz Schlick le dă principiului empirismului şi criteriului
empirist al semnificaţiei cognitive. Am prezentat în detaliu întregul demers întreprins
de Schlick, considerând că în acesta se originează în mod explicit o tradiţie de analiză
filosofică pe care nu numai reprezentanţii Cercului de la Viena o vor continua cu
vigoare, chiar dacă nu se vor mai situa cu stricteţe în aceleaşi cadre conceptuale
constângătoare şi vor căuta o relaxare cel puţin criterială. De asemenea, am încercat
să surprind şi câteva dintre reacţiile la propunerile teoretice ale lui Schlick, cu
precădere pe acelea care au permis o mai bună precizare a mizei filosofice
asumate. Cea mai importantă replică directă îi aparţine lui C. I. Lewis, iar critica
riguroasă a fost formulată de Hempel. Între acestea se intercalează consideraţiile
lui Carnap cu privire la relaţia dintre adevăr şi verificare (confirmare), precum
şi comentariile lui Russell despre relaţia dintre verificabilitate şi temporalitate.
2. Moritz Schlick despre principiile unei filosofii a experienţei
a. Fapt şi expresie lingvistică
În studiul A new Philosophy of Experience, M. Schlick oferă o identitate
specifică empirismului logic prin precizarea diferenţei metodologice dintre
acesta şi empirismul clasic, cel al conceptelor. El porneşte de la observaţia că
„toate propoziţiile, toate limbajele, toate sistemele de simboluri, toate filosofiile,
încearcă să exprime ceva―1. Iar toate acestea vor exprima ceva numai dacă
1

MORITZ SCHLICK, „A New Philosophy of Experience‖ în Gesammelte Aufsatze (1926-1936),
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există ceva ce poate fi exprimat: aceasta este materia întregii cunoaşteri şi acest
conţinut este dat prin experienţă. Ca urmare, deosebirea dintre noua filosofie a
experienţei şi empirismul tradiţional este una de metodă: în timp ce vechiul
empirism începe cu analiza facultăţilor minţii omeneşti, precum a percepe şi a
gândi, noul empirism începe cu analiza expresiilor în general.
În cele trei conferinţe susţinute la Universitatea din Londra în noiembrie 1932,
publicate ulterior sub titlul „Form and Content, an Introduction to Philosophical
Thinking‖2, M.Schlick începe prin cercetarea naturii unei expresii şi a limbajului în
general. El formulează teza că prin analiza limbajului pot fi elucidate multe
dintre marile probleme tradiţionale ale filosofiei. Întrebarea sa este următoarea:
cum putem explica faptul că prin perceperea anumitor sunete (sau semne
tipărite) devenim conştienţi de un fapt, de exemplu, acela că a erupt un vulcan
aflat pe o insulă îndepărtată sau acela că o anumită persoană a câştigat alegerile
prezidenţiale dintr-un stat anume. Sunetele pe care le auzim sau literele pe care
le citim sunt distincte şi diferite de erupţia vulcanului, se constituie ca fapte deosebite.
Totuşi, cunoaşterea nemijlocită a unui fapt ne asigură cunoaşterea celuilalt.
Cum este posibil ca prin perceperea anumitor sunete (sau litere) să devenim
conştienţi de un fapt pe care nu îl percepem? Ce relaţie este între limbaj şi
evenimentele despre care vorbim?
În opinia lui Schlick, răspunsul pe care îl dăm din perspectiva empirismului
tradiţional nu poate fi acceptat: expresiile nu sunt simple reprezentări. Dacă ar fi
aşa, atunci, pentru a înţelege o expresie, ar fi suficient să indicăm o reprezentare
care se află în relaţie de corespondenţă cu expresia respectivă. Aşa cum pentru un
copil care se joacă o bucată de lemn poate simboliza un vapor, într-o asemenea relaţie de
corespondenţă prestabilită s-ar afla şi cuvintele faţă de lucruri sau propoziţiile faţă de
fapte. Ca urmare, învăţarea limbajului s-ar reduce doar la însuşirea corespondenţei
dintre cuvinte şi lume. Dar o expresie este mai mult decât o reprezentare şi nu
poate fi derivată dintr-o reprezentare. Pe de altă parte, dacă acceptăm că limbajul nu
este nimic altceva decât un sistem de semne cu semnificaţii prestabilite, atunci cum
vom explica posibilitatea de a comunica noi fapte? Schlick dezvăluie consecinţele
absurde ale unui asemenea reprezentaţionalism. Dacă limbajul doar ar reprezenta
gânduri şi fapte cu ajutorul simbolurilor, atunci ne vom putea reprezenta doar acele
gânduri şi fapte cărora le-a fost ataşat anterior câte un semn şi ar fi imposibil să
comunicăm un fapt nou. Ar trebui să avem atât de multe semne sau nume câte
fapte sunt. Dar oricât de multe semne am avea în limbaj, tot nu vom reuşi să
avem câte un semn pentru fiecare fapt posibil. Or, de vreme ce noi putem vorbi
cu sens şi despre noile fapte care se petrec după ce am învăţat un limbaj (atât
vocabularul, cât şi gramatica lui), rezultă că învăţarea limbajului este mai mult
decât însuşirea relaţiei de corespondenţă dintre reprezentări, cuvinte şi fapte.
Wien, Gerold & Co., 1938, p.145
2
MORITZ SCHLICK, „Form and Content, an Introduction to Philosophical Thinking‖, în
op. cit. Pentru o versiune românească vezi M. SCHLICK, Formă şi conţinut. O introducere în gândirea
filosofică, Ed. Pelican, 2002.
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Capacitatea limbajului de a exprima fapte nu depinde de varietatea semnelor
pe care le utilizăm în limbaj. Putem exprima un gând complex cu minimum de semne.
Putem exprima orice gând cu ajutorul codului Morse care utilizează doar linii şi puncte.
Sau putem exprima orice piesă a lui Shakespeare utilizând un scaun şi stabilind
că diferite poziţii ale scaunului în cameră corespund diverselor litere ale alfabetului.
Schlick consideră că deosebirea esenţială dintre reprezentări şi expresii
poate fi precizată astfel: în timp ce reprezentările corespund anumitor fapte şi fiecare
reprezentare stă pentru acel fapt, expresiile pot descrie diverse stări de lucruri fără
să fie necesar să explicăm de fiecare dată care sunt relaţiile de corespondenţă dintre
semnele utilizate şi lucruri (sau fapte). Semnificaţia se constituie la nivelul expresiei.
Să considerăm următoarele două exemple. Mai întâi, fie semnul M despre care
ştim că stă pentru o anumită literă (sau sunet). Dacă răsturnăm acest semn
obţinem alt semn, W, care va însemna ceva doar dacă îi acordăm o anumită
semnificaţie printr-o definiţie (o convenţie cu caracter arbitrar). În continuare,
să luăm ca exemplu propoziţia „Pe carte se află un inel‖. Dacă rearanjăm părţile
acestei propoziţii şi obţinem propoziţia „Pe inel se află o carte‖ vom înţelege
imediat semnificaţia celei de-a doua propoziţii, fără a fi necesare nici un fel de
explicaţii suplimentare. Nu trebuie să acordăm semnificaţie unei propoziţii
întrucât însăşi propoziţia determină semnificaţia. Dacă ştim ce stare de lucruri
este descrisă de prima propoziţie, vom şti ce fapt este descris şi de a doua, fără nici
o îndoială şi fără ambiguitate. Concluzia lui Schlick este următoarea: „semnificaţia
unui simplu simbol (un nume) trebuie să fie explicată în mod independent, pe
când semnificaţia unei expresii (o propoziţie) se explică prin ea însăşi, dacă sunt
cunoscute doar vocabularul şi gramatica limbajului‖.3
Pe de altă parte, acelaşi fapt poate fi exprimat în diferite limbaje prin propoziţii
diferite. Ce trebuie să aibă în comun propoziţiile din limbaje diferite pentru a exprima
acelaşi fapt? Schlick consideră că această proprietate esenţială este dată de ordinea
logică, de aceea structură pe care faptele şi propoziţiile o au în comun. Numai
pentru că au „capturat‖ această structură propoziţii diferite din limbaje diferite
pot exprima acelaşi fapt. În principiu, un limbaj trebuie să poată exprima orice
fapt, toate faptele posibile, chiar şi pe acelea care nu există, în sensul că trebuie
să nege existenţa lor. Într-un limbaj putem vorbi despre orice fapt conceptibil.
b. Formă şi conţinut
Pentru a explica posibilitatea de a exprima în limbaj faptele care se petrec
în lume, M.Schlick propune distincţia dintre structură (sau formă) şi conţinut
(sau materie). Este imposibil să vorbim despre structură sau formă fără a
presupune existenţa a ceva ce are structură sau formă. Distincţia este nu doar
rezonabilă, ci necesară. Acelaşi conţinut poate avea structuri diferite şi aceeaşi
3
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structură poate aparţine unor conţinuturi diferite. O piesă muzicală este diferită
de discul pe care este înregistrată sau faţă de mişcările laringelui cântăreţului.
Totuşi, structura melodiei este conţinută în fiecare dintre acestea într-un anumit
mod. Concluzia lui Schlick este următoarea: „Diferenţa dintre structură şi
material, dintre formă şi conţinut, este, aproximativ vorbind, diferenţa dintre
ceea ce poate fi exprimat şi ceea ce nu poate fi exprimat‖4. Propoziţiile
limbajului nostru exprimă numai structura sau forma.
Cum este exprimată structura cu ajutorul limbajului? De ce putem comunica
numai forma, iar conţinutul este incomunicabil? Să considerăm un exemplu
lămuritor. Pe masa din faţa mea se află o frunză verde. O pot atinge, o pot vedea, sunt
conştient de forma şi culoarea ei, de greutatea ei aproximativă şi de tot ceea ce îmi
furnizează organelle mele de simţ. Voi putea comunica toate aceste caracteristici ale
frunzei şi unei persoane care nu se află în acest moment în cameră şi nu poate fi
conştientă de nici una dintre ele de vreme ce nu se află în contact nemijlocit cu
obiectul senzaţiilor mele. Pot comunica proprietăţile de mai sus prin descrierea
frunzei. De exemplu, forma frunzei poate fi descrisă prin menţionarea asemănării ei
cu forma unui obiect deja cunoscut („în formă de inimă‖) sau cu ajutorul unui
desen care înfăţişează conturul ei sau printr-o ecuaţie matematică ce redă curba
conturului. În mod similar, culoarea frunzei poate fi descrisă prin expresii precum
„verde gălbui închis‖ sau „puţin mai închis decât rochia unei Madone de Rafael‖,
ori prin precizarea condiţiilor fizice de luminozitate în care facem observaţia
sau prin trimiterea unei foi de hârtie pe care am pictat o pată de culoare verde
sub care am scris „Frunza de pe masa din faţa mea are exact această culoare‖.
Apare următoarea problemă: oare toate aceste expresii comunică doar forma,
aşa după cum susţine Schlick, conţinutul fiind incomunicabil?
Să considerăm că verdele frunzei este, folosind un termen tradiţional, o
calitate sensibilă a frunzei. Să cercetăm în continuare modul în care descriem o
anumită nuanţă de verde cu ajutorul diverselor expresii. Este uşor să constatăm
că de fiecare dată corelăm termenul „verde‖ cu o anumită poziţie dintr-o
anumită ordine a culorilor, comparând verdele acestei frunze cu alte nuanţe şi
culori. Spunem „verde deschis‖, „verde închis‖, „verde albăstriu‖, „verde la fel
de închis‖ şi aşa mai departe. De fapt, prin aceste expresii nu facem altceva
decât să stabilim anumite relaţii interne între elementele sistemului culorilor pe
baza relaţiilor de asemănare dintre ele. În acest sens, verdele are proprietatea de
a se situa între galben şi albastru, iar o culoare care nu s-ar situa între galben şi
albastru n-ar putea fi numită „verde‖ decât dacă am schimbat între timp
semnificaţia termenului. Faptul că o anumită calitate are o structură logică nu
înseamnă, în opinia lui Schlick, nimic altceva decât că ea se află în anumite
relaţii interne cu alte calităţi în sistemul calităţilor. Iar prin expresiile limbajului
nostru noi comunicăm exact această structură logică.
4

Ibidem, p. 159.

PRINCIPIUL EMPIRISMULUI ŞI PROBLEMA UNUI CRITERIU EMPIRIST AL SEMNIFICAŢIEI COGNITIVE...

5

41

Pe de altă parte, relaţia dintre frunză şi masa pe care se află are un
caracter extern, în sensul că faptul că pe masă se află o frunză are un caracter
accidental, nu ţine de natura mesei sau a frunzei. Propoziţiile exprimă fapte
vorbind despre obiecte, proprietăţi şi relaţiile lor externe. Prin propoziţiile
noastre arătăm ceva (termenul este împrumutat de Schlick de la Wittgenstein),
de exemplu, structura internă a verdelui. Altfel spus, structura lui „verde‖ este
arătată de diferitele utilizări ale cuvântului „verde‖, este dezvăluită de către
gramatica acestui cuvânt, de exemplu, de modul în care el este folosit în
propoziţia „Această frunză este verde‖. „Un limbaj nu exprimă propria sa
gramatică, ci aceasta se arată ea însăşi în modul de utilizare a limbajului‖,
conchide Schlick, urmându-l pe Wittgenstein5.
Ca urmare, enunţurile pe care le putem face în orice limbaj despre culoarea
unei frunze descriu proprietăţi şi relaţii interne. De exemplu, un asemenea enunţ
poate exprima modul în care culoarea frunzei se deosebeşte de culorile altor
obiecte şi, în acest fel, enunţul exprimă un fapt pentru care verdele frunzei este o
parte componentă, iar felul în care cuvântul „verde‖ apare în acest enunţ dezvăluie
structura internă a acelei părţi reprezentată de verdele frunzei. Să însemene
aceasta că propoziţiile pot să comunice numai structura logică a culorii verde,
dar nu şi acea calitate inefabilă care constituie adevărata natură, esenţa sau
conţinutul culorii verde? Dacă acest conţinut nu poate fi comunicat, atunci
enunţurile despre culoarea verde vor fi lipsite de semnificaţie pentru o persoană
lipsită de vedere care nu poate cunoaşte în mod nemijlocit acest conţinut? În
acord cu ceea ce am afirmat până acum, răspunsul corect va fi următorul:
întrucât conţinutul nu poate fi comunicat cu ajutorul limbajului, rezultă că el nu
poate fi comunicat unei persoane văzătoare în mai mare măsură decât unui orb.
Totuşi, între cele două persoane există o deosebire foarte importantă: persoana
văzătoare va înţelege propoziţiile despre culori altfel decât persoana lipsită de
vedere. Am putea spune că un orb nu va reuşi niciodată să înţeleagă „adevărata
semnificaţie‖ a propoziţiilor despre culoarea verde a unei frunze.
Schlick, deşi nu contestă deosebirea evidentă dintre cele două cazuri,
consideră că, „deosebirea nu este cauzată de faptul că într-un caz putem
comunica ceva ce nu mai poate fi comunicat în celălalt caz, ci de faptul că în
cele două cazuri au loc interpretări diferite‖6. Ceea ce numim „înţelegerea
adevăratei semnificaţii‖ este un act de interpretare care ar putea fi descris astfel:
structura comunicată primeşte conţinut prin actul înţelegerii individuale.
Conţinutul este furnizat de experienţă, fiind diferit în cele două cazuri. Pentru
persoana văzătoare conţinutul îl va reprezenta perceperea culorii verde, în timp
ce persoana lipsită de vedere va „umple‖ structura comunicată cu un conţinut
furnizat de alte organe de simţ, de exemplu, cel tactil.
5
6

Ibidem, p. 163.
Ibidem, p. 164.
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Faţă de argumentele de până acum ale lui Schlick putem aduce următoarea
obiecţie: numai o persoană văzătoare ştie cu adevărat ce este culoarea, poate
înţelege adevărata semnificaţie a cuvântului „verde‖, în timp ce o persoană
lipsită de vedere, deşi poate înţelege foarte bine descrierea făcută în termenii
senzaţiilor tactile, va considera alt conţinut, şi prin urmare, nu va ajunge la
înţelegerea adevăratei semnificaţii în absenţa experienţei sezoriale specifice.
Schlick admite această obiecţie doar în cazul în care înţelegem prin „culoare‖
ceva ce implică în mod necesar utilizarea organului de simţ denumit „ochi‖, caz
în care putem argumenta în felul următor: dacă o persoană întrebuinţează organul
vederii într-un mod similar cu cel în care îl utilizez eu, atunci sunt îndreptăţit să
cred că acea persoană resimte la nivelul conştiinţei sale exact acelaşi tip de senzaţii
ca şi mine în cazul în care aceleaşi obiecte sunt în faţa mea. Dar astfel se ajunge
la problema posibilităţii cunoaşterii altor minţi, o problemă ce se cere lămurită
la rândul ei. Schlick propune următorul experiment imaginar7. Să presupunem
că două persoane înzestrate cu organe de simţ care funcţionează normal privesc
spre acelaşi obiect. Este foarte probabil ca percepţiile celor doi să aibă acelaşi
conţinut. Există şi posibilitatea ca percepţiile celor două persoane să fie diferite.
Să admitem că acel conţinut care apare în mintea primei persoane când priveşte
spre acel obiect este similar cu conţinutul percepţiilor celei de-a doua persoane în
cazul în care ascultă muzică. Drept urmare, ceea ce prima persoană numeşte „culoare‖
ar putea fi numit „sunet‖ de către a doua persoană. Să presupunem că a doua
persoană pătrunde brusc în mintea celei dintâi şi exclamă: „Oh, acum eu aud cu
ochii şi văd cu urechile!‖ Întrucât un asemenea transfer de personalitate reprezintă o
imposibilitate logică, (adică, presupunerea făcută mai sus nu are sens) presupusa
diferenţă de conţinut nu va fi descoperită niciodată atâta vreme cât acceptăm că
ordinea şi structura percepţiilor rămân aceleaşi (ceea ce înseamnă că vor folosi
aceleaşi nume pentru a exprima aceste structuri). Ca urmare, cele două persoane
se vor înţelege perfect, deşi ar trăi în două lumi complet diferite sub aspectul
conţinutului. Ne putem imagina şi situaţia în care, deşi cele două persoane utilizează
acelaşi termen „verde‖, conţinuturile percepţiilor lor sunt diferite. Ne putem imagina
şi situaţia în care deşi cele două persoane utilizează acelaşi termen, „verde‖,
conţinuturile percepţiilor lor sunt diferite. Astfel, putem presupune că de fiecare
dată când foloseşte cuvântul „verde‖ prima persoană are o senzaţie diferită de
senzaţia celei de-a doua persoane, de exemplu, senzaţia de albastru. Cele două
persoane nu vor conştientiza această diferenţă de conţinut de vreme ce vor
folosi întotdeauna cuvântul „verde‖. Or, dacă două persoane se pot înţelege în
mod complet fără ca între conţinuturile minţilor lor să existe vreo asemănare,
atunci putem concluziona că înţelegerea şi semnificaţia sunt independente de
conţinut. Conţinutul este inexprimabil.

7

Ibidem, pp. 165-167.

PRINCIPIUL EMPIRISMULUI ŞI PROBLEMA UNUI CRITERIU EMPIRIST AL SEMNIFICAŢIEI COGNITIVE...

7

43

c. Cunoaştere nemijlocită şi cunoaştere prin descriere
Vom ajunge oare la acelaşi rezultat dacă acceptăm distincţia dintre
cunoaşterea nemijlocită şi cunoaşterea prin descriere? Nu cumva cunoaşterea
nemijlocită ne furnizează un conţinut întrucât suntem în contact direct cu un
anumit lucru, în timp ce cunoaşterea prin descriere doar exprimă o formă golită
de conţinut? Dacă am acceptat aceste distincţii, nu trebuie oare să deosebim
între comunicarea prin indicare şi comunicarea prin expresie? (Una este să-i
arătăm cuiva o persoană şi altceva să-i descriem acea persoană). Putem oare să
scăpăm de tirania limbajului? Dacă scopul final al utilizării limbajului este acela
de a deveni conştienţi de producerea unui fapt, nu cumva limbajul este o cale
indirectă şi redundantă în atingerea acestui scop? Nu s-ar putea atinge această
ţintă în mod direct prin cunoaşterea prin contact a faptelor, fără a mai fi
necesară utilizarea limbajului? De exemplu, dacă în loc de descrierea frunzei
arătăm spre o frunză, nu atingem astfel acelaşi scop într-un mod desăvârşit? Nu
oferim astfel un conţinut pe care o expresie nu-l poate comunica?
Schlick consideră că deşi în anumite împrejurări cunoaşterea unui lucru
prin indicarea lui este cea mai bună metodă de comunicare, chiar şi în acest caz
utilizăm un limbaj, indicarea fiind tot o formă de expresie, deci un tip de limbaj
sau o parte a limabajului8. Pentru a susţine această afirmaţie să considerăm un
exemplu. Dacă poştaşul va aduce un plic care conţine numai o frunză, nu vom
înţelege nimic. Ar fi doar un fapt lipsit de semnificaţie. Dar dacă frunza este o
parte a unui mesaj sau este însoţită de o explicaţie de tipul „Aceasta este
culoarea despre care ţi-am vorbit ieri‖, atunci întregul fapt va căpăta
semnificaţie, iar frunza însăşi va face parte din limbaj, având funcţia unui semn,
cu menţiunea că în acest caz simbolul are cea mai mare asemănare posibilă cu
obiectul semnificat. Problema este că nimic nu ne asigură de faptul că cel care
primeşte mostra va avea în minte exact acelaşi conţinut cu cel care a trimis
mostra. Aşadar, nici prin acest limbaj al mostrelor nu exprimăm un conţinut.
Mai mult, o descriere ştiinţifică a unei culori în termenii unor date fizice precum
lungimea de undă este mult mai corectă şi mai precisă decât folosirea unei
mostre. Concluzionăm că nici prin utilizarea mostrelor (vorbim despre culori cu
ajutorul culorilor) nu putem scăpa de tirania limbajului şi nici să comunicăm
conţinutul nu reuşim. În măsura în care o mostră poate comunica ceva, ea nu o
face prin conţinutul său, ci deoarece funcţionează ca semn într-un limbaj. Dar
nici o serie de semne nu este o propoziţie prin propria sa natură. O serie de
semne devine o propoziţie numai dacă exprimă o anumită semnificaţie.
Pentru a stabili semnificaţia unei propoziţii trebuie să indicăm faptul pe
care îl exprimă. Dar nu este faptul în cauză indicat de către propoziţia însăşi? O
propoziţie exprimă propria sa semnificaţie. De fapt, când întrebăm pe cineva
8

Ibidem, 172-173.
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care a formulat un anumit enunţ „Ce înţelegi prin ceea ce ai spus?‖, vom primi
ca răspuns altă propoziţie care exprimă aceeaşi judecată. Această procedură nu
este nimic altceva decât o traducere. O propoziţie capătă semnificaţie şi devine
o judecată în măsura în care putem defini modul de utilizare a cuvintelor care
apar în propoziţie, ceea ce se poate realiza prin indicarea împrejurărilor în care
cuvintele ar trebui să fie utilizate în acord cu regulile limbajului căruia îi
aparţin. Aceste reguli sunt învăţate prin aplicarea lor în anumite împrejurări, iar
aceste împrejurări permit stabilirea legăturii dintre cuvinte şi lume prin
corelarea cuvintelor şi expresiilor noastre cu anumite experienţe. Deşi ar fi
posibil să descriem orice împrejurări, vom înţelege aceste descrieri numai dacă
anterior au fost stabilite relaţiile dintre limbaj şi lume cu ajutorul experienţei. Dar ce
înseamnă să dăm semnificaţie unei propoziţii? Nimic altceva decât să descriem
faptele care vor face adevărată această propoziţie. Altfel spus, semnificaţia unei
propoziţii este metoda ei de verificare. Întrebarea „Ce înţelegen prin această
propoziţie?‖ este identică cu întrebarea „Cum este verificată această judecată?‖
A indica semnificaţia unei propoziţii şi a indica modul în care ea este verificată
sunt proceduri identice. Semnificaţia şi adevărul unei propoziţii sunt legate în
sensul că o persoană cunoaşte semnificaţia unei propoziţii numai dacă poate să
indice cu exactitate împrejurările în care propoziţia ar fi adevărată şi să le
deosebească de împrejurările în care ar fi falsă. Ne putem asigura că cineva a
înţeles corect o propoziţie dacă ne indică metoda de verificare. Atâta timp cât nu
putem indica o metodă pentru a stabili adevărul sau fasitatea unei propoziţii nu
putem pretinde că acea propoziţie exprimă ceva. Schlick echivalează metoda de
verificare cu procesul stabilirii condiţiilor de adevăr. După cum va afirma şi
într-un alt studiu – „Pozitivism şi realism‖9 – suntem siguri că am înţeles
semnificaţia unei propoziţii enunţiative dacă şi numai dacă putem preciza
condiţiile ei de adevăr. Dar ce înseamnă a cunoaşte condiţiile de adevăr? Barry
Gower10, reluând o mai veche distincţie formulată de Russell, consideră că a
cunoaşte condiţiile de adevăr nu înseamnă a cunoaşte adevăruri, ci a cunoaşte
lucruri. Nu este vorba de a şti că, ci de a şti ce. Pentru a înţelege semnificaţia
unei propoziţii nu trebuie să ştim că ea este adevărată, dar trebuie să ştim ce
anume o poate face să fie adevărată. Bunăoară, nu vom şti probabil niciodată
dacă ploua în locul în care se află astăzi Bucureştiul în ziua în care a fost
asasinat Cezar, dar ştim ce ar fi trebuit să se întâmple pentru ca această
propoziţie să fie adevărată. Altfel spus, trebuie doar să enunţăm condiţiile de
adevăr. Dar care mai este atunci relaţia dintre semnificaţie şi experienţă?
O propoziţie are semnificaţie numai dacă adevărul sau falsitatea ei ar
avea efecte observabile. De altfel, atunci când ne întrebăm ce s-ar întâmpla dacă
9

SCHLICK, „Positivism and Realism‖, în Alfred Ayer (ed.), Logical Positivism, Free
Press, Glencoe, 1959.
10
BARRY GOWER, „Introduction. The Criterion of Significance‖, în vol. Logical
Positivism in Perspective, London, Sydney, Croom Helm, 1987, p. 6.

PRINCIPIUL EMPIRISMULUI ŞI PROBLEMA UNUI CRITERIU EMPIRIST AL SEMNIFICAŢIEI COGNITIVE...

9

45

o anumită propoziţie ar fi adevărată sau falsă avem în vedere chiar semnificaţia
ei. La obiecţia că semnificaţia este distinctă de verificabilitate deoarece s-ar
putea să fie imposibil să fim în situaţia de a observa faptul pe care ştim că
propoziţia îl exprimă, Schlick răspunde prin precizarea unui anumit sens al
verificabilităţii11. A indica metoda de verificare nu înseamnă a realiza efectiv
verificarea. O propoziţie este verificabilă dacă indicăm doar metoda de
verificare, indiferent dacă verificarea poate fi realizată în fapt. De exemplu,
enunţul „există aur la adâncimea de 300 de metri sub casa mea‖ are
semnificaţie, chiar dacă împrejurările empirice ne împiedică să descoperim
aurul. Sau, un alt exemplu, enunţul „Pe partea nevăzută a Lunii există munţi
înalţi de 3 000 de metri‖ avea semnificaţie şi în anul în care Schlick îşi ţinea
conferinţele la Londra (1932), deşi pe atunci era puţin probabil că cineva va
verifica efectiv adevărul acestui enunţ.
d. Principiul verificării, doar o regulă de filosofare
Cu privire la statutul logic al tezei identităţii dintre semnificaţie şi verificare,
Schlick remarcă eroarea celor care vorbesc despre o „teorie empiristă a semnificaţiei―,
deoarece în acest caz nu este vorba de o teorie (întrucât orice teorie este o mulţime
de ipoteze care pot fi adevărate sau false şi trebuie testate prin experienţă), ci de o
regulă. Nu putem face ipoteze cu privire la semnificaţie ca atare întrucât pentru
a formula orice ipoteză este necesar să presupunem caracterul semnificativ al
propoziţiei pe care o enunţăm. Nu este vorba doar de o opinie, deoarece principiul
verificării reprezintă o condiţie fără de care nici o opinie nu ar putea fi formulată. Şi
nu este nici o teorie, deoarece principiul verificării precede construcţia oricărei
teorii12. Este doar o regulă care nu face altceva decât să precizeze ceea ce
oricum facem atunci când încercăm să exlicăm semnificaţia unei propoziţii. A
înţelege un enunţ şi a cunoaşte modul în care îl putem verifica reprezintă unul şi
acelaşi lucru. Schlick admite că principiul verificării este utilizat în mod implicit în
viaţa cotidiană şi în ştiinţă, nefiind în acest sens o nouă mare descoperire. De altfel,
ce altceva fac oamenii de ştiinţă decât să încerce să precizeze semnificaţiile
fiecărei propoziţii pe care o utilizează? Un exemplu de acest tip este analiza
întreprinsă de Einstein asupra conceptului de timp. În opinia lui Schlick13, teoria
restrânsă a relativităţii n-ar fi altceva decât o cercetare a semnificaţiei aserţiunilor pe care fizicienii le fac cu privire la simultaneitatea unor evenimente care
se produc în locuri diferite. Einstein ar răspunde la întrebarea „cum este
verficată, de fapt, propoziţia despre două evenimente, situate la distanţă unul de
altul, care se petrec în acelaşi timp?‖ Toţi cei care nu îl înţeleg pe Einstein cred
11
12
13

SCHLICK, op. cit., pp. 182-183.
Ibidem, p. 246.
Ibidem, p. 247.
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că există un anumit tip de simultaneitate, numită „simultaneitate absolută‖, a cărei
semnificaţie ar putea fi înţeleasă fără verificare. Dar aserţiunile lor sunt lipsite
de semnificaţie. Într-o lucrare din 192514, Schlick descrie întreaga procedură a
verificării. Presupunem că trebuie să verificăm aserţiunea U (o propoziţie generală).
Din U şi U‘ deducem U1 (trebuie să alegem U‘ astfel încât să permită deducerea lui
U1; de exemplu, U‘ poate fi o propoziţie despre realitate, o definiţie sau o propoziţie
pur conceptuală). Din U1 putem deduce, cu ajutorul lui U‖, propoziţia U2 şi aşa
mai departe, până când ajungem la o propoziţie Un de felul următor: „În locul
cutare, în momentul cutare, în condiţiile cutare vom observa şi simţi în cutare
fel‖. Nu ne rămâne decât să ne conformăm coordonatelor spaţio-temporale
indicate de propoziţie şi să notăm observaţiile pe care le facem sau stările pe
care le trăim. Rezultă o propoziţie de observaţie sau propoziţie protocol (W).
Dacă W este identică cu Un, înseamnă că am verificat pe Un şi totodată pe U. Se
poate spune, afirmă Schlick, că verificarea se reduce la stabilirea identităţii a
două judecăţi (W şi Un). În acest sens, vom putea spune şi despre propoziţiile analitice
că sunt verificabile: prin transformări logice succesive stabilim identitatea dintre
subiect şi predicat. În cazul propoziţiilor universale mecanismul inducţiei incomplete
ne va permite obţinerea doar a unei concluzii probabile. Dacă am opera cu un
concept strict al verificării atunci ar trebui să respingem ca neverificabile toate
propoziţiile generale şi ipotezele ştiinţifice (inclusiv principiul verificării).
3. Obiecţiile lui C. I. Lewis
Într-un studiu celebru, „Experience and Meaning‖15, C. I. Lewis pune în
discuţie criteriul empirist de semnificaţie aşa cum a fost definit de Schlick şi
formulează câteva obiecţii şi întâmpinări cărora M. Schlick la ve răspunde
ulterior în „Meaning and Verification‖. Să urmăm într-un mod selectiv
argumentarea lui C. I. Lewis şi să identificăm replicile lui Schlick. Dacă pornim
de la enunţul lui Russell după care cunoaşterea empirică este despre ceea ce
observăm în mod nemijlocit, atunci vom ajunge la concluzia că nu putem
cunoaşte decât ceea ce poate fi verificat pe baza propriei experienţe produsă
chiar în momentul în care se petrece actul de cunoaştere. La fel ar sta lucrurile şi
pentru semnificaţie. Nimic nu ar avea semnificaţie dacă nu ar trece testul unei
verficări definitive, iar orice verificare are loc pe baza experienţei momentane a
subiectului cunoscător. Este acceptabilă o asemenea înţelegere a cunoaşterii şi a
semnificaţiei? Desigur că nu. Chiar dacă datele de bază au un caracter
nemijlocit, cunoaşterea nu trebuie să fie despre ceea ce se petrece aici şi acum,
ci trebuie să depăşească experienţa actuală prin formularea unor predicţii.
14

SCHLICK, Allgemeine Erkenntnislehre, Berlin, Julius Springer, 1925.
C. I. LEWIS, „Experience and Meaning‖, în H. Feigl, W. Sellars (eds.), Readings in
Philosophical Analysis, New York, Appleton, Century Crofts, 1949.
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Schlick va răspunde rând pe rând argumentelor lui Lewis şi va încerca să arate
că acestea nu subminează în nici un fel principiile unui empirism consecvent,
precum cel susţinut de reprezentanţii Cercului de la Viena.
În primul rând, Schlick este de părere că modul în care Lewis defineşte
ceea ce el numeşte „cerinţa semnificaţiei empirice‖ conţine anumite ambiguităţi
care produc dificultăţi de înţelegere. Astfel, după Lewis, cerinţa semnificaţiei
empirice impune ca orice concept şi orice judecată să se refere la ceva, altfel spus,
să aibă un denotat, şi, această condiţie fiind îndeplinită, „conceptul sau judecata
vor fi inteligibile, însă numai dacă, în mod suplimentar, în afara corectitudinii lor
logico-lingvistice, putem specifica acele date senzoriale care determină aplicabilitatea
conceptului sau asigură verificarea propoziţiei respective‖16. Schlick consideră
că în această descriere a cerinţei empiriste a semnificaţiei sunt cuprinse în mod
implicit două (sau trei) înţelesuri ale inteligibilităţii, ceea ce, în opinia sa, este o
eroare, deoarece a înţelege o expresie din punct de vedere logic şi lingvistic
înseamnă acelaşi lucru, adică a cunoaşte modul în care propoziţia în cauză poate
fi verificată. Eroarea ar consta în separarea între un sens logic al inteligibilităţii,
probabil altul verbal sau lingvistic şi al treilea de tip empiric. Or, ce înseamnă a
înţelege din punct de vedere verbal o expresie? Nimic altceva decât să cunoaştem
modul în care sunt utilizate cuvintele, iar o utilizare corectă a lor garantează
înţelegerea propoziţiilor în care cuvintele apar. Altfel, dacă am vorbi de o
cunoaştere nemijlocită a cuvintelor, ele ar deveni doar şiruri de sunete sau litere
şi ar fi foarte greu să acceptăm că o asemenea trăire senzorială (receptarea unor
sunete sau vederea unor semne scrise) ar putea fi numită înţelegere. Sau când
vorbim de corectitudinea logico-gramaticală a unei propoziţii nu avem în vedere
doar anumite caracteristici externe care ar trebui să fie specifice unei propoziţii,
ci luăm în seamă împrejurările în care propoziţia este utilizată, adică întreaga ei
„gramatică‖. Drept urmare, a cunoaşte modul în care este verificată o propoziţie
nu este ceva deosebit şi mai presus de înţelegerea ei logico-verbală. Între aceste
două aspecte există o relaţie de identitate. Prin cerinţa verificabilităţii nu facem
altceva decât să formulăm condiţiile care sunt necesare pentru ca o propoziţie să
aibă semnificaţie, altfel spus, condiţiile de inteligibilitate.
În al doilea rând, obiecţiile lui C. I. Lewis vizează modul în care definim
termenul „verificare‖ în contextul unie teorii empiriste a cunoaşterii. C. I. Lewis
consideră că dacă verificarea înseamnă utilizarea efectivă a unei anumite
metode de testare, atunci înseamnă că introducem în mod implicit condiţia
testării aici şi acum. Aceasta ar însemna că o propoziţie are semnificaţie numai
dacă este verificată efectiv aici şi acum. Lewis formulează următorul argument:
„Să presupunem că nici o expresie nu are semnificaţie dacă nu poate fi supusă unui
test decisiv. Dar nici o verificare nu poate avea loc fără participarea nemijlocită a
subiectului cunoscător. Ca urmare, nimic nu poate fi înţeles decât dacă este prezent
16
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în mod efectiv în acea experienţă în care acea semnificaţie este presupusă‖17. Este
corect acest raţionament alcătuit din două premise şi o concluzie? Să presupunem
că a doua premisă este adevărată şi are semnificaţie. În acest caz, afirmă Schlick18,
nu vom putea întemeia concluzia acestui raţionament deoarece prima premisă ne
asigură că o expresie are semnificaţie dacă poate fi verificată. Or, dacă verificarea
nu s-a produs deja, atunci nu mai are importanţă dacă ea va avea loc în viitor
sau în acest moment. Pe de altă parte, a doua premisă este lipsită de sens
întrucât nu putem indica acel fapt care să fie descris de propoziţia „verificarea
poate avea loc numai pe baza experienţei actuale―. Ce înţelegem prin experienţă
actuală? Desigur, o experienţă care are loc aici şi acum. Schlick respinge acest
mod de interpretare a criteriului empirist de semnificaţie, considerând că
postulatul empirist de semnificaţie nu are de-a face cu cerinţa verificării aici şi
acum, chiar dacă s-ar putea susţine că suntem siguri că o propoziţie este
verificabilă numai dacă este verificată chiar acum. Această tentaţie a definirii
verificabilităţii prin ceea ce este verificat aici şi acum este cauzată de eroarea
identificării semnificaţiei cu datul senzorial, eroare de care, după Schlick, sunt
vinovaţi unii filosofi de orientare pozitivistă, chiar şi câţiva dintre reprezentanţii
Cercului de la Viena. De exemplu, anumite părţi ale lucrării lui Carnap, Der
Logischer Aufbau der Welt, pot fi interpretate astfel încât să acceptăm că
propoziţiile despre evenimentele din viitor nu se referă în nici un fel la viitor, ci
numai la anumite stări subiective de aşteptare care se produc la momentul
prezent, şi, în mod similar, propoziţile despre trecut nu s-ar referi la trecut, ci la
anumite stări subiective care ţin de funcţionarea memoriei în acest moment. O
altă cale prin care am putea realiza verificarea unei propoziţii despre viitor ar fi
să aşteptăm producerea evenimentului pe care îl descrie propoziţia, caz în care
aşteptarea propriu-zisă ar deveni o metodă legitimă de verificare. Consecinţa
unei asemenea interpretări o reprezintă reducerea cunoaşterii şi a semnificaţiei
numai la ceea ce este dat în mod nemijlocit în senzaţie, la ceea ce Russell
numeşte „cunoaştere prin experienţă nemijlocită‖.
Ca urmare, verificabil nu înseamnă verificabil acum şi cu atât mai puţin verificat
acum. Schlick şi Lewis definesc verificabilitatea drept posibilitate de verificare. În
acest sens, domeniul semnificaţiei unei expresii îl reprezintă posibilitatea de verificare.
Ambii autori deosebesc între două sensuri în care putem utiliza termenul
„verificabilitate‖, care corespund de fapt celor două modalităţi în care poate fi
înţeles termenul „posibilitate‖: posibilitate empirică şi posibilitate logică.
Vom considera că este posibil din punct de vedere empiric orice eveniment
sau fapt care nu contrazice legile naturii. Acest sens larg l-am putea restrânge
dacă am adăuga că ceea ce se poate întâmpla trebuie să fie în acord cu starea
actuală a universului în care specia umană are rolul de observator, de subiect al
17
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cunoaşterii în general. Dar dacă a fi posibil din punct de vedere empiric
înseamnă a fi compatibil cu legile naturii, atunci este evident că, întrucât noi nu
putem avea o cunoaştere completă şi sigură a tuturor legilor naturii, nu vom
putea niciodată să ne pronunţăm cu privire la posibilitatea empirică a unui fapt.
Desigur, putem vorbi de diferite grade de posibilitate. Astfel, suntem siguri că
putem ridica o carte, mai puţini siguri dacă este vorba de o masă de biliard şi
îndoiala va creşte dacă ne propunem să ridicăm un automobil. Vom răspunde la
fiecare dintre aceste întrebări pe baza experienţelor noastre din trecut, dar aceste
experienţe nu ne garantează că ceea ce s-a întâmplat în trecut se va întâmpla şi
acum. Se pare că este dificil să trasăm din punct de vedere empiric o linie de
demarcaţie clară între posibil şi imposibil.
Să considerăm, împreună cu C. J. Lewis, mai multe exemple şi să încercăm
să stabilim în ce sens vom utiliza expresia „verificabil‖. Să presupunem că în
acest moment am o percepţie vizuală care mă determină să afirm că ceasul meu
se află în faţa mea pe masă. Dacă această propoziţie este adevărată, atunci voi
putea să ating ceasul, să-l ridic şi să observ detaliile care nu erau vizibile de la
distanţă. Dar eu nu vreau să realizez această verificare, deşi toate condiţiile
necesare unei asemenea experienţe sunt îndeplinite. Opinia că pe masă se află
ceasul meu nu va fi afectată în nici un fel de nerealizarea experienţei.
Un alt exemplu prezintă un alt tip de situaţie. Deşi nu putem să observăm
cealaltă faţă a lunii, putem avea anumite opinii care sunt rezultatul unei inferenţe
bazată pe observaţiile făcute în mod direct până acum. Astfel, vom afirma cu
îndreptăţire, pe baza cunoştinţelor pe care le avem cu privire la fizica corpului
solid şi a observării feţei vizibile a lunii, că există munţi şi pe cealaltă faţă a
lunii. Totuşi, s-ar putea să nu fie aşa. Dacă vom călători cu o navă spaţială, vom
vedea caracteristicile reale ale acestui corp fizic şi vom verifica astfel în mod
direct cum stau lucrurile. Până la momentul verificării, propoziţia privind
existenţa munţilor pe faţa nevăzută a Lunii rămâne doar o ipoteză, o construcţie
abstractă. Comparativ cu exemplul anterior, situaţia de faţă presupune luarea în
discuţie a câtorva aspect, după cum urmează:
(1) Orice entitate reală presupune depăşirea conceptului pe care îl avem
despre ea, în sensul că în comparaţie cu lucrul însuşi conceptul rămâne abstract,
ceea ce înseamnă că lucrul respectiv are anumite caracterisitici specifice care nu
sunt surprinse de construcţia logic abstractă. Ajungem la un paradox: atunci
când facem o verificare ne aşteptăm la ceva ce nu a fost anticipat. Paradoxul
rămâne doar la nivelul limbajului, dacă deosebim între idei şi lucruri;
(2) Dacă vom considera că verificabilitatea este un criteriu empiric al
semnificaţiei, referirea pare a fi mai degrabă la ceea ce concepem, iar nu la
condiţiile reale de verificare;
(3) Cerinţa verificabilităţii are un caracter strict, deoarece cunoaşterea, pe
lângă caracterul semnificativ al enunţurilor, presupune întemeierea şi adevărul
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opiniilor noastre. În cazul opiniei cu privire la existenţa munţilor pe cealaltă faţă
a lunii ar fi necesar să ştim cum să realizăm verificarea directă, ce mijloace ar fi
implicate şi ce reguli de operare ar trebui respectate. Realitatea este că în
numeroase situaţii de cunoaştere, chiar şi în cazul celor mai comune, ne
mulţumim doar cu o schiţă, nicidecum cu o descriere detaliată a modului în care
trebuie să se desfăşoare întregul proces de verificare.
În fine, ca al treilea exemplu să luăm cazul electronului. Noi inferăm că
electronii există pe baza observării anumitor fenomene. Unii fizicieni,
Bridgman de exemplu, ar spune că prin termenul „electron‖ nu înţelegem nimic
altceva decât aceste fenomene observabile pe care le putem reprezenta cu
ajutorul unor ecuaţii matematice care sunt verificabile. Electronul nu poate fi
observat cu ajutorul simţurilor, aşa că am putea să ne mulţumim să afirmăm că
termenul „electron‖ denumeşte anumite fenomene observabile, dar nu
electronul propriu-zis. Problema este următoarea: are semnificaţie expresia
„electronul este prea mic pentru a fi perceput în mod nemijlocit‖? Şi cum
trebuie să fie făcută verificarea directă? Pot fi realizate efectiv condiţiile
necesare verificării ipotezei cu privire la existenţa electronilor?
Aceste exemple ale lui Lewis pun în discuţie posibilitatea verificării
empirice în funcţie de anumite împrejurări. În opinia lui Schlick, exemplele pot
fi astfel alese încât să permită respingerea criteriului empirist al semnificaţiei.
Dacă pentru a fixa semnificaţia unei propoziţii trebuie să indicăm o metodă de
verificare şi dacă metoda este aplicabilă, atunci propoziţia are semnificaţie,
atunci este clar că determinarea semnificaţiei unei propoziţii este o problemă
empirică. Dar experienţa nu ne poate asigura, în multe cazuri, o verificare
completă pe baza căreia să luăm o decizie ultimă. Vom vorbi în acest caz de
grade de verificabilitate? Schlick apreciază că este greşit să considerăm că
semnificaţia ar fi asemenea unei entităţi ascunse şi inerente oricărei propoziţii
pe care metoda de verificare ar trebui să o pună în evidenţă. O propoziţie are
semnificaţie întrucât este utilizată în conformitate cu anumite reguli ce ţin de
„gramatica logică‖ a limbajului, iar aceste reguli au caracterul unor prescripţii
stipulate prin definiţii. Regulile nu sunt fapte ce aşteaptă să fie „descoperite―.
Iar atunci când auzim sau citim o propoziţie, trebuie să cunoaştem aceste reguli,
altfel propoziţiile ar fi pentru noi doar şiruri de sunete sau de litere pe care nu
am mai avea cum să le verificăm. Prin urmare, concluzionează Schlick, „nu
putem nici măcar să începem verificarea dacă nu cunoaştem semnificaţia, adică,
mai înainte de a fi stabilit posibilitatea verificării‖19. Cu alte cuvinte,
posibilitatea de verificare a unei propoziţii nu este de tip empiric şi nu poate fi
stabilită post festum de vreme ce verificarea efectivă, pentru a avea loc,
presupune că propoziţia are semnificaţie cognitivă. „Împrejurările empirice sunt
19
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foarte importante în cazul în care vrem să ştim dacă o propoziţie este adevărată
(aceasta fiind preocuparea omului de ştiinţă), dar ele nu au nici o influenţă
asupra semnificaţiei propoziţiei (care este preocuparea filosofului)‖20,
concluzionează Schlick, în acord total cu Lewis21, care ajunge, pe baza
exemplelor de mai sus, la acelaşi rezultat: garantarea adevărului nu este o
condiţie a caracterului semnificativ al unui enunţ. Deşi verificabilitatea
presupune existenţa unui conţinut empiric al unei ipoteze, ea nu are nimic de-a
face cu dificultăţile practice sau teoretice ale verificării. Verificabilitatea
înseamnă posibilitatea logică de verificare. Noţiunea de verificare actuală este
aplicabilă numai în cadrul sistemelor logice, în sensul verificării reciproce a
propoziţiilor.Un fapt este posibil din punct de vedere logic dacă poate fi descris,
adică, dacă propoziţia prin care descriem faptul respectă regulile pe care le-am
stabilit în cadrul limbajului utilizat. Un fapt care nu poate fi descris este, prin
urmare, imposibil. Iată câteva exemple: „Prietenul meu a plecat mâine într-o
călătorie‖, „Doamna X purta o rochie roşie care era de culoare verde deschis‖,
„Copilaşul este dezbrăcat, dar poartă un halat alb‖. Toate aceste propoziţii nu
descriu fapte deoarece încalcă regulile care guvernează utilizarea cuvintelor în
limba română. Ca urmare, propoziţiile de mai sus sunt lipsite de semnificaţie
întrucât reprezintă imposibilităţi logice. Dacă utilizăm termenii într-un mod
diferit de ceea ce am stipulat prin definiţiile date în limbajul nostru acestor
termeni, vom obţine numai propoziţii lipsite de semnificaţie.
Verificabilitatea va fi, prin urmare, rezultatul construirii unei propoziţii în
acord cu regulile după care au definit termenii ce apar în acea propoziţie. În
acest sens, verificabilitatea este o condiţie necesară şi suficientă a semnificaţiei.
Dacă nu avem nici un fel de reguli, atunci verificarea va fi imposibilă. Pe de altă
parte, aceste reguli au un caracter arbitrar, convenţional, ceea ce înseamnă că
semnificaţia unei propoziţii nu este dată prin descoperirea unei metode de
verificare, ci prin stipularea regulilor de construcţie a expresiilor într-un limbaj.
Dacă utilizăm o propoziţie fără semnificaţie, vina este a noastră. Dacă descoperim
că o propoziţie este falsă, vinovăţia nu ne mai aparţine în acelaşi sens.
În concluzie, dacă acceptăm distincţia dintre posibilitatea empirică,
determinată de legile naturii, şi posibilitatea logică, independentă de acestea,
vom constata că semnificaţia şi verificabilitatea ţin de domeniul posibilităţii
logice şi, ca urmare, sunt independente de legile naturii. Ceea ce este logic
posibil poate fi descris. Astfel, propoziţia „Râul curge spre vârful dealului‖ are
semnificaţie, dar este falsă deoarece descrie o imposibilitate fizică. Propoziţia
are semnificaţie deoarece putem prescrie condiţiile în care ar putea fi verificată.
Dacă acceptăm acest rezultat, atunci s-ar putea face următoarea obiecţie:
nu este oare o contradicţie să afirmăm, pe de o parte, că propunem un criteriu
emprist de semnificaţie, şi, pe de altă parte, să afirmăm că semnificaţia şi
20
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verificabilitatea nu depind de condiţiile empirice? Dificultatea este depăşită
dacă nu utilizăm termenul „experienţă‖ în sensul tradiţional prin care ne referim
la aşa numitele „date nemijlocite‖, ci într-un al doilea sens prin care experienţa
reprezintă anumite obişnuinţe sau cunoştinţe acumulate în timp. În acest sens
vorbim despre un „călător experimentat‖, adică o persoană care nu numai că o
văzut foarte mult, dar ştie şi cum să profite de aceasta în acţiunile sale.
Verificabilitatea este independentă de experienţă în acest al doilea sens.
Posibilitatea verificării nu se bazează pe legile naturii sau pe alte propoziţii
adevărate cu caracter general, ci este determinată în exclusivitate de regulile
care au fost stabilite în limbaj şi care au un caracter convenţional. În ultimă
instanţă, toate aceste reguli se reduc la definiţii ostensive şi, în acest mod,
verificabilitatea este repusă în legătură cu experienţa în sensul tradiţional al
termenului. Aceasta înseamnă, observă Lewis că „cerinţa semnificaţiei empirice
nu este în esenţă nimic altceva decât cerinţa evidentă ca termenii pe care îi
utilizăm să aibă un denotat‖22. Altfel spus, regulile de utilizare pe care le
instituim în limbaj nu presupun existenţa unor regularităţi la nivelul
fenomenelor, ci doar ataşarea numelor anumitor date senzoriale sau situaţii.
Altfel nici nu se poate: întrucât regulile limbajului sunt reguli de aplicare a
limbajului, trebuie să existe ceva la care limbajul să se aplice.
4. Adevăr şi confirmare
Este necesară o observaţie: criteriul verificaţionist al semnificaţiei, deşi
M.Schlick porneşte de la sugestia lui Wittgenstein după care „A înţelege o
propoziţie, când ea este adevărată, înseamnă a şti ce se petrece‖ (aforismul
4.024 din Tractatus), acordă semnificaţie unei propoziţii nu în condiţiile în care
ar fi adevărată (reamintim că Frege formulase ideea că semnificaţia unei
propoziţii este dată de condiţiile în care ar deveni adevărată), ci în acelea în care
ar fi verificabilă. O propoziţie are semnificaţie dacă este verificabilă şi, în acest
sens, verificabilitatea precede şi este deosebită de adevărul unei propoziţii. În
consecinţă, trebuie să deosebim între adevăr şi verificare, între definiţia
adevărului şi criteriul verificaţionist al semnificaţiei. Asupra necesităţii
recunoaşterii acestei distincţii atrage atenţia R. Carnap în studiul „Truth and
Confirmation‖23 (Carnap consideră că este preferabil termenul mai general de
„confirmare― în locul celui de „verificare‖). După Carnap, este o eroare să ne
aşteptăm ca definiţia adevărului să ne ofere un criteriu de confirmare, iar definiţia
semantică a adevărului dată de Tarski nu răspunde în nici un fel cerinţei unui
criteriu al confirmării. De fapt, distincţia dintre adevăr şi confirmare (verificare)
este distincţia dintre adevăr şi cunoaşterea adevărului. Pentru a clarifica această
distincţie, Carnap propune ca exemple următoarele propoziţii:
22
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„Substanţa din acest vas este alcool‖.
„Propoziţia «Substanţa din acest vas este alcool» este adevărată‖.
„X ştie (în acest moment) că substanţa din acest vas este alcool‖.
„X ştie că propoziţia « Substanţa din acest vas este alcohol » este adevărată‖.

Propoziţiile (1) şi (2) sunt logic echivalente, fiind doar moduri diferite în
care exprimăm acelaşi conţinut factual. Putem renunţa la procedura de citare a
propoziţiei (1) în propoziţia (2) fără nici un fel de pierderi: prin adăugarea
predicatului „adevărat‖ în propoziţia (2) nu spunem mai mult decât ceea ce am
spus prin propoziţia (1). Propoziţia (1) aparţine limbajului obiect, iar propoziţia (2)
face parte din metalimbaj. Propoziţiile (1) şi (3) nu spun acelaşi lucru, ceea ce
înseamnă că propoziţiile (2) şi (3) au un conţinut diferit. Propoziţiile (3) şi (4) sunt
logic echivalente. Confuzia dintre adevăr şi confirmare provine din nesesizarea
distincţiei dintre propoziţiile (2) şi (3) în contextul în care acceptăm că orice
propoziţie poate fi supusă revizuirii, nu este absolut certă, ceea ce înseamnă că
putem afirma că o propoziţie confirmată este o propoziţie adevărată,
cunoaşterea noastră fiind imperfectă. Iar dacă nu putem decide cu certitudine
absolută asupra adevărului unei propoziţii, atunci ar trebui să renunţăm să mai
vorbim despre adevărul unei propoziţii şi să ne mulţumim să decidem doar
asupra gradului de confirmare. Carnap consideră că acest rezultat ar trebui să fie
acceptat dacă ar fi valid principiul P: „Un termen (predicat) trebuie să fie
eliminat dacă nu putem să decidem niciodată cu certitudine absolută, pentru nici
un caz, dacă termenul se aplică sau nu‖24. Dar acest principiu duce la consecinţe
absurde. De exemplu, să presupunem că nu putem decide niciodată cu certitudine
absolută dacă o anumită substanţă este sau nu este alcool. În acest caz, conform
principiului P al semnificaţiei, va trebui să eliminăm din limbaj termenul „alcool‖.
Prin aplicarea principiului P ajungem la eliminarea tuturor termenilor despre
substanţe şi, în general, a oricărui termen al unui limbaj fizical. Ca urmare, pentru a
evita această consecinţă inacceptabilă, Carnap reformulează principiul empirismului
astfel: „Un termen (predicat) este un termen ştiinţific legitim (are conţinut cognitiv,
este semnificativ din punct de vedere empiric) dacă şi numai dacă o propoziţie
în care termenul este aplicat unei anumite entităţi este posibil să fie confirmată
într-un anumit grad‖25. Observăm că termenul este considerat în contextul unei
propoziţii şi, ca urmare, legătura cu experienţa se face prin intermediul propoziţiei,
posibila confirmare fiind echivalentă cu realizarea anumitor observaţii. Acest
nou principiu, P*, nu este decât o reformulare a principiului empirismului sub
forma cerinţei confirmabilităţii26. Conform principiului P*, termenul „alcool‖ este
24

Ibidem, p. 123.
Ibidem.
26
Această cerinţă este definită de CARNAP în „Testability and Meaning‖, Philosophy of
Science, vol. III, 1936, vol. IV, 1937, şi este similară aşa numitei teorii probabiliste a semnificaţiei
elaborată de Reichenbach.
25
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legitim deoarece propoziţia „Substanţa din acest vas este alcool‖ poate fi confirmată
într-un anumit grad dacă sunt făcute anumite observaţii. Întrucât această propoziţie
este echivalentă cu propoziţia (2) de mai sus, rezultă că aceleaşi observaţii o vor
confirma şi pe aceasta din urmă, ceea ce înseamnă că termenul „adevărat‖ care
apare în propoziţia (2) este legitim şi poate fi utilizat în limbaj, cu precizarea că
nu mai integrăm predicatul „adevărat‖ într-o teorie a posibilităţii cunoaşterii
perfecte spre care ne îndrepta identificarea semnificaţiei cu metoda de verificare
5. Obiecţia lui Russell
B. Russell revine asupra criteriului empirist de semnificaţie în Human
Knowledge27 după ce iniţiase preocupările pentru reformularea principiului
empirismului într-o lucrare de tinereţe, The Problems of Philosophy. Russell
afirmă că o propoziţie are semnificaţie empirică dacă ea poate fi, cel puţin în
principiu, verificată în mod complet prin observaţie, ceea ce înseamnă că putem
descrie acele dovezi de natură observaţională pe baza cărora stabilim adevărul
propoziţiei. Dacă acceptăm că semnificaţia este dată de metoda de verificare,
atunci trebuie să admitem ca dovezi numai ceea ce este observabil în mod
nemijlocit. Criteriul verificaţionist formulat în acesastă modalitate strictă ar
conţine un angajament prezenteist care îl subminează. Astfel construit, criteriul
empirist al semnificaţiei elimină toate enunţurile despre viitor şi despre trecutul
îndepărtat. Prin identificarea semnificaţiei unei propoziţii cu metoda ei de
verificare acceptăm în mod implicit că:
1. ceea ce nu poate fi verificat este lipsit de semnificaţie;
2. dacă două propoziţii sunt verificate prin producerea aceluiaşi eveniment
observabil, atunci ele au aceeaşi semnificaţie;
3. dacă o propoziţie este verificată prin mai multe metode, atunci ar
însemna că aceeaşi propoziţie are mai multe semnificaţii.
Russell afirmă că aceia care au elaborat criteriul empirist de semnificaţie
nu au fost conştienţi de aceste consecinţe28. Mai întâi, ei au admis că verificarea
se produce la un moment dat şi este realizată de un anumit observator. Ca
urmare, nu ne interesează stadiile anterioare ale problemei şi nici observaţiile
altor oameni. Dar ipoteza că nimic nu există cu excepţia a ceea ce eu percep şi
îmi amintesc este, în opinia lui Russell, identică, în toate consecinţele sale
verificabile, cu ipoteza că există şi alţi oameni şi dacă le admitem mărturisirile,
atunci trebuie să respingem identificarea semnificaţiei cu verificarea. Pentru
27
B. RUSSELL, Human Knowledge. Its Scope and Limits, Londra, George Allen & Unwin,
New York, Humanities Press Inc., 1966.
28
Ibidem, p. 465.
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mine au semnificaţie şi mărturisirile, pe care nu pot să le verific, ale altor
oameni. Eu înţeleg propoziţiile lor deşi nu pot fi în situaţia de a le verifica. Dar
ce înseamnă „metodă de verificare‖? În sens strict, prin „verificare‖ înţelegem
următoarele: o propoziţie care afirmă că în viitor va avea loc un număr finit de
evenimente este „verificată‖ atunci când toate aceste evenimente au avut loc şi
sunt, într-un anumit moment, percepute de o anumită persoană sau fac obiectul
unui efort de reamintire. Dar termenul „verificare‖ nu este întrebuinţat, de
regulă, în acest sens. De obicei, spunem că o propoziţie cu caracter general este
„verificată‖ atunci când toate consecinţele sale posibile, testabile, s-au dovedit a
fi adevărate. În acest caz, putem presupune că dacă toate consecinţele testate au
fost adevărate, atunci este probabil ca şi toate consecinţele care nu au fost încă
testate să fie adevărate. Problema este însă dacă două propoziţii ale căror consecinţe
verificate (nu şi cele verificabile) sunt identice au aceeaşi semnificaţie. Ne
referim numai la consecinţele verificate deoarece nu putem să ştim dacă şi
consecinţele verificabile sunt identice. Fie propoziţia „Toţi oamenii sunt
muritori‖. Poate că astăzi (13.02.2009) se naşte un om nemuritor. Consecinţele
verificabile ale propoziţiei „Toţi oamenii sunt muritori‖ sunt aceleaşi ca pentru
„Toţi oamenii născuţi înainte de momentul t sunt muritori, dar nu şi toţi cei
născuţi ulterior‖, unde t este orice moment temporal anterior prezentului. Dacă
utilizăm termenul „verificabil‖ în loc de „verificat‖, nu vom putea şti dacă o
propoziţie este verificabilă deoarece caracterul verificabil al unei propoziţii ar
putea fi determinat numai pe baza cunoaşterii unui viitor nedefinit. Faptul că o
propoziţie este verificabilă nu este el însuşi verificabil, deoarece propoziţia prin
care stabilim că toate consecinţele din viitor ale unei propoziţii generale sunt
adevărate este la rândul ei o propoziţie generală şi nici o propoziţie generală nu
poate fi susţinută de dovezi pur empirice, cu excepţia unei propoziţii care se
referă la o mulţime de cazuri deja observate. De exemplu, putem spune
„Locuitorii satului cutare sunt domnul şi doamna A, domnul şi doamna B,
ş.a.m.d., împreună cu familiile lor, toţi cunoscuţi de mine personal şi toţi sunt
galezi‖. Dar dacă nu putem enumera toţi membri unei clase, atunci nu putem, pe
baze empirice, să justificăm nici o generalizare despre aceşti membri, cu
excepţia celor care rezultă în mod analitic din definiţia clasei.
6. O concluzie: sinteza critică propusă de Hempel
O încercare critică de prezentare sistematică a tuturor obiecţiilor care au
fost îndreptate împotriva criteriului verificaţionist al semnificaţiei a fost
realizată de Carl G.Hempel29. Putem evita dificultatea imposibilităţii luării în
29

CARL G. HEMPEL, „The Empiricist Criterion of Meaning‖, în A. J. Ayer (ed.) Logical
Positivism, New York, The Free Press, 1959.
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discuţie a tuturor cazurilor posibile care ar verifica o propoziţie dacă acceptăm
că dovezile empirice constau doar dintr-o mulţime finită de date de observaţie
logic posibile pe care le descriem prin propoziţii de observaţie. De exemplu,
propoziţia P1, „Limba celui mai mare dinozaur din Muzeul de Istorie Naturală
din New York a fost albastră sau neagră‖ este verificabilă în mod complet
întrucât este o consecinţă logică a propoziţiei P2 „Limba celui mai mare
dinozaur din Muzeul de Istorie Naturală din New York a fost albastră‖, aceasta
fiind o propoziţie de observaţie. Dacă vom concepe verificabilitatea în principiu
(sau confirmabilitatea în principiu) astfel încât să se refere la dovezile logic
posibile exprimate prin propoziţii de observaţie, atunci vom putea include în
clasa propoziţiilor verificabile şi aserţiuni precum acelea că planeta Neptun şi
Antarctica au existat înainte de a fi descoperite sau că un război atomic ar duce
la distrugerea planetei. Obiecţiile de mai sus ale lui Russell nu se mai aplică.
Propoziţii de tipul celor menţionate de Russell au fost recunoscute explicit ca
semnificative de către Schlick în „Meaning and Verification‖, unde acesta a
argumentat că imposibilitatea verificării lor este doar empirică.
Hempel reformulează cerinţa verificabilităţii pornind de la noţiunea de
propoziţie de observaţie: „o propoziţie P are semnificaţie empirică dacă şi
numai dacă este posibil să indicăm o mulţime finită de propoziţii de observaţie
01, 02, … 0n, astfel încât dacă acestea sunt adevărate, atunci P este, de
asemenea, în mod necesar adevărată‖30. Totuşi, această condiţie este satisfăcută
şi dacă P este o propoziţie analitică (de exemplu, pentru propoziţia „Toate
corpurile sunt întinse― putem indica mai multe propoziţii de observaţie
adevărate) sau dacă propoziţiile de observaţie considerate sunt incompatibile
unele cu altele (de exemplu, propoziţiile de observaţie „Obiectul X este verde‖
şi „Obiectul X este albastru‖, deşi sunt incompatibile în sensul că obiectul X nu
poate fi verde şi albastru în acelaşi timp, nu determină lipsa de semnificaţie a
propoziţiei „Obiectul X este colorat‖). Hempel reformulează criteriul empirist
de semnificaţie sub forma criteriului verificabilităţii complete în principiu
pentru a elimina cazurile menţionate: „O propoziţie are semnificaţie empirică
dacă şi numai dacă nu este analitică şi derivă în mod logic dintr-o anumită clasă
finită şi logic consistentă de propoziţii de observaţie‖31.
Termenul „verificabilitate‖ exprimă posibilitatea logică de a dovedi pe
cale observaţională că pentru o propoziţie dată există date empirice care o
verifică în mod concluziv. Nu este vorba, fapt pe care îl sublinează rând pe rând
toţi susţinătorii criteriului empirist de semnificaţie, de posibilitatea tehnică de a
realiza testele care ar asigura o dovadă definitivă şi, cu atât mai puţin, de
efectuarea propriu-zisă a acelor observaţii care ne-ar permite să decidem asupra
adevărului propoziţiei în discuţie. Concepţia după care verificabilitatea ar presupune
30
31

Ibidem, p. 111.
Ibidem.
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existenţa actuală a unor cazuri verificate definitiv, concepţie la care Russell face
referire în „Human Knowledge‖ nu a fost de fapt susţinută de nici un
reprezentant al empirismului logic. Problema dacă există o clasă de propoziţii
de observaţie care implică logic propoziţia P, adică dacă aceste propoziţii de
observaţie pot fi formulate, indiferent dacă sunt adevărate sau false, reprezintă o
decizie de logică pură şi nu necesită nici un fel de informaţie factuală.
Hempel grupează obiecţiile aduse cerinţei verificabilităţii complete în trei
argumente critice:
1. Cerinţa verificabilităţii elimină, ca lipsite de semnificaţie, toate propoziţiile
de formă universală, adică toate enunţurile care exprimă legi generale. Un enunţ
cu caracter general nu poate fi verificat în mod definitiv de nici o mulţime finită
de observaţii. Ca urmare, cerinţa verificabilităţii este prea restrictivă deoarece
prin eliminarea propoziţiilor universale ar însemna să reducem teoriile ştiinţifice
doar la propoziţii de observaţie. Pe de altă parte, nici propoziţiile care conţin
cuantori universali şi existenţiali (de exemplu, propoziţia „Pentru orice substanţă
există un anumit solvent‖) nu pot fi deduse din nici o mulţime finită de
propoziţii de observaţie şi, ca urmare, trebuie eliminate din limbaj. Această
obiecţie ar putea fi înlăturată dacă, urmând o sugestie a lui Gilbert Ryle32, am
reformula cerinţa verificabilităţii astfel: semnificaţia unui enunţ care exprimă o
lege generală este tot una cu metoda de aplicare a acestei legi, şi anume, cu tipul
de inferenţe concrete pe care le permite. Altfel spus, a înţelege un enunţ care
exprimă o lege înseamnă a şti ce inferenţe ar putea fi făcute pornind de la
anumite premise. Totuşi, nu cumva această reformulare se îndepărtează prea
mult de versiunea iniţială a principiului verificării?
2. A doua dificultate evidenţiază o slăbiciune de tip permisiv a
criteriului empirist de semnificaţie. Dacă P este o propoziţie semnificativă din
punct de vedere empiric, iar N este o propoziţie care încalcă criteriul şi, prin
urmare, nu are semnificaţie (de exemplu, propoziţia „Absolutul este perfect‖),
atunci disjuncţia PvN va satisface criteriul empirist de semnificaţie deoarece,
dacă P este consecinţa logică a unei clase finite de propoziţii de observaţie,
atunci PvN este consecinţa aceleaşi clase. Dar astfel admitem pe baza criteriului
propoziţii pe care am fi vrut de fapt să le eliminăm. De această dată criteriul
verificaţionist al semnificaţiei se dovedeşte prea cuprinzător. Totuşi, această
dificultate poate fi evitată dacă adăugăm criteriului empirist de semnificaţie o
cerinţă pe care Hempel o enunţă atunci când reformulează criteriul semnificaţiei
cognitive şi condiţiile sale de adecvare 251: Dacă pe baza unui anumit criteriu
al semnificaţiei cognitive o propoziţie N nu are semnificaţie, atunci vor fi lipsite
de semnificaţie orice conjuncţie N&P şi orice disjuncţie NvP, indiferent dacă P are
sau nu are semnificaţie pe baza criteriului dat (Să o numim cerinţa A1).

32

GILBERT RYLE, „The Verification Principle‖, Revue Internationale de Philosophie, 1951.
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Dacă ţinem seama de această cerinţă, atunci nu facem altceva decât să
interpretăm obiecţia (2) de mai sus drept un criteriu al semnificaţiei empirice.
Corespunzător obiecţiei (2), o disjuncţie PvN va avea semnificaţie deoarece,
dacă P are semnificaţie, atunci şi PvN este implicată logic de aceaşi clasă de
propoziţii de observaţie. Dar regula care susţine aserţiunea că PvN este o
consecinţă logică a lui P, se aplică numai dacă N este un enunţ, adică o
propoziţie adevărată sau falsă. Şi dacă criteriul verificabilităţii ar trebui să
caracterizeze toate propoziţiile, altele decât cele analitice şi autocontradictorii,
despre care putem spune că sunt adevărate sau false, atunci este clar că despre N
nu putem afirma printr-o propoziţie cu semnificaţie că este adevărată sau falsă,
ceea ce înseamnă că N nu este un enunţ. Ca urmare, inferenţa de la P la PvN
eşuează. Pe baza cerinţei de mai sus vom descrie această situaţie astfel:
inferenţa de la P la PvN încalcă cerinţa A1 deoarece disjuncţia PvN nu este
deductibilă din aceeaşi clasă de propoziţii de observaţie ca şi P de vreme ce nu
putem şti ce valoare de adevăr are N. Or, dacă nu putem şti ce valoare de adevăr are
N, atunci nu putem aserta nimic nici despre disjuncţia PvN, chiar dacă P are semnificaţie.
3. Să considerăm un predicat observaţional „P‖ şi propoziţia existenţială
„(x)P(x)‖ („Există cel puţin un lucru care are proprietatea P‖). Această propoziţie
este complet verificabilă deoarece derivă din orice propoziţie de observaţie care
asertează că un anumit obiect are proprietatea P. Dar negaţia ei, fiind propoziţia
universală „(x) P(x)‖ („Nici un obiect nu are proprietatea P‖) nu este complet
verificabilă deoarece este o propoziţie universală (vezi prima obiecţie de mai
sus). Ca urmare, pe baza criteriului verificabilităţii complete, negaţia unei propoziţii
cu semnificaţie va fi lipsită de semnificaţie empirică şi cognitivă. Totuşi, dacă
încercăm să trasăm limitele în cadrul cărora discursul are semnificaţie vom
constata că dacă o propoziţie face parte din domeniul discursului cu
semnificaţie cognitivă, aceluiaşi domeniu trebuie să-i aparţină şi negaţia ei. Nu
am afirmat anterior că propoziţiile despre care putem spune că sunt adevărate
sau false au semnificaţie cognitivă? În cazul în discuţie criteriul verificabilităţii
complete duce la o dilemă: fie abandonăm principiul logic conform căruia dacă
o propoziţie este adevărată sau falsă atunci negaţia ei este falsă sau adevărată,
iar propoziţia are semnificaţie cognitivă, fie nu acceptăm că „(x) P(x)‖ este
logic echivalent cu negaţia lui „ (x)P(x)‖. Ce facem: renunţăm la principiul
logic al negaţiei din logica predicatelor şi salvăm criteriul verificabilităţii sau
abandonăm criteriul verificabilităţii pentru a păstra principiul logic al negaţiei?
Poate susţine criteriul verificabilităţii o asemenea decizie? Desigur că nu.
Să analizăm consecinţele acestei obiecţii. Să presupunem două caracteristici
observabile şi să admitem că prima nu o implică logic pe cea de a doua.
Propoziţia P1 „Toate berzele au picioare roşii‖ nu este nici analitică şi nici
contradictorie şi nu este nici deductibilă dintr-o mulţime finită de propoziţii de
observaţie. Ca urmare, propoziţia P1, asemenea tuturor propoziţiilor care
exprimă regularităţi cu caracter universal sau legi generale, este lipsită de
semnificaţie empirică. Pe de altă parte, negaţia propoziţiei P1 va fi propoziţia
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„Există cel puţin o barză care nu are picioare roşii‖, care poate fi dedusă din
două propoziţii de observaţie precum „a este o barză‖ şi „a nu are picioare
roşii‖. Ca urmare, P1 va avea semnificaţie cognitivă. Această concluzie este însă
blocată de o altă cerinţă (să o numim A2) formulată de Hempel: Dacă pe baza
unui anumit criteriu al semnificaţiei cognitive o propoziţie P nu are
semnificaţie, atunci va fi lipsită de semnificaţie şi negaţia ei,  P.
Hempel consideră că aceste două cerinţe de adecvare, A1 şi A2, sunt doar
corolarele unei cerinţe mai generale care rezultă dintr-un criteriu general al
semnificaţiei cognitive. Iată această cerinţă generală în formularea lui Hempel:
Dacă o anumită propoziţie N este lipsită de semnificaţie pe baza aplicării
criteriului semnificaţiei cognitive, atunci vor fi lipsite de semnificaţie toate
propoziţiile compuse în care N este parte componentă. Dacă nu putem să
acordăm lui N o valoare de adevăr, atunci este imposibil să acordăm o valoare
de adevăr propoziţiei compuse care conţine pe N. Ca urmare, şi aceste propoziţii
vor fi considerate lipsite de semnificaţie.
După Hempel, cele mai multe dificultăţi apar ca urmare a încălcării acestor
condiţii de adecvare. Pe de altă parte, respectarea acestor cerinţe duce la neutralizarea
obiecţiilor respective. Semnalăm că cerinţa A1 nu corespunde logicii propoziţiilor
compuse în care o disjuncţie este adevărată dacă cel puţin una dintre propoziţiile
componente este adevărată. Aceasta înseamnă că acceptăm implicit distincţia
dintre adevăr şi semnificaţie. Astfel, am fi nevoiţi să acceptăm, chiar pe baza cerinţei
verificabilităţii complete, că are semnificaţie cognitivă negaţia unei propoziţii
despre care, pe baza aceluiaşi criteriu, am decis că nu are semnificaţie.
Obiecţiile de mai sus aduse criteriului verificabilităţii complete ne permit
să respingem opinia după care două propoziţii au aceeaşi semnificaţie cognitivă
dacă acea clasă de propoziţii de observaţie care o verifică pe una o verifică şi pe
cealaltă. Dacă am accepta această teză atunci ar trebui să considerăm că oricare
două legi generale au aceeaşi semnificaţie cognitivă deoarece nici o lege generală nu
este verificată de o mulţime finită de propoziţii de observaţie. Russell afimase că două
propoziţii ale căror consecinţe verificate sunt identice au aceeaşi semnificaţie
cognitivă. Dar, după Hempel, această opinie nu poate fi susţinută deoarece stabilirea
consecinţelor unui enunţ şi verificarea acestor consecinţe la un moment dat
reprezintă un fapt istoric accidental care nu ne permite să stabilim semnificaţia
cognitivă. De altfel, Russell se războieşte cu un „om de paie‖, fiind greu de identificat
un filosof care să fi subscris la „teoria‖ menţionată de filosoful britanic.
Faţă de înţelegerea strictă a verificabilităţii conform căreia o propoziţie ar
avea semnificaţie (ar fi verificabilă) dacă este consecinţa inductivă a unor fapte
observabile, mai întâi Hempel, apoi Goodman au ridicat obiecţii foarte
puternice care vizau slăbiciunea logică a conceptelor inductive. Nu ne-am
propus însă să discutăm aici despre acest aspect.
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THE PRINCIPLE OF EMPIRICISM AND THE CRITERION OF COGNITIVE
SIGNIFICANCE IN MORITZ SCHLICK‘S WORKS

Summary
My aim is to offer in this article a historical reconstruction of Schlick‘s statements about
the principle of empiricism and the criterion of cognitive significance. Because these thesis were
very important for the main developments inside the Vienna Circle, the reconstruction is followed
by some critical points of view which belong to C. I. Lewis, R. Carnap, B. Russell and C. G. Hempel.

FILOSOFIE POLITICĂ

DE LA STAREA NATURALĂ LA „ASOCIAŢIA DOMINANTĂ
DE PROTECŢIE”. O EVALUARE CRITICĂ
A ARGUMENTULUI LUI NOZICK
IONUŢ STERPAN

Introducere
În partea I a volumului Anarhie, Stat şi Utopie, Robert Nozick îşi propune să
arate că o stare iniţială naturală lockeeană ne-ar duce fără să vrem către ceea ce numim
stat1 şi că acest proces este şi legitim. Mă adresez aici numai primului obiectiv şi
încerc o evaluare critică a argumentului conform căruia indivizii din starea naturală
lockeeană sunt conduşi ca de o mână invizibilă2 într-o stare de monopol legal
teritorial. Exercitiul de faţă poate fi folosit de pe pozitia anarhismului de tip individualist.
Credinţa că serviciul de securitate este un monopol natural, sau că starea
naturală duce inevitabil la stat a fost întotdeauna opinia dominantă. Ea se
nutreşte din istoria configurațiilor politice şi faptul că lumea este azi populată
aproape exclusiv de state. În ce priveşte susţinerea teoretică, argumentul lui
Nozick se bucură de un credit semnificativ şi între filosofi şi între cei care
discută astăzi problema cu instrumentele analizei economice a instituțiilor.
Argumentul lui Nozick e constituit în trei mari paşi: de la starea naturală la
asociaţia dominantă de protecţie, de aici la formarea statului ultraminimal, şi de la
statul ultraminimal la statul minimal. Mă concentrez pe primul pas, prezentat în
subcapitolul 2 al primei părţi, „Starea Naturală‖, şi în mod consistent între paginile 10 şi
17. Nu are loc nicăieri în carte o revenire semnificativă. Procesul de tip mână invizibilă
este descris pe un spaţiu suficient de scurt încât să urmărim argumentul îndeaproape.
Structura argumentului
Propun o reconstrucţie in trei faze a trecerii de la starea naturală la asociaţia
dominantă de protecţie: a) specificarea condiţiilor iniţiale ale stării naturale, b) formarea
agenţiilor de protecţie, c) formarea agenţiilor de protecţie dominante.
1

„Teoria stării naturale, sau cum ajungem înapoi la stat fără să vrem‖.
Procesul de tip mână invizibilă este acel proces neintenţionat de niciun parţicipant dar
care are loc ca rezultat al acţiunilor parţicipanţilor care îşi urmăresc propriul interes.
2
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Fiecare dintre următoarele trei secţiuni ale articolului prezintă câte o fază
şi identifică câte un punct cu potenţial nevralgic pentru argument. Punctele de
divergenţă dintre Nozick şi perspectiva adoptată aici cu privire la cele trei faze
sunt: a) în prima fază, viziunea primitivă civilizaţional vs. avansată civilizaţional
în specificarea condiţiilor iniţiale ale stării naturale, b) în a doua, identificarea
versus separarea extensională a agenţiilor de protecţie respectiv de arbitraj c) în a
treia, importanţa teritorialităţii versus irelevanţa teritorialităţii în rezolvarea
disputelor inter-agenţii.
Să începem reconstrucţia argumentului.

1. Specificarea condiţiilor iniţiale ale stării naturale lockeene. Condiţii
primitive vs. civilizate
Descrierea stării naturale lockeene este de fapt un efort de imaginare a
unei lumi în care oamenii îşi urmăresc propriile interese sub domnia legii
naturale lockeene, cu alte cuvinte, o lume ai cărei locuitori, în general acceptă şi
urmează legea naturală lockeeană.
Legea naturală lockeeană poate fi descrisă astfel: Oricine îşi poate urmări
propriul interes fără să ceară permisiunea altcuiva, însă oricine afecteză viaţa,
libertatea, proprietatea, sănatatea altcuiva poate fi pedepsit de oricine, nu mai
mult decât e suficient să repare şi să descurajeze fapta respectivă3.
Care ar fi efortul minim de imaginaţie suficient pentru a ne proiecta viaţa
în aceste cadre normative?
Un răspuns este că ne-am afla în acele cadre, îndată ce, pornind de la
lumea noastră, statul şi toate autorităţile care împărtăşesc atributele lui de facto
(uniuni politice, federaţii), ar renunţa la acele cerinţe făcute cetăţenilor sub
ameninţarea coerciţiei fizice care trec dincolo de drepturile negative, dar şi la
cele care derivă din pretenţia de a fi supremă autoritate decizională necesară
pentru folosirea forţei, în scopul aplicării/impunerii4 drepturilor negative. În
rest, tot ce ne înconjoară ar putea rămâne la fel şi ar rămâne mai puţin de imaginat.
Răspunsul implicit al lui Nozick la această întrebare este însă diferit; el
marchează primul punct de divergenţă cu abordarea pe care o susţin aici. În
timp ce eu propun să folosim cât mai mult din lumea noastră drept material de lucru
în specificarea condiţiilor iniţiale, pentru el, ca şi pentru Locke, specificarea condiţiilor
iniţiale ale stării naturale înseamnă specificarea unei stări primitive, simple, care conţine
cât mai puţine elemente în total, astfel încât să constituie un model administrabil mental.
3
LOCKE, 1690, sec.4 http://www.constitution.org/jl/2ndtr02.htm; şi apud NOZICK, 1974: 10:
„…să dispună de propria persoană şi propriile posesiuni… fără să ceară îngaduinţa sau să depindă de
voinţa altuia‖ şi „fiecare persoană poate retalia nu mai mult decat ii dictează conştiinţa limpede şi ratiunea,
proporţional cu încalcarea suferită, atât cât să fie de ajuns pentru a servi drept despăgubire şi descurajare‖.
4
Enforcement.
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În primul moment al specificării procesului social de organizare sub
domnia legii naturale, asumpţia comună a lui Locke şi Nozick este că „fiecare
dintre indivizi ajunge în mod firesc să fie protectorul propriilor sale drepturi‖5.
Ne putem întreba de ce este atât de firesc. O jumatate din răspuns este că
fiecare dintre noi ştim cel mai bine cine ne prejudiciază prin ce activităţi şi
pentru că noi avem cel mai profund interes pentru îndreptarea situaţiei.
Cealaltă jumatate a explicaţiei este că şi Nozick şi Locke preiau de la
Hobbes metoda lui de spargere a mecanismului acţiunii colective al statului în
părţile componente, indivizii6, şi o dată cu el şi întreaga reţea sofisticată de
cooperare socială voluntară împreună cu roadele ei. Pentru evaluarea posibilităţilor
acţiunii cooperative voluntare, Hobbes, şi după el şi Locke şi Nozick, demontează
întreg angrenajul social7. Ei repun în scenă actorii individuali atomizaţi şi „le
dau drumul‖ de la zero, dintr-o stare primitivă – privată de avantajele şi rezultatele
materiale datorate cooperării – pentru ca apoi să vadă dacă se poate ajunge la un
stadiu avansat de organizare.
Poate că se ajunge, sau poate nu. Din fericire, acest efort de imaginaţie nu
e necesar pentru a evalua posibilitatea ordinii sociale sub domnia legii naturale
de tip lockean în formularea acceptată de Nozick.
Imaginarea unui proces de schimbare a cadrelor normative cu condiţiile
iniţiale cât mai apropiate posibil de ale noastre, pornind de la „aici şi acum‖, ar
putea fi mai simplă. Dacă am face acest lucru, nu ar mai fi evident că „fiecare
dintre indivizi ajunge în mod firesc să fie protectorul propriilor sale drepturi‖.
Poate că societăţile de asigurare existente astăzi, agenţiile de securitate private,
astăzi limitate în exerciţiul lor, împreună cu autorităţile judecătoreşti, şi-ar
prezenta oferta în mod spontan. Pentru că schimbarea cadrelor normative către
legea naturală lockeeană sau către anarhia de tip individualist, mai ales dacă
este o schimbare anunţată, nu implică şi scenariul prăbuşirii tuturor cadrelor
organizaţionale, şi nici anularea calităţilor profesionale ale locuitorilor lumii.
Abordarea pe care o propun este contraintuitivă nu doar pentru că merge împotriva
concepţiei tradiţionale a stării naturale ca stare primitivă dar şi dintr-un alt motiv:
5

NOZICK, 1974: 10.
Metoda „rezolutiv-compozitivă‖: „A rupe comunitatea în elementele ei constitutive,
indivizii umani, şi a examina operaţiile şi mecanismele acestor elemente în absenţa comunităţii,
adică în starea de natură‖ (HOBBES, 1650), în: Philosophical Rudiments (cf. KAVKA, 1986: 83).
7
Definiţia lui Hobbes a stării naturale îl împinge la o asemenea viziune primitivă, sau stare
caracterizată de lipsa civilizaţiei în general: „ [Absenta unei] puteri comune in faţa căreia să
înlemnească părţile‖ (HOBBES, 1651: 43). Când spun „două parţi sunt în stare naturală una faţă
de celalată dacă nu există o a treia parte care să le forţeze să respecte un cod de conduită‖,
înseamnă „indiferent de consimţământul lor prealabil al parţilor‖, sau „indiferent de sursa puterii
acelei terţe părţi‖. Absenţa unei puteri care să forţeze părţile să respecte contractele, indiferent de
cum ar fi luat ele naştere, previn imaginarea unor agenţii private de asigurare a contractelor chiar
dacă legitimitatea lor înselor rezidă în acordul voluntar prealabil.
6
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Ajutaţi de istoria liberală a secolului al XIX-lea urmată de procesul de
creştere continuă a statului în secolul XX, tindem să concepem mişcarea inversă,
dinspre maximal spre minimal, urmând aceiaşi paşi în care a crescut, dar în
ordine inversă. Dacă mai întâi s-a monopolizat moneda şi apoi şcolile, atunci
pare firesc pentru cei care pledează pentru de-naţionalizare, să ceară mai întâi
de-naţionalizarea şcolilor şi apoi a monedei. Sau, ajutaţi de literatura economică
în care anumite activităţi ale statului ne par mai justificate decât altele, tindem să
concepem procesul de scădere a statului pornind de la liberalizarea/privatizarea
activităţilor şi intervenţiilor celor mai nejustificate şi continuând, „în jos dinspre
ramuri spre trunchi‖ spre cele mai puţin nejustificate. Pare firesc să redăm pieţei
sectorul străzilor şi abia apoi al justiţiei şi securităţii.
Propunerea să ne imaginăm schimbărea cadrului normativ din cel pozitiv,
al status-quo-ului, în cel care defineşte starea naturală lockeenă pentru a beneficia
de anumite trăsături ale materialului de lucru al lumii actuale, merge împotriva
acestor intuiţii. Dar conjectura pe care o fac aici este că pentru o lume etatică avansată
(din punct de vedere civilizaţional) trecerea treptată spre o stare anarhică
avansată ar putea fi mai simplă decât ar fi pentru o lume primitivă anarhică.
Sunt mai multe justificări pentru această conjectură:
De exemplu unul dintre argumentele împotriva propunerii anarhiste este
pericolul extern, care ar cere un efort fantastic de acţiune colectivă voluntară.
Într-o lume globalizată mai consistent decât cea de azi, pericolul extern însă nu
ar mai avea sens. (Islanda astăzi nu are armată).
De asemeni, o stare mai avansată civilizaţional pune un preţ relativ mic
pe resursele naturale – şi astfel dispare un motiv pentru cuceriri teritoriale – şi
unul mare pe resursele umane, cu atât mai productive cu cât sunt mai libere.
Apoi, mobilitatea crescută a resurselor umane şi folosirea crescută a
spaţiilor virtuale (mai crescute decât azi) pentru furnizarea serviciilor aruncă în
desuetudine accentul pe teritorialitate, esenţial pentru statele moderne.
Gradul înalt de respect pentru drepturile negative făcut posibil de o lume
în care un om singur nu mai este un om atât de vulnerabil, acceptabilitatea
controlului civil asupra armatei şi „umanizarea‖ cadrelor armate sunt şi ei
factori care facilitează o trecere spre o anarhie ordonată.
Iarăşi, democraţia este un punct de plecare spre liberalizarea pieţei de servicii
legale, pentru că deja anumite atribute monopoliste ale statului sunt relaxate din
cauza competiţiei pentru voturile beneficiarilor dintre partidele furnizoare de lege.
Cel puţin, trebuie să recunoaştem că propunerea pe care o fac aici nu este
absurdă. Cazul Somaliei, unde se poate argumenta că anarhia a îmbunătăţit situaţia,
este un exemplu de anulare a monopolului statului neprecedată de o micşorare graduală.
Care este motivul insistenţei mele asupra condiţiilor iniţiale specifice
unui stadiu civilizaţional avansat? Vom vedea în secţiunea urmatoare.
Argumentul arhist lui Nozick se sprijină pe importanţa acordată teritoriului
geografic, însă, argumentez aici, teritoriul este cu atât mai puţin important, şi
pentru cooperare şi pentru conflict, cu cât starea civilizaţiei este mai avansată.

5
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2. Formarea „Asociaţiilor Private de Protecţie”. Integrarea serviciilor de
protecţie respectiv de arbitraj într-o singură firmă vs. operarea separată
Să revenim la firul argumentării lui Nozick, pornind de la condiţiile
iniţiale specificate de el, în care fiecare îşi este sieşi propriul protector.
Când fiecare îşi este propriul păzitor apar două probleme:
2.1. Problema spiralei /escalării conflictului, datorată tendinţei naturale
de a exagera propria suferinţă provocată de cineva şi de a exagera pedeapsa cerută.
Problema spiralei poate fi rezolvata prin transferul deciziei unei părţi neutre
cu reputaţie de imparţialitate şi judecată inteligentă. Transferul poate fi o delegare
de comun acord unei persoane sau apelul la o procedură imparţială de determinare a
vinei astfel încât fiecare dintre părţi să se protejeze de acuzaţia parţialităţii.
2.2. Problema exploatării este datorată asimetriei de forţe: cineva nu are
forţa necesară să retalieze sau să extragă compensaţie. Ea poate fi rezolvată prin
agenţii mutuale de protecţie, înţelegeri între apropiaţi de a sări toţi în apărarea
oricăruia. Pot apărea însă două dificultăţi: a) poate nu sunt disponibil sau
capabil uneori. Atunci voi delega pe cineva mai potrivit pentru sarcina
executivă şi plăti printr-un serviciu. În acest fel apar agenţiile private de
protecţie. Sau b) îmi poate fi teamă că apăr o cauză dreaptă. Nu cumva
alimentez problema spiralei conflictului? Voi aplica atunci soluţia găsitĂ mai
sus. Transfer decizia cuiva potrivit pentru sarcina determinării vinei.
Observăm că judecătorii, acei agenţi care îndeplinesc funcţia de arbitraj
sunt introduşi de Nozick în mod corect ca soluţie la problema spiralei şi
incapacităţii de determinare rezonabilă a vinei (oriunde a aparut ea), iar
agenţiile de protecţie, acei agenţi care indeplinesc funcţia executivă sunt
introduşi ca soluţie la problema exploatării şi a asimetriei de forte.
Cu alte cuvinte, serviciile de protecţie şi arbitraj sunt separate şi răspund
unor probleme diferit. Însă Nozick, ajunge în scurt timp să trateze fără explicaţii
agenţiile de arbitraj şi agenţiile de protecţie ca fiind identice extensional:
Din motive evidente, vor exista tendinţe puternice de convergere a acestor funcţii
[detecţie, aprehensiune, determinare judecatorească a vinei, a pedepsei, a extragerii compensaţiei]
într-un singur agent sau agenţie. (p. 14)

Motivele nu sunt evidente. De ce să nu prevaleze tendinţele contrare de
diviziune a muncii? Poate costurile de administrare sunt mai mari decât
costurile de tranzacţionare cu o firmă externă. Acesta este un al doilea punct de
divergenţă cu Nozick. Nu există motive evidente pentru care într-o piaţă liberă
o firmă de extracţie a ţiţeiului să fie şi o rafinărie; pentru acest lucru e nevoie de
evaluare empirică a costurilor într-o lume dată. Cu cât înaintăm într-un sistem al
diviziunii muncii pe o piaţă liberă, motivele de separare cresc.
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Şi totuşi, de ce spune Nozick că motivele pentru identificare sunt evidente?
Un motiv cred că stă în secţiunea despre specificarea condiţiilor iniţiale: el îşi
imaginează o stare naturală primitivă (în sens material, nu formal).
Faptul că Nozick tratează agenţiile de arbitraj şi agenţiile de protecţie ca
fiind identice extensional îl conduce să fomuleze întrebarea:
Ce se intamplă dacă [două agenţii] ajung la rezoluţii diferite ale unui caz şi una
din ele încearcă să îşi protejeze clientul în timp ce cealaltă încearcă să îl pedepsească sau
să îl forţeze să platească o compensaţie? (p. 16)

Evident, nu stă în sarcina agenţiilor de protecţie să judece cazurile, întrebarea
conţine presupoziţia îndoielnică. Să ne amintim că agenţiile de protecţie au fost
aduse în discuţie ca soluţie la problema exploatării, pe când problema escalării
conflictului era rezolvată de arbitrajul de către o terţă parte imparţială. Dacă
singurul rol al agenţiilor de protecţie este să apere clientul, ele nu mai sunt agenţii de
arbitraj, ci constituie doar ‗armuri şi arme‘ ale clienţilor sau ale părţilor aflate în dispută,
şi ne-am confrunta din nou, la alt nivel, cu problema escalării conflictului. Fie că preiau
opiniile clienţilor şi acţionează în conformitate, fie că încearcă să impună propriile
viziuni, agenţiile-de-protecţie-şi-de-judecată iterează problema escalării conflictului.
În acest moment Nozick ar trebui să revină la soluţia delegării arbitrajului
către o terţă parte sau a apelului la o procedură imparţială, introdusă la secţiunea
anterioară. Însă el nu o face, ci răspunde la propria întrebare. Răspunsul său constituie
al treilea stadiu al argumentului, pus în forma dilemei constructive al cărei rezultat
este formarea „Asociaţilor Dominante de Protecţie‖. O Agentie de Protecţie este
„dominantă‖ dacă pentru un teritoriu geografic dat, aproape toţi rezidenţii ajung plătitori
ai unei singure agenţii de protecţie şi arbitraj care operează în acel teritoriu.
3. Formarea „Asociaţiilor Dominante de Protectie”. Conflicte şi rezoluţii
aplicate uniform teritorial vs. personalizat
Nozick prezintă dilema astfel: disputele legale se pot soluţiona sau prin
conflict violent sau prin arbitraj ales de comun acord. Pe de o parte, spune el, un
conflict violent între două agenţii private concurente le va separa teritorial
suficient încât clienţii agenţiei cu influenţă slăbită în aria lor rezidenţială vor
găsi avantajos fie să îşî mute rezidenţa în noua arie geografică de operare a
vechiului furnizor, fie să schimbe furnizorul vechi de protecţie cu cel nou. Pe de
alta, dacă o dispută între două coduri legale existente într-un teritoriu, va fi
soluţionată prin arbitraj, atunci noua rezoluţie se va impune în teritoriu
uniformizând cele două coduri. În ambele cazuri, rezultatul neintenţionat al
acţiunilor indivizilor va fi un monopol legal teritorial de facto8.
Sa luăm pe rând braţele dilemei.

8

NOZICK, 1974: 16-17.
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3.1. Conflictul raspândit teritorial vs. personalizat
Nozick oferă un argument preliminar conform căruia conflictul violent
este inerent în sectorul de securitate: Va exista cerere pentru o „protecţie
maximală‖, cererea de a fi pus la adapost şi de recursul la arbitraj şi de o
eventuala pedeapsa. Într-o disputa însă, satisfacerea cererii maximale va face
imposibila serviciul protecţiei chiar şi mai mic decât maximal al părţii adverse.
Cu cât vor fi mai mulţi cei care vor cumpăra protecţie maximală, cu atât va
scădea valoarea serviciului mai puţin decât maximal. În final, toţi vor opta
pentru agenţiile capabile să ofere serviciul maximal9.
Argumentul funcţionează în măsura în care ignoră problema costurilor
serviciului maximal; dar costurile nu pot fi ignorate. Chiar daca toţi dorim serviciul
protecţiei inclusiv de eventuale pedepse juste, va fi dificil pentru o agenţie să îl
ofere în mod transparent, întrucât sub legea naturală se va expune atacurilor legitime
din partea tuturor celorlalţi agenţi morali. Deschiderea în aparentă ilegitimitate,
a unui număr nespecificat de mare de noi fronturi trebuie sa fie mai costisitoare decât
operarea în secret a serviciilor maximale cuplată cu o retorică a legitimităţii.
Acest lucru forţeaza agenţiile să lucreeze chirurgical sau personalizat şi sa nu
treacă semnificativ dincolo de reţeaua de indivizi implicaţi direct în conflict.
Din acest motiv – şi aici rezidă al treilea punct de divergenţă cu
Nozick – cred că un conflict violent între două agenţii de protecţie de natură să
separe ariile lor geografice de operare este implauzibil, întrucât ar ieşi în mod
semnificativ din reţeaua de indivizi implicaţi direct în dispută. Conflictul va fi
mai degrabă chirurgical sau personalizat, decât răspândit teritorial.
3.2. Codul legal aplicat teritorial vs. personalizat
Celalalt braţ al dilemei este compromisul paşnic conform unei proceduri
de arbitraj adoptate în comun, administrate eventual de o terţă parte. Rezultatul
acestei înţelegeri, după Nozick, va fi un cod legal uniform pentru o arie
geografica dată, chiar dacă administrat de două agentii10.
Acest non-sequitur constituie al patrulea punct de divergenţă cu Nozick,
şi poate cel mai semnificativ. Codurile legale nu se aplică indivizilor în funcţie
de teritoriu, ci în funcţie de contractele şi înţelegerile lor prealabile, astfel încât,
indiferent de rezidenţă, clienţii unei agenţii pot trăi între ei după un cod de
conduită dar în relaţia cu alţii după un alt cod de conduită.
Chiar dacă un client al agenţiei A îşi rezolvă o dispută cu un client al
agenţiei B conform unui cod agreat de agenţiile A şi B, clientul respectiv poate
9

„Din moment ce valoarea produsului mai puţin decât maximal scade dramatic odată cu
numărul celor care achizitioneaza produsul maximal, clientii nu pot ramane multumiti cu produsul
mai mic, iar companiile concurente vor fi prinse într-o spirală descendentă‖ (NOZICK, 1974: 17).
10
„Agenţiile cad de acord să stabilească şi să se supună deciziei unui terţ judecător, la care
să apeleze când judecăţile lor vor fi diferite; deşi operează agenţii diferite, ambele sunt
componente ale unui singur sistem judiciar federal‖ (NOZICK, 1974: 17).
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rămâne la tipul de rezoluţie vechi, pentru acelaşi tip de dispută, în relaţia sa cu
alţi clienţi ai agenţiei A. Atâta vreme cât cel puţin un alt individ rămâne înscris
sub codul agenţiei A, clientul agentiei A trăieşte sub două legi diferite deşi
locuieste într-un singur loc.
Trebuie să ne imaginăm codurile legale ca pe nişte bunuri ce nu pot fi
consumate de către un singur consumator ci de cel puţin o pereche. Anarhismul
de tip individualist nu prezintă atâtea legi câţi indivizi, ci teoretic diversitatea
poate fi şi mai mare: pot exista atâtea legi câte perechi de indivizi. Desigur că
vor exista tendinţe spre uniformizare în măsura în care inovaţiile legale de
succes vor fi copiate în noi reţele de interacţiune. Însă dacă libertatea de alegere
este permisă de morala comună, vor exista şi puternice tendinţe pentru
diversitate legală care să contracareze presiunile spre uniformizare. Rata
inovării şi diversificării faţă de statu-quo-ul democratic va fi semnificativ mai
mare. În timp ce în statele democratice schimbarea necesită o acţiune colectivă
de anvergură, în anarhismul de tip individualist este suficientă o acţiune
colectivă în doi membri pentru o schimbare care îi priveşte numai pe ei.
Caracteristica unui sistem instituţional anarhist-individualist este libertatea de a
trăi după propriul cod de conduită cu alţii atâta vreme cât aceia îşi dau consimţământul.
Acest sistem este tocmai cadrul ideal pentru utopii pe care îl propune Nozick cu
o strălucită elocvenţă în partea a treia. Pe parcursul lucrării, am argumentat că
procesul de tip mâna invizibilă pe care îl descrie Nozick în Capitolul 1 al primei
părţi nu este suficient de puternic, şi implicit, ca punerea în scenă a cadrului
pentru utopii este posibilă, probabil spre bucuria lui Nozick însuşi.
Cum am putea explica importanţa nejustificată acordată de el elementului
geografic în această secţiune a argumentului? O posibilă sugestie este că tocmai
prima alegere declanşează nişte tipuri de intuiţii care conţin tot trenul celorlalte
puncte nevralgice: anume alegerea condiţiilor iniţiale. Codurile legale se aplică
indivizilor în masura în care ei interacţionează. Însă într-o lume primitivă
civilizaţional, interacţiunea, fie ea cooperativă sau conflictuală are loc între
indivizi apropiaţi geografic.
Aşadar ambele ramuri ale dilemei constructive acordă o importanţă nejustificată
elementului teritorialităţii, acest lucru fiind parţial motivat de punctele nevralgice anterioare.
Concluzie
Am propus mai întâi o lume avansată civilizaţional drept stare iniţială
pentru punerea în practică a legii naturale lockeene sau a anarhiei de tip
individualist. Am sugerat apoi că într-o lume avansată civilizaţional serviciile
de protectie şi respectiv de arbitraj nu ar fi integrate intra-firmă. În cele din
urmă, am încercat să arăt că un conflict violent raspândit geografic este
implauzibil şi că o anumită rezoluţie paşnică a unui conflict dintre două coduri
legale nu se va impune ca soluţie uniformă într-un teritoriu. Întregul exerciţiu
slăbeşte credinţa în procesul de tip mână invizibilă descris de Nozick care ar
duce de la starea naturală lockeeană la un monopol legal teritorial.
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FROM THE STATE OF NATURE TO THE DOMINANT PROTECTIVE AGENCY.
A CRITICAL EVALUATION OF NOZICK‘S ARGUMENT

Summary
The paper reconstructs the first stage analyzed by Robert Nozick in Anarchy, State and
Utopia. It distinguishes three moments: a) the specification of the initial conditions of the state of
nature; b) the building-up of protection agencies; c) the building-up of dominant protection
agencies. Each of the three sections of the paper discusses one of these moments and identifies a
potentially weak point in Nozick's argument. The paper approaches critically Nozick's argument
and the main claims are: a) for the first moment, the specification of the conditions of the state of
nature must take into account a contrast between the state of nature as a primitive civilization
versus an advanced civilization view of it; b) for the second moment, the critical approach
emphasizes the contrast between the extensional identification versus the separation of protections
and the resolution of disputes in private courts;c) for the third moment, the significance of
territory versus the irrelevance of territory in the resolution of conflicts between agencies. The
paper concludes that in a state of nature as an advanced civilization protection and conflict
resolution are not integrated in the same firm. It shows that a widespread violent conflict is
implausible and there would be no uniform resolution of conflicts between legal codes over a
territory. The paper claims that its argument weakens the belief in an invisible hand process
which leads from a state of nature to a legal monopoly over a territory.
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ETICĂ ŞI TEORIE MORALĂ

VIRTUTEA MORALĂ: OBIECT DE SCHIMB
SAU DE CUNOAŞTERE?
DORINA PĂTRUNSU

Dialogul Protagoras (P), poate unul dintre cele mai ironice şi dialectic
construite dialoguri cu privire la temeiurile învăţăturii sofiste, subliniează ca
punct nevralgic în argumentarea sofistică în favoarea predării şi învăţării virtuţii
nu construcţia sau logica acesteia, ci eşafodajul acestei construcţii: natura
argumentelor invocate şi pretenţia sofiştilor că ar fi apţi să ofere şi altora ceea ce
ei consideră că deţin în mod neîndoielnic – ştiinţa virtuţii. Ambele elemente
constitutive demonstraţiei sofiste, mai mult sau mai puţin valide, din punctul de
vedere al lui Socrate (alias Platon), angajat permanent în serviciul detronării
poziţiilor sofiste, sunt neîntemeiate şi nu vor evolua într-o direcţie lămuritoare
atâta timp cât aceştia nu vor oferi o definiţie a virtuţii sau măcar o minimă
clarificare a statutului epistemic al conceptului de virtute.
Problemele cărora ar trebui să le facă faţă sofistul, alias Protagoras, din
perspectiva anunţată de Socrate vin din două direcţii complementare: una de
stabilire a naturii „mărfii‖ pe care acesta doreşte să o „vândă‖ şi alta de lămurire
a meşteşugului pe care pretinde (el şi sofiştii în general) că îl cunoaşte şi pe care
vrea să îl predea şi altora ca învăţătură (P: 311b-e). Întrucât ceea ce susţin sofiştii
că au de „vânzare‖ este virtutea sau, mai curând, dobândirea virtuţii, întreaga discuţie
se va centra în jurul raportului dintre sofistică şi virtute – dacă tipul de marfă
pusă în vânzare corespunde promisiunilor sofistului (vânzătorului) –, dar şi în
jurul legitimităţii practicii sofiştilor de a-i învăţa pe alţii virtutea – dacă marfa
considerată a fi virtutea răspunde aşteptărilor celor doritori de a fi virtuoşi
(cumpărătorului). Având ca punct de plecare problemele de mai sus, dialogul se
va constitui într-un argument structurat pe mai multe etape în ordinea sprijinirii
tezei potrivit căreia sofistica nu reprezintă ştiinţa (arta) virtuţii precum şi a celei
care derivă din aceasta, şi anume că cel care deprinde meşteşugul sofistic nu
devine neapărat mai bun sau mai virtuos.
Ceea ce îmi propun în această lucrare este o analiză comparată a celor
două poziţii antagonice – cea socratică şi cea sofistă – nu neapărat în ideea de a
stabili o relaţie de subordonare argumentativă a uneia faţă de cealaltă sau de a
respinge teza sofistă, ci mai curând în aceea de a pune în evidenţă profunzimea
problemei filosofice lansate de Socrate atunci când îi provoacă pe sofişti să-şi
argumenteze poziţia funcţie de anumite exigenţe de coerenţă şi de claritate. În
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acest sens, pot fi considerate cel puţin două niveluri de adâncime sau de discurs,
fiecare dintre ele necesitând o analiză specifică şi detaliată: pe de o parte, avem
de a face cu un nivel care dezvăluie dificultăţi dialogale inerente şi concluzii
paradoxale dacă dialogul presupune independenţa discursiva a fiecărei părţi participante,
i.e. dacă fiecare reflectează şi foloseşte în argumentare asumpţii diferite cu privire la
natura obiectului supus dezbaterii (e.g.virtutea) şi, pe de altă parte, unul potrivit
căruia virtutea ca şi normă de reglementare comportamentală concretă poate să
contribuie la apariţia unor disfuncţii sociale dacă elementele constitutive
acesteia vor fi concepte insuficient explorate sau incerte epistemic sau dacă vor
aparţine exclusiv domeniului experienţei.
Sofistica şi unele limite ale ei
Pentru a analiza pretenţia sofistă legată de cunoaşterea (ştiinta) virtuţii
trebuie văzut mai întâi ce este sofistica, ce tip de meşteşug furnizează, cărui tip
de aşteptări răspunde, dacă poate fi gândită virtutea în această calitate de obiect
de schimb şi, nu în ultimul rând, dacă se pot susţine tezele sofistice potrivit
cărora virtutea se poate învăţa şi, totodată preda. Plecând de la ideea că toate
aceste lucruri nu sunt simple abstracţiuni teoretice, ci întrebări cu privire la
probleme reale ale vieţii practice (de exemplu, cum ar trebui să fim şi să ne
comportăm unii în raport cu ceilalţi), nevoia de a căuta răspunsuri adecvate la
ele reprezintă nu numai un imperativ necesar, ci şi dezirabil cu atât mai mult cu
cât unele dintre ele pot constitui modalităţi de comportament individual public
şi de interacţiune socială, exclusive.
Un obiectiv prioritar din punctul de vedere al lui Socrate în cadrul tematic
de mai sus şi care ar constitui o sursă de clarificare necesară tuturor celorlalte,
chiar dacă nu mai puţin importante, este căutarea unui răspuns cu privire la
natura sofisticii. Interogarea lui Hipocrates care doreşte să se alăture sofistului
Protagoras de către Socrate, în legătură cu aşteptările pe care le are de la acesta,
pare să fie un bun început (P: 312a,b). Lui Hipocrates întrebarea i se pare simplă şi
răspunde extrem de firesc exprimându-şi intenţia de a deveni la rândul lui sofist.
Dar acest răspuns dat prea repede şi prea direct, care sugera că nu a fost
beneficiat de niciun fel de analiză prealabilă, nici măcar una superficială, cu
privire la natura sofisticii şi la ce anume înseamnă cu adevărat să fii sofist, pare
să-l nemulţumească profund pe Socrate (P: 312b). Dorinţa lui Hipocrates, atât
de intensă în a dobândi o anumită învăţătură – cea sofistă – pare, cel puţin la în
urma unei verificări minimale, să nu aiba niciun temei raţional, el urmărind să
cumpere o „marfă‖ fără a avea vreun criteriu de evaluare a calităţii acesteia şi
fară a avea informaţii foarte clare despre aceasta.
Astfel, atunci când vine întrebarea „Ce înseamnă să fii sofist, ce tip de
iscusinţă furnizează acest tip de învăţătură?‖ răspunsul nu pare a fi unul la
îndemână. Încercarea de a stabili o analogie cu alte tipuri de învăţături, cum ar fi
arta vindecării sau arta gramaticii, în tentativa de a stabili cu certitudine specificul
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sofisticii nu-i ajută ajută prea mult nici pe Socrate şi nici pe Hipocrates, ambii
părând în faţa acestei probleme la fel de descoperiţi (P: 312 c-e). Această
constatare constituie într-un fel primul indiciu că nu au de-a face cu un lucru
tocmai de încredere, în pericol „maxim‖ deocamdată fiind numai Hipocrates, el
urmând să se aventureze în ceva despre care nu ştie nimic. Cercetarea acestei
chestiuni este în schimb una de interes mai larg decât cel iniţial, ghidat de cazul
particular al dilemei în care se află cei doi protagonişti, apărând de fapt o
problemă mai profundă, una de principiu, care pune în discuţie ceea ce se
înţelege în general prin cunoaştere şi care necesită o atenţie specială şi
preliminară oricărei cunoaşteri particulare. Astfel pentru a şti ce este sofistica
sau, mai mult, pentru a spune că sofistica este o cunoaştere (ştiinţă) ar trebui să
ştii ce este cunoaşterea (ştiinţa) în genere. În aceste condiţii, nu întîmplător în
astfel de dileme trebuie să fim mereu cu garda ridicată, fiindcă „dacă nu ştii nici
ce înseamnă şi nici ce tip de meşteşug capeţi în urma învăţăturii sofistice nu
cumva gestul de a te alătura lui Protagoras, de a te încrede în afirmaţiile lui şi de
a lua lecţii de la el e unul primejdios? (P: 313a,b).
Interesant de remarcat este faptul că din punctul de vedere al lui Socrate nu tot
ce se presupune a fi învăţătură sau deprindere a ceva – a unui meşteşug –, considerată
de unii sau de o mare majoritate ca fiind dezirabilă, este implicit şi una bună sau
una adevărată. Ca atare, în demersul său interogativ cu privire la natura sofisticii
şi justificarea pe care cineva ar putea să o aducă în sprijinul dorinţei de a deveni
sofist, Socrate pune sub semnul întrebării tot ce se consideră a fi cunoaştere (înţeleasă
aici ca abilitate teoretică), atâta timp cât nu există un principiu şi deci nici garanţia că
ceea ce considerăm a fi cunoaştere dispune de un atribut constitutiv necesar – atributul
veridicităţii (specific cunoaşterii în genere) –, care să ne asigure că în orice circumstanţă
de spaţiu sau de timp ne-am situa va avea întotdeauna numai consecinţe pozitive,
atât din punct de vedere epistemic cât şi etic. În plus, ar trebui să fim precauţi în
legătură cu ceea ce numim cunoaştere în general şi din considerente practice,
dat fiind că în viaţa de zi cu zi avem de a face nu numai cu învăţături bune, ci şi
cu învăţături rele sau chiar primejdioase (P: 313c-e ).
Aici se ridică în mod firesc întrebarea ce anume ne-ar putea ghida cu privire
la caracterul sau calitatea unei învăţături. Pare să fie vorba de un criteriu exterior
în raport cu ceea ce documentează teoria respectivă – teoria virtuţii – , unul stabilit
şi identificat într-un cadru metateoretic – o teorie a cunoaşterii care să facă
posibilă o discuţie pe tema cunoaşterii virtuţii, în particular. În acest sens,
răspunsul lui Socrate pare să asume că o astfel de evaluare nu poate fi
întemeiată şi, ca atare, nici justificată decât de o cunoaştere anterioară logic şi
superioară oricărei alteia care vizează cazurile particulare şi, dealtfel, singura în
măsură de a ne spune şi de a crea în noi acea capacitate de a distinge între bine
şi rău. Această cunoaştere prealabilă, furnizoare a unui criteriu de evaluare a
unei (oricărei) învăţături, nu poate avea un substitut în garanţia pe care o oferă
cel care livrează învăţătura respectivă. În cazul de faţă, Hipocrates, pentru a
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decide în cunoştinţă de cauză, nu se poate încrede în „reclama‖ pe care o face
sofistul propriei sale mărfi întrucât interesul primordial al acestuia, ca şi al
oricărui alt vânzător, este acela de a determina orice client potenţial să-i
cumpere marfa şi nu de a-l informa corect cu privire la calitatea acesteia. Prin
urmare, îndemnul sofistului de a fi urmat în învăţătura sa nu poate avea prea
mare pondere într-o decizie legată de caracterul, bun sau rău, al sofisticii.
Dificultatea este una duală, atât teoretică cât şi practică, confruntându-ne
pe de o parte, cu problema indiscernabilităţii învăţăturilor (mărfurilor) ca obiecte
de schimb, intenţia celui care vinde fiind producerea schimbului ca atare şi mai
puţin punerea în evidenţă a unor diferenţe calitative între obiectele schimbului
iar, pe de altă parte, problema indiscernabilităţii meşteşugurilor (artelor) ca obiecte
de cunoaştere (vehiculate de aceste învăţături), intenţia celui care cumpără fiind
deprinderea unui meşteşug în baza unei utilităţi mai degrabă practice (şi deci
una subiectivă) decât a uneia teoretice (cu pretenţii de obiectivitate). Riscul, date
fiind aceste dificultăţi, este deprinderea unui meşteşug (sau a unei învăţături) fie
mai puţin avantajos în raport cu utilitatea anticipată, fie mai puţin apreciat în
raport cu alte meşteşuguri de acelaşi tip, fie chiar dăunător. Aceste posibilităţi
întâlnite în practica de zi cu zi, pun în evidenţă faptul că ceea ce se consideră a
fi învăţături utile nu înseamnă întotdeauna învăţături utile, prin urmare, nu
există o relaţie de suprapunere necesară între cele două categorii de învăţături
avute în vedere – cele predate (vândute) şi cele învăţate (cumpărate). În aceste
circumstanţe, intuitiv vorbind, este necesară o clauză cu rol preventiv prin intermediul
căreia să existe posibilitatea reală de a te feri de vânzătorii impostori (învăţături
rele)1, şi anume nevoia de a indica posibilele contraindicaţii sau reacţii adverse
în legătură cu folosirea sau cumpărarea unei mărfuri oarecare, iar acest lucru să
nu depindă de cel care vinde respectivul produs. Desprindem astfel, în acest punct
al argumentaţiei, o primă condiţie necesară pe care ar trebui să o îndeplinească
sofistul şi învăţătura sofistă, i.e. cunoaşterea tuturor posibilelor efecte sau consecinţe
ale învăţăturii (meşteşugului) respective. Aceasta nu revine decât la a presupune
o cunoaştere de tip superior, cunoaşterea a ceea ce este bun şi a ceea ce este rău.
În felul acesta, Socrate pare să stabilească (să arate) că postura de cumpărător
de învăţătură în care se găseşte Hipcrates nu este una tocmai fericită. El nu-şi
poate justifica intenţia de a învăţa sofistica, nefiind în măsură să cunoască nici
care este natura sofisticii (meşteşugul pe care vrea să-l deprindă) şi nici să ştie
dacă această învăţătură, presupunând că este într-adevăr o învăţătură, este una
bună. Cele două sunt evident legate. Pe de o parte, Hipocrates nu poate cunoaşte
natura sofisticii pentru că încă nu a deprins acest meşteşug, iar această ignoranţă
îl constrânge la o alta, legată de un aspect oarecum mai particular, aceea de a nu
şti dacă este o învăţătură bună sau rea. El nu poate merge pe încredere (este vorba
1
În zilele noastre acest principiu are forma unui imperativ, cunoscut sub numele de caveat vendor
sau „ fereşte-te de vânzător!‖ şi trasează cadrul de norme pe care ar trebui să le îndeplinească orice
schimb economic.

VIRTUTEA MORALĂ: OBIECT DE SCHIMB SAU DE CUNOAŞTERE?

5

75

de o constrângere raţională) deorece simplul fapt că sofiştii susţin că învăţătura
lor este una bună nu poate fi un temei suficient pentru el în a crede că lucrurile
chiar stau aşa. În plus, pentru că din principiu, nici un vânzător nu poate fi de
încredere atunci când susţine că marfa pe care o vinde este una bună, el fiind
constrâns chiar de postura proprie (aceea de a fi nevoit să-şi vândă marfa) să
susţină acest lucru indiferent dacă marfa este sau nu una bună. Pe de altă parte,
aşa cum arată Socrate, nici dacă ar cunoaşte natura sofisticii, Hipocrates n-ar
putea să decidă dacă este una bună sau rea, pentru că aceasta presupune ca el să
fi cunoscut dinainte ceea ce deosebeşte în general binele de rău.
Prin urmare, Hipocrates trebuie să aibă cunoaşterea binelui ca atare sau în
sine, pentru a face comparaţii avantajoase între binele empiric sau al realităţii
înconjurătoare şi binele raţional şi, în final, pentru a face alegeri optime în acest
spaţiu real sau social.2 Pentru a şti ce tip de bine urmăreşti în lumea realităţilor
empirice trebuie să dispui de cunoaşterea binelui însuşi.3 De acest tip de
cunoaştere ar trebui să dispună atât cel care cumpără, pentru a avea garanţia că
ceea ce cumpără îi foloseşte, cât şi cel care vinde, pentru a fi justificat în
pretenţia pe care şi-o arogă, şi anume că: 1) ştie în ce constau beneficiile pe care
le atribuie mărfii pe care o vinde şi 2) cunoaşte ceea ce reprezintă beneficiu sau
avantaj pentru cel care cumpără marfa pe care o oferă.
Întrucât printre cei care vor să beneficieze de învăţătura sofiştilor (al căror
exponent este Hipocrates) nu găseşte răspunsul nici cu privire la natura
sofisticii, nici legat de ceea ce ar face din această învăţătură una buna, Socrate
va schimba orizontul investigaţiei. Cei chestionaţi vor fi însăşi sofiştii. Astfel,
dincolo de postura care îi obligă să susţină că marfa lor este bună, pot aduce
sofiştii argumente în favoarea acestei afirmaţii? Ce ne poate spune sofistul în
plus despre învăţătura pe care o oferă?
Răspunsul lui Protagoras va aduce cu sine ideea că obiectul sofisticii îl
constituie „priceperea în cele gospodăreşti... şi priceperea în treburile cetăţii, sau modul
cum le-ar putea face faţă şi cu fapta şi cu cuvântul în cele mai bune condiţii‖(P: 19a).
Sofiştii revendică utilitatea şi necesitatea învăţăturii lor situând-o într-o conexiune

2

O discuţie care priveşte problema cunoaşterii binelui în sine ca şi condiţie suficientă şi
necesară pentru binele existenţial (şi social, în cetate) are loc în Republica, partea a III-a: 503e,
505a, 506b (PLATON, 1986)). Potrivit acestei concepţii nimeni nu cunoaşte binele lumii în care
trăim dacă nu se raportează la binele însuşi.
3
Lămuriri în acest sens se găsesc şi în The Psychology of Justice in Plato a lui JOHN M. COOPER,
potrivit căruia „când vrei să afli ce este aceea viaţă bună nu este suficient să spui în ce constă o
viaţă bună, din ce puncte de vedere sau în ce circumstanţe, şi aşa mai departe, ci mai degrabă să
înţelegi ce este acea idee de „bun‖ (goodness) în sine pe care cineva i-o atribuie prin intermediul
acestor calificative. Pentru a înţelege acest lucru, totuşi, va trebui să fie concepută o idee de „bun‖
care să stea dincolo de toate aceste calificative, pe scurt de a se forma o concepţie despre ceea ce
este bun plecând de la ceea ce se consideră a fi bun în sine‖ (Cooper, 1997: 22).
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directă cu fenomenul politic al cetăţii. 4 Astfel, deprinderile căpătate în urma
învăţăturii sofiste l-ar pune pe potenţialul beneficiar în postura de a manageriza
probleme care ţin de interesul public.
Prin urmare, primul lucru pe care Socrate şi Protagoras îl stabilesc în
această ordine de discuţie este că învăţătura pe care sofiştii pretind că pot să o
transmită este despre virtuţi, scopul lor fiind de a forma „cetăţenii buni‖.
Aceasta deoarece, lucru dealtfel bine ştiut şi unanim acceptat, virtuţile sunt cele
care stau la baza ştiinţei politicii şi tot ele reprezintă fundamentele oricărei
guvernări dezirabile a cetăţii şi surse ale posibilelor soluţii ale problemelor din
cetate. Aşadar, teza sofiştilor şi totodată temeiul în baza căruia este de dorit să
fie urmaţi şi imitaţi în meşteşugul lor fără niciun fel de risc, ar consta în aceea
că orice individ dispus să facă asta va dobândi în cele din urmă o serie de
virtuţi, acele virtuţi necesare pentru a deveni un cetăţean autentic.
Nu alta decât tocmai teza astfel enunţată, reprezintă sursa obiecţiei lui
Socrate, el încercând să arate că e falsă, argumentând că virtuţile nu pot fi
dobândite prin nicio învăţătură şi că, afirmând contrariul, sofiştii dovedesc că nu
cunosc adevărata natură a virtuţilor. Demonstraţia falsităţii ar avea drept
consecinţă că sofistica nu este chiar ceea ce înseamnă o învăţătură bună, ea fiind
profesată de nişte indivizi care nu stăpânesc cunoaşterea a ceea ce tocmai
pretind că vor şi pot să transmită.
Mai întâi trebuie văzut dacă virtutea poate fi învăţată (predată). Un
răspuns negativ va pune în dificultate menţinerea poziţiei sofiste şi respingerea
tezei că virtutea poate fi predată de aceştia. Două sunt argumentele pe care
Socrate le aduce în sprijinul ideii că virtuţile nu pot fi învăţate. Primul este
preluat din spaţiul social al cetăţii; are mai mult un suport empiric şi se bazează
pe observaţia că la treburile cetăţii nu participă neapărat oameni ale căror virtuţi
civice să fi fost dobândite prin intermediul vreunei instrucţii.5
Legat de acest argument ar fi de făcut cel puţin două remarci. Pe de o
parte, Socrate presupune că a face parte dintre cârmuitorii cetăţii este o dovadă a
faptului că posezi anumite virtuţi, prin urmare, nu ia în calcul posibilitatea ca
aceşti lideri ai cetăţii să fie lipsiţi de ceea ce este necesar pentru a conduce, din
moment ce aceştia cu asta se ocupă. Or, la o privire mai atentă, ne putem da
seama că nu există nici un motiv raţional de a accepta o astfel de asumpţie, dat
fiind că nu numai că nu este ceva imposibil dar în practică se poate observa că
celui care ajunge într-o anumită funcţie publică deşi i se solicită anumite calităţi
4
Sofiştii îşi „considerau propria doctrină ca fiind cea mai bună şi chiar ca o iniţiere
indispensabilă în viaţa politică‖ (CASSIRER, 2001: 98).
5
„[D]ar când e vorba să delibereze despre organizarea cetăţii, se ridică şi îşi dă cu părerea
atât dulgherul cât şi fierarul sau curelarul, negustorul sau armatorul, bogatul sau săracul, nobilul
sau umilul, şi nimeni nu se miră de aceştia, ca mai înainte, pentru faptul că fără să fi învăţat de
undeva şi fără să fi avut vreun dascăl încearcă să dea sfaturi; prin urmare e limpede că socotesc
acest lucru cu neputinţă de învăţat‖ (P: 319d).
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sau competenţe, nu înseamnă că le şi deţine, putând avea în schimb competenţe
de alt ordin6, neprecizate foarte clar, care fac posibilă şi certă ocuparea postului
respectiv. Aşadar, Socrate pare să ignore acest aspect social cu toate că apariţia
lui face de cele mai multe ori regula şi nu excepţia vieţii politice.
Pe de altă parte, dacă argumentul mai sus menţionat ar fi valid, nu ar arăta
decât că poţi avea virtute (acea de a conduce) fără să fi primit o instrucţie
specifică, în acest sens. Cu alte cuvinte, nu s-ar dovedi decât că învăţătura nu
este o condiţie necesară pentru a dobândi virtutea. Dar aceasta nu exclude
posibilitatea ca instrucţia, în particular cea oferită de sofişti, să fie totuşi o
condiţie suficientă pentru ca cineva să dobândească acele virtuţi care fac
posibilă (necesare?!) ştiinţa guvernării socio-politice a cetăţii.
Al doilea argument al lui Socrate, la rândul lui inspirat din practica vieţii sociale,
se bazează pe observaţia că cei care sunt virtuoşi nu sunt neapărat în măsură să-i
înveţe pe alţii virtuţile. Exemplul de care se foloseşte Socrate aici este cel al lui
Pericle care nu încearcă să-şi instruiască fii în ceea ce priveşte ştiinţa conducerii
cetăţii, adică cunoaşterea virtuţilor, aceştia trebuind să le descopere singuri.7 Aşadar,
potrivit lui Socrate, virtutea nu e ceva ce se învaţă, ci e ceva ce trebuie descoperit
printr-un demers personal, ajutorul din afară dovedindu-se neputincios şi inutil.
Argumentul se desfăşoară în felul următor. Aşa cum am menţionat,
invocând cele ce se petrec în viaţa cetăţii, Socrate porneşte de la premisa comun
acceptată că există oameni cunoscători de virtute, dar care nu îi pot învăţa pe
alţii să fie virtuoşi. De aici decurge că nu e suficient să cunoşti virtutea pentru a
fi îndreptăţit să pretinzi că îi poţi învăţa şi pe alţii. Evident că nici acest argument,
asemeni celui precedent, nu pune în pericol teza sofistă potrivit căreia virtutea
poate fi învăţată şi nici pe cealăltă complementară acesteia că practicarea
sofisticii crează posibilitatea dobândirii învăţăturii virtuţii. În schimb, pune sub
semnul întrebării temeiurile acestei teze: nu este suficient pentru sofişti să arate
că au cunoaşterea virtuţii pentru fi capabili să-i înveţe pe alţii virtutea.
Rezumând, argumentaţia lui Socrate conduce către o dublă concluzie: a) există
în viaţa reală indivizi aflaţi la conducerea statului sau cetăţii şi, ca atare, virtuoşi,
care nu au beneficiat de vreo instrucţie în vederea dobândirii virtuţii; b) există indivizi

6

Cum ar fi, capacitate de a specula condiţiile sociale favorabile scopului său, capacitate de
persuasiune care se manifestă printr-o anumită influenţă asupra celor de care depinde realizarea
obiectivelor sale etc.
7
„[C]ei mai pricepuţi şi mai de ispravă dintre cetăţeni nu sunt în stare să le transmită celorlalţi
virtutea pe care o au. Iată-l bunăoară pe Pericle, tatăl acestor tineri de colo; ceea ce depindea de
dascăli i-a învăţat bine şi frumos; dar în cele ce este el priceput, nu-i instruieşte nici el însuşi, nici
nu-i dă pe mâna altora, ci ei singuri umblă de colo până colo aşa ca vitele ce pasc slobode pe
pajişte, doar doar vor da undeva peste virtute‖ (P: 319e, 320a). Acest argument poate fi găsit şi în
Gorgias, 503b, unde făcând referire la Miltiade şi Pericle, Platon consideră că „nu şi-au îndeplinit
adevărata menire ca oameni de stat şi conducători politici; au greşit prin aceea că nu au reuşit să-i
facă pe cetăţeni mai buni la suflet‖ (PLATON, 1975b).
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care deşi cunosc virtutea8, nu pot transmite şi altora această cunoaştere. Cu alte
cuvinte, realitatea empirică furnizează diverse situaţii care sunt, cel puţin în
aparenţă, contradictorii şi care sugerează că virtutea nu poate fi învăţată – nu
poate fi un obiect de schimb –, arătând în felul acesta că pretenţia sofiştilor nu
are suport în această realitate.
După atacul socratic, este evident rândul sofiştilor să caute să-şi susţină
pretenţia că sunt în măsură să predea virtutea, că ceea ce face obiectul
învăţăturii sofistice, anume virtuţile, chiar poate face obiectul unei predări, a
unei instrucţii.9 Însă pentru aceasta ar trebui demonstrat că virtutea reprezintă
obiect de cunoaştere. În sprijinul acestei teze, Protagoras va căuta să ofere o
anumită perspectivă asupra relaţiei în care se găsesc indivizii cu virtutea.
Această perspectivă este pusă în evidenţă cu ajutorul mitului, cât şi a
construcţiei raţionale. Astfel, potrivit lui Protagoras, în ordine mitică, oamenii
au fost înzestraţi de zei cu virtute (P: 321-323a ), iar în ordine argumentativă, în
cetate există deja instituţia educaţiei în cadrul căreia oamenii învaţă cum să se
comporte în spaţiul civic, instituţie care prin apariţia şi continuitatea sa îşi
dovedeşte funcţionalitatea (eficienţa) (P: 324a, 325, 326).
Totuşi, această perspectivă sofistă, conţine, aşa cum remarcă Socrate, o
tensiune internă. Este vorba de prezenţa unei probleme nerezolvate, o problemă
de ordin mai general, şi anume cea care pune în discuţie la nivelul cunoaşterii
raportul dintre ponderea pe care o are ceea ce e înnăscut şi cea pe care o are
ceea ce e dobândit. În particular, întrebarea care cere aici un răspuns ar fi „Cât a
primit un om virtuos de la zei, adică prin naştere, şi cât a dobândit prin
instrucţie ajutat fiind de instituţia educaţiei?‖
Potrivit lui Protagoras fiecare om este înzestrat de la natură cu înclinaţia spre
virtute, astfel că fiecare are ceva din virtute, i.e. „are o parte din virtute‖(P: 323a).
Totuşi, după cum arată sofistul, asta nu este îndeajuns ca toţi să fie drepţi şi nici
ca toţi să fie drepţi în aceeaşi măsură. Cu alte cuvinte, această înzestrare
naturală în ceea ce priveşte simţul dreptăţii nu este echivalentă cu desăvârşirea
8

Aici merită notat că în cadrul dialogului se subînţelege că cei care sunt virtuoşi au implicit
şi o cunoaştere a virtuţilor. Dar această cunoaştere nu pare să fie una teoretică, una care să
răspundă la întrebarea „Ce este virtutea, care este natura ei?‖. Este vorba numai de o cunoaştere
cu dimensiune practică, cunoaşterea de a practica virtutea sau, mai corect, capacitatea de a realiza
acţiuni virtuoase. Această presupoziţie, la rândul ei este una atacabilă fiindcă trimite către
concepţia unei cunoaşteri de tip înnăscut, fără a fi însă una pe deplin sau măcar conştientizată.
Astfel, constarea faptului că o persoană este virtuoasă nu reprezintă decât o constatare din afară,
empirică sau bazată pe experienţă, o constatare a celorlalţi şi mai puţin de persoana cu adevărat
responsabilă, cea care deţine o cunoaştere tacită a virtuţilor. Prin urmare, cenzorul sau decidentul
cu privire la cine deţine sau nu deţine virtutea poate fi o persoană nevirtuoasă, una care nu are
cunoaşterea a ceea ce reprezintă virtutea. Ne confruntăm cu o dilemă sau un paradox.
9
După cum se poate vedea, aici sunt de fapt două chestiuni. Prima, priveşte un aspect
particular, calitatea sofiştilor de a transmite cunoaşterea virtuţilor, iar a doua, mai generală,
posibilitatea în principiu de a instrui pe cineva în domeniul virtuţilor.
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umană. Omul, potrivit lui Protagoras, îşi îmbunătăţeşte condiţia naturală în
cetate, împreună cu ceilalţi (P: 322b,c).
Ideea prezentă aici este că dacă nu ar dispune de „arta convieţuirii cu
ceilalţi‖10 omul ar dispărea. Din perspectiva sofistului, această artă care asigură
supravieţuirea omului, deşi are ceva natural în ea, se defineşte şi rafinează totuşi
în cetate, prin intermediul „experienţei dure care i-a învăţat pe oameni să
acţioneze drept şi să respecte drepturile celorlalţi‖.11 Aşadar, înclinaţia spre
virtute sau acele „părţi de virtute‖, de care vorbeşte Protagoras, sunt condiţii de
posibilitate pentru viaţa în comun, însă practicarea convieţuirii cu ceilalţi
înseamnă dezvoltarea acestei înclinaţii. Iar, această actualizare şi eficientizare a
ceea ce la naştere există numai ca potenţialitate se realizează potrivit sofistului
numai prin educaţia primită de-a lungul copilăriei (prin intervenţia părinţilor şi a
educatorilor) şi a maturităţii (luând act de legile statului). Toată această
argumentaţie vine să susţină ideea că a fi virtuos este urmarea dezvoltării
înclinaţiilor înnăscute prin învăţare. Altfel spus, cunoaşterea virtuţii are în mod
necesar o componentă dobândită (P: 326a-e, 327a).
Din punctul de vedere al lui Socrate, perspectiva din care Protagoras vede
relaţia omului cu virtutea aduce cu sine o contradicţie: virtutea este considerată
în acelaşi timp ca fiind şi înnăscută omului, cât şi dobândită prin instrucţie.12
Experienţa pare să aducă elemente contradictorii cu privire la teza posibilităţii de a
învăţa virtutea. Pe de o parte, în favoarea acestei concluzii se găseşte observaţia că
există o înclinaţie a indivizilor pentru educaţie sau, altfel spus, dispoziţia omului de
a se modela intelectual şi moral prin intermediul educaţiei (P: 325, 326). Pe de altă
pare, pentru ideea contrară pledează observaţia că eficacitatea educaţională este
diferită de la un individ la altul, că funcţia educaţiei are un succes diferit în funcţie
de aptitudinile fiecăruia (P: 327b,c). Aşadar, s-ar părea că practicarea virtuţii
depinde atât de înclinaţia spre virtute cât şi de educaţia spre virtute. Cele două
par să se excludă prin implicaţiile antrenate de acceptarea lor conjugată. Aceasta
s-ar putea traduce prin aceea că cei care nu posedă virtutea, nu pot învăţa
virtutea13 sau, altfel spus, mai întâi trebuie să ai virtute înainte de a o învăţa.14

10

A se vedea GUTHRIE, 1971: 136.
Ibidem.
12
Probabil că la această obiecţie s-ar putea răspunde aplicând mutatis mutandis soluţia unor
autori contemporani pentru abilitatea de a folosi limbajul, astfel înnăscută este numai capacitatea
omului de a învăţa virtutea, nu şi conţinutul acestei învăţături, tot aşa cum înnăscută ar fi capacitatea
de a învăţa limbajul, dar nu şi cunoaşterea propriu-zisă a acestuia. Un autor reprezentativ în acest
sens este NOAM CHOMSKI, cel care a avansat ipoteza gramaticilor generative universale.
13
A se vedea: POSESCU, 1971: 137.
14
Cercetarea sprijinită de dovezile observaţionale pare să fie condusă atât spre concluzia că virtutea
se învaţă (P: 324a, d; 325d, e; 326a; 327a; 328c), cât şi spre aceea că ţine de altceva, că nu e dobândită
(P: 320; 322a, b; 323a, b; 327b-d).
11
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Analiza conceptuală a virtuţii: multiplicitate vs. unitate
Dovezile empirice par să nu conducă la nici o soluţie satisfăcătoare pentru
problema enunţată. Calea de cercetare urmărită se dovedeşte a fi o fundătură, iar
acest faliment îl determină pe Socrate să apeleze la un subterfugiu, şi anume o analiză
conceptuală orientată de întrebarea „Care este natura virtuţii?‖. La motivaţia
adoptării acestei noi strategii investigative contribuie şi intenţia lui de a arăta că
sofiştii nu deţin răspunsul la această întrebare, că toată cunoaşterea lor derivă doar din
experienţă, ceea ce în viziunea socratico-platoniciană nu este cunoaştere adevărată.15
În felul acesta, Socrate încerca o „demascare‖ a sofiştilor ca falşi magiştri, ca vânzători
care nu ştiu nimic despre marfa pe care pretind că o scot la vânzare.
Şi de această dată, Socrate pune în evidenţă o contradicţie. De data aceasta
ea pare să fie prezentă în felul în care Protagoras înţelege natura virtuţii. Din
cele spuse de sofist, virtutea apare a fi când ca una singură (P: 327a, 328a-c), când
ca având mai multe părţi, ca şi când ar fi vorba de existenţa mai multor virtuţi
(P: 323c, 329e, 330a). Aşadar, se ridică întrebarea dacă sunt mai multe virtuţi ca „un
tot unic ale cărei părţi sunt simţul dreptăţii, chibzuinţa şi pietatea‖ etc. sau este o singură
virtute care are mai multe nume. Şi de această dată cei doi protagonişti ai dialogului
se vor găsi în conflict, pentru că Protagoras va susţine varianta multiplicităţii virtuţii,
în vreme ce Socrate va dezvolta un argument care susţine ideea reducerii tuturor
celor pe care le numim virtuţi la una singură, la înţelepciune.
Teza sofistă e că virtuţile sunt mai multe, iar această multitudine constituie un
tot „aşa cum gura, nasul, ochii, urechile sunt părţi ale feţii‖ (P: 329d-e). Socrate
preia teza sofistă ca ipoteză de lucru şi pune problema răspândirii uniforme a
acestor părţi, întrebând care ar fi relaţia dintre aceste părţi: „Cineva care are o
parte va avea în mod necesar şi altele sau nu?‖ (P: 329e). Protagoras, în replică,
va admite că felul în care înţelege relaţia dintre virtute şi om nu este una tocmai
lipsită de dificultăţi şi va răspunde că aceste virtuţi-părţi sunt distribuite
neuniform în sensul că posesia uneia dintre virtuţi (e.g., înţelepciunea) nu
presupune în mod necesar şi posesia altei virtuţi (e.g., dreptatea, iscusinţa sau
curajul). Altfel spus, fiecare virtute este independentă de cealaltă încât fiecare
dintre virtuţi are „rostul‖ sau funcţia ei în mod independent de celelalte. Faptul
că satisfac scopuri diferite pare să conducă la ideea că virtuţile sunt diferite şi
independente între ele. Totuşi, realitatea empirică trimite către o asemănare, de
exemplu se poate spune că orice act care este drept se dovedeşte a fi şi pios şi

15

A se vedea Republica, 409b. Potrivit lui CASSIRER (2001: 99), din perspectiva lui Platon,
distincţia dintre experienţă (cunoaştere practică) şi cunoaştere raţională (cunoaştere teoretică) este
decisivă fiindcă trimite la alte distincţii importante şi anume între doxa şi episteme; între judecăţi cu
referire la fapte, care sunt contingente şi judecăţi cu referire la adevăr, care sunt necesare. În acest sens
discuţia din dialogul Protagoras prefigurează o teză kantiană, potrivit căreia dacă este să ne sprijinim
pe experienţă „tot ceea ce putem cunoaşte este că nu putem cunoaşte nimic cu necesitate‖ .
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invers. Aşadar, dacă ar fi să se ţină cont numai de scopurile pe care le satisfac,
s-ar părea că nu există un criteriu ferm de diferenţiere între virtuţi (P : 331b).
Această dificultate de a reconcilia ceea ce are loc în realitate cu ceea ce se
stipulează în teorie trimite către situaţii paradoxale în care lucruri diferite par să
semene între ele. O soluţie de ieşire din această aporie ar fi analizarea nu numai
a scopurilor pe care se presupune că le-ar avea virtuţile (scopuri independente)
ci şi a cauzelor care ar contribui la generarea acestora. Astfel analizând un lucru
şi contrariul lui (P: 332) protagoniştii dialogului constată că lucrurile se
individualizează prin cauzele care sunt responsabile de apariţia lor: la cauze
diferite efecte diferite. Evident că încă rămâne în picioare întrebarea dacă e
posibilă o individualizare numai cu ajutorul cauzelor, sau numai cu ajutorul
scopurilor în vederea cărora sunt anumite lucruri. Altfel spus, pot fi lucruri
asemănătoare în cauze dar diferite în scopuri şi invers ?16
Acest moment interogativ semnalează clar faptul că analiza problemei
naturii virtuţilor nu poate rămâne exclusiv în plan practic – locul de exercitare şi
manifestare a virtuţilor –, ci necesită şi o abordare teoretică. Aşadar, pentru a
înţelege natura virtuţilor trebuie dat un răspuns la întrebarea „Ce face ca un
lucru să fie virtuos, sau o persoană să fie numită virtuoasă?‖. Demersul maieutic
al dialogului pare să arate că orice virtute are drept cauză înţelepciunea:
dreptatea este dreaptă dacă este cauzată de înţelepciune, iar nedreptatea este
nedreaptă dacă este cauzată de nechibzuinţă contrarul înţelepciunii (P: 333a).
Prin urmare, virtuţile sunt identice sau asemănătoare dat fiind că au o aceeaşi
cauză, anume înţelepciunea. Altfel spus, din perspectiva individualizării în
raport cu ceea ce le cauzează, nu e vorba de o multiplicitate, de părţi diferite sau
de instanţe diferite care intră sub aceeaşi umbrelă, ci de o singură virtute.
Mergând mai departe, se va dovedi că nici în raport cu scopurile sau
rosturile pe care le deservesc, virtuţile nu diferă. Aceasta deoarece, aşa cum se
arată în dialog la 333e şi 334, scopul pentru care se practică virtutea este binele,
iar virtuţile se află într-o corespondenţă directă cu lucrurile bune: atunci când
„eşti chibzuit de fapt deliberezi bine‖, iar când practici nedreptatea faci un rău.
Dacă lucrurile ar sta aşa, am putea spune în sfârşit că am ajuns la un liman,
deoarece s-ar dovedi că virtuţile pot fi reduse la una singură, ele fiind prinse între
aceeaşi cauză – înţelepciunea – şi acelaşi scop – binele. Totuşi, limanul mult sperat
se îndepărtează şi mai mult atunci când protagoniştii dialogului constată că de multe
ori „lucrurile bune‖ sunt înţelese ca fiind „lucruri folositoare‖, iar bun şi folositor

16
În filosofia contemporană, DONALD DAVIDSON este cel care a avansat şi apărat teza
potrivit căreia evenimentele se individualizează prin cauzele şi efectele pe care le au: două
evenimente sunt identice dacă au aceleaşi cauze şi aceleaşi efecte. Totuşi, teza pare să sufere de o
anumită circularitate întrucât problema individualităţii evenimentelor analizate se mută la aceea a
individualităţii sau identităţii cauzelor şi, respectiv, efectelor acestora.
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sunt relative necesităţii oamenilor sau altor lucruri.17 Această relativizare a binelui
şi implicit a scopului virtuţilor pune evident în pericol teza unicităţii virtuţii.
Câteva concluzii
Cele de mai sus ne arată că scopul oricărei virtuţi este binele şi lucrurile
bune. Aşadar, virtuţile sunt virtuţi dacă şi numai dacă au drept cauză înţelepciunea
şi dacă şi numai dacă au drept scop binele. Dar, întrucât binele pare să fie relativ la
interesele indivizilor şi, ca atare, divers, teza unicităţii sau a non-compoziţionalităţii
virtuţii nu poate fi salvată decât printr-o investigare a naturii binelui: ce face ca
unele lucruri să fie bune şi nu altfel? Însă această întrebare nu poate primi un răspuns
decât la nivel teoretic. Situaţiile practice revin mereu în cadrul demonstraţiei
pentru a sugera, pe de o parte, diferenţele între teorie şi practică, dar mai ales
ideea că o confuzie la nivel teoretic poate avea mult mai multe efecte negative
decât cele practice, dat fiind că poate crea confuzii la nivel comportamental şi
social şi ca atare dificultăţi de orientare în viaţa comunitară de zi cu zi.
În mod analog, ceea ce diferenţiază virtuţile de ne-virtuţi este înţelepciunea,
ceea ce le întemeiază în această diferenţiere este urmărirea binelui. Însă viciile
sau ne-virtuţile practicate de oameni nu presupun urmărirea binelui?
Analizarea poemului lui Simonide (P: 339, 349a) sugerează ideea că
urmărirea binelui este o operaţie dificilă care presupune cunoaştere (înţelepciune),
educaţie (P: 342b, 343a) şi perfecţionare continuă în această intenţie. Dacă
individul, în urmărirea binelui, este constant nu înseamnă că este şi perfect, i.e.
întruneşte numai calităţi, însă nu contravine ideii de perfecţiune a virtuţii şi binelui.
Cu alte cuvinte, faptul că te găseşti pe un drum spre virtute nu înseamnă că ai atins
virtutea sau că eşti virtuos. Urmărirea şi atingerea binelui este condiţionată de
cunoaşterea acestuia, iar pentru a fi virtuos trebuie să dispui de această cunoaştere.
În aceste condiţii, pentru a fi virtuos pe deplin sau în adevăratul sens al cuvântului
(a fi virtuos în sine) trebuie să dispui de întreaga cunoaştere teoretică şi practică.
Dar acest lucru este imposibil, iar rezolvarea tuturor nevoilor omeneşti presupune
de multe ori deraieri neintenţionate de la drumul care trebuie (P: 345d).
Prin urmare, urmărirea viciului nu înseamnă altceva decât goluri de cunoaştere
care trimite la imposibilitatea discernerii între bine şi rău. În concluzie, binele poate
fi urmărit numai de cei care sunt în posesia înţelepciunii. Astfel, fără a răspunde
propriu-zis la întrebarea privind natura binelui, ni se oferă o altă formulă: binele nu
poate decurge decât din înţelepciune şi nu poate fi decât unul singur. Multitudinea
aparentă de virtuţi este altceva decât corelaţia dintre înţelepciune şi bine.
Singura sursă a virtuţii o reprezintă înţelepciunea, iar sursa viciului
absenţa acesteia. Analog, singurul scop al virtuţii este binele, iar al viciului răul.
17

Există o diversitate de lucruri folositoare în viaţa de zi cu zi, iar ceea ce este folositor unuia nu
este folositor altuia, şi ca atare ceea ce e bun pentru unii este rău pentru alţii. A se vedea P : 334a.
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Totuşi, toţi oamenii urmăresc binele, prezenţa viciilor nefiind altceva decât o
lipsă de cunoaştere care face ca ei, în mod accidental, să ia răul drept binele pe
care îl doresc. Nimeni nu urmăreşte răul cu bună ştiinţă sau intenţionat, tot aşa
cum nimeni nu evită binele în mod intenţionat (P: 345e, 355b).
Observaţia că există o luptă dramatică între „conştiinţă şi dorinţe, între
slăbiciune şi voinţă‖18, că de cele mai multe ori acţiunea indivizilor nu este
orientată de cunoaştere, ci de pasiuni (P: 352bc,355ab), nu contrazice teza de
mai sus, anume că dacă „cineva ar cunoaşte binele şi răul‖ (P: 352c) ar alege
întotdeauna binele. Orice acţiune umană, consideră Socrate, este orientată de
urmărirea binelui însă cea care-i garantează că această urmărire este cea care
trebuie este această cunoaştere a binelui şi răului.
Cele de mai sus, sunt într-un fel sau altul un răspuns la chestiunea naturii
virtuţii. Esenţială pentru virtute se dovedeşte a fi înţelepciunea, prin urmare,
„virtutea este o chestiune de cunoaştere‖19 (înţelepciune), şi anume cunoaşterea
binelui. Aşadar, virtutea este una singură, ea fiind conectată în ambele sensuri,
şi din punct de vedere al cauzelor şi din perspectiva a ceea ce este urmărit, cu
înţelepciunea. Astfel, virtuţile discutate – dreptatea, pietatea, cumpătarea şi
înţelepciunea – sunt atât de asemănătoare între ele, încât se pot reduce la una
singură, şi anume la înţelepciune (P: 330,331,332).
Protagoras, consideră că despre curaj nu se poate spune acelaşi lucru, şi
anume curajul nu poate fi asimilat înţelepciunii (P: 349d). Însă, şi de data asta Socrate
îl constrânge să recunoască că fără potenţarea acestuia (curajului) de către înţelepciune,
„curajul nu mai este virtute, se reduce la o cutezanţă dementă‖.20 Ca atare, şi curajul
pentru a fi virtute trebuie să fie redus la înţelepciune.
Astfel dacă:
1) virtutea este înţelepciune,
2) înţelepciunea este cunoaştere a binelui,
atunci
3) virtutea este ştiinţă,
atunci
4) virtutea poate fi învăţată
Concluziile dialogului sunt următoarele:
a) Virtutea este o ştiinţă (teză socratică), prin urmare, deşi practica
sugera că virtutea nu poate fi învăţată, totuşi, virtutea poate fi învăţată (teză
sofistă) chiar dacă virtutea nu se reduce la experienţă sau practica politică;
b) Ceea ce „cineva poate învăţa pe alţii este cunoaştere, şi dacă virtutea poate
fi învăţată şi predată ea trebuie să fie o formă de cunoaştere‖21, prin urmare, o
definiţie formală a virtuţii ar trebui să presupună o conjuncţie între cele două
tipuri de valenţe, virtutea fiind atât obiect de schimb cât şi de cunoaştere.
18
19
20
21

A se vedea GUTHRIE,1971: 258.
A se vedea POSESCU, 1971: 106.
Ibidem.
GUTHRIE, 1971: 257.
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Aceste concluzii vin să dărâme pretenţia sofiştilor în a preda lecţii de
virtute, pentru că nu dispun de cunoaştere ci doar de experienţă care furnizează
teze contradictorii. Pe de altă parte, nu au nici dreptul de a spune că poate fi
învăţată, pentru că ideea pe care o au despre virtute nu le permite acest lucru, ei
nefăcând dovada că ar şti ce este virtutea.
Dacă este să încheiem pe cele două voci antisofiste putem la unison să
considerăm că Platon optează pentru o teorie a cunoaşterii virtuţii (chiar dacă
una poate din principiu nonfinalizabilă) şi nu ―pentru nişte recomandări
empirice de rutină‖22, experienţa după el neputând furniza decât ―o părere
pertinentă despre lucruri, nicidecum o cunoaştere adevărată‖23, în timp ce
Socrate fidel aceleaşi cunoaşteri temeinice, alege o cale mai puţin ortodoxă, cea
a demolării şi debarasării de orice poate constitui eroare24, în fundamente şi
surse ale acestora, pregătind într-un sens mai degrabă popperian, acel teren
optim pentru un joc liber al ideilor: flexibilitatea minţii umane şi dispoziţii
comportamentale conforme şi coerente deciziilor acesteia.

MORAL VIRTUE: ECONOMICAL OR EPISTEMOLOGICAL GOOD?
Summary
In Protagoras (P) dialog is not questioned the logic of argumentation in the favor of
teaching or learning virtue, but especially the nature of the arguments involved and also the claim
of the sophists being able to offer to somebody else what they consider to have beyond any
discussion – the knowledge of virtue. From Socrates point of view (alias Platon) both of them are
unsupported and they will stay still as long as the sophists don‘t offer a definition of the virtue or
at least a minimal clarification of the epistemic status of the concept of the virtue. My aim in this
article is a comparative analysis of that two opposite positions – sophist vs. socratic –, not in the
order to establish a subordinate argumentative relationship between them nor to reject the sophist
thesis, but rather to underline the philosophical problem launched by Socrates while he ask the
sophists to declare their position according with requirements of clarity and coherence. This
problem is twofold – discursive paradox and the insufficiency of the experience when we deal
with the definitions of the concept of virtue, which in my opinion require a specific reflection.
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HERMENEUTICA NEÎNCREDERII CA CRITICĂ A RELIGIEI
LA HUME ŞI URMAŞII SĂI
MARIN BĂLAN

Reflecţia filosofică asupra religiei este la fel de veche ca însăşi filosofia
europeană. Totuşi, sintagma „filosofia religiei‖ s-a adăugat relativ recent la
istoria ei. Dintr-un anumit punct de vedere, filosofia religiei este o invenţie a
secolului al XVIII-lea, când filosofi precum Hume, Kant, Lessing şi
Schleiermacher au început să considere religia un fenomen susceptibil de a fi
cercetat în mod critic şi sistematic. Începând de atunci religia a devenit explicit
un subiect de cercetare, iar filosofia religiei a fost privită ca ramură distinctă a
filosofiei, alături, de exemplu, de filosofia artei sau cea a cunoaşterii.
Chestiunea nu este simplă, deoarece „a vorbi despre religie‖ nu poate fi
uşor separat de „a vorbi despre Dumnezeu‖. Prin critica lor a dovezilor ontologice,
cosmologice şi teleologice despre existenţa lui Dumnezeu, Hume şi Kant au
lovit devastator toate proiectele – atât scolastice cât şi deiste – construite pe
temeiul acestor dovezi. Pentru gânditorii din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea,
chestiunea presantă devine aceasta: ce poate filosofia să mai spună despre
dimensiunea religioasă a vieţii umane acum când dovezile metafizice despre
existenţa lui Dumnezeu au fost îndepărtate? Hume şi Kant nu au ezitat să
răspundă. Amândoi erau preocupaţi de dimensiunea religioasă a vieţii umane;
amândoi erau convinşi că fundamentele metafizice ale teologiei scolastice şi ale
celei filosofice deiste au fost sfărâmate; pentru amândoi, nu rămânea decât să
indice noi direcţii; sunt, însă, direcţii foarte diferite. Astfel, în timp ce Kant a
căutat să reformeze proiectul deist ca inofensiv în raport cu modernitatea1,
Hume a fost preocupat să arate că religia depinde în general de slăbiciunea şi
vulnerabilitatea omului şi că raţiunea influenţează numai în mică măsură
evoluţia sau stabilitatea sa. Pentru Hume, originea şi fundamentele credinţei
religioase nu depind de argumentele filosofice, ci mai curând de teama şi
ignoranţa omului, care dau naştere, în primă instanţă, politeismului, transformat,
la rândul lui, prin aceleaşi forţe psihologice, în teism. Teismul, ca sistem, este
1

Tipul de religie care, după Kant, putea fi acceptat în epoca raţiunii trebuia să aibă ca bază
raţiunea universală şi să fie în slujba moralităţii universale. Reforma proiectului deist compatibil
cu modernitatea iniţiată de Kant a fost continuată de Schleiermacher şi Hegel. Această direcţie de
dezvoltare a filosofiei moderne a religiei nu constituie însă subiectul studiului de faţă.
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un produs al tendinţelor conflictuale în natura umană care rezultă dintr-o
oscilare instabilă între ideile antropomorfice şi mistice despre Dumnezeu.
Ceea ce se poate constata, parcurgând scrierile lui Hume, este efortul acestuia
de a arăta că religia, în aproape toate formele cu care erau familiari contemporanii
săi, dar îndeosebi aceea iudeo-creştină, era pătrunsă de absurdităţi filosofice şi
practici corupte şi confuze. Acelaşi efort se regăseşte la gânditori ca Marx, Nietzsche
sau Freud, care au urmărit să demaşte doctrina şi instituţiile religioase, îndeosebi
caracterul distructiv al influenţei lor asupra vieţii umane.
În mod tradiţional, pentru a desemna o astfel de critică a religiei, sunt
utilizaţi termeni precum scepticism şi ateism; dar în ultima vreme este preferat
termenul „neîncredere‖ (engl. suspicion). Termenul este folosit chiar de Hume
şi prezintă avantajul că exprimă clar atitudinea sa faţă de religie ca una în mod
sistematic ostilă şi critică; în al doilea rând, captează forţa şi scopul poziţiei
sceptice a lui Hume privind pretenţiile metafizice ale religiei creştine. Aceasta
acoperă nu doar concepţia sa despre natura şi atributele lui Dumnezeu, ci şi
concepţia sa despre suflet, viaţa viitoare, miracole şi fundamentele moralităţii.
În esenţa lor, argumentele lui Hume urmăresc să lase doctrina religioasă fără
nici o bază filosofică solidă, fără nici un conţinut semnificativ. Termenul
„neîncredere‖ serveşte tocmai spre a identifica intenţia nimicitoare a lui Hume
cu privire la sistemul religios2.
Pe de altă parte, trăsătura distinctivă a schimbării realizate de Marx, Nietzsche
şi Freud faţă de teism şi credinţa creştină îndeosebi a fost exprimată de P. Ricoeur
prin expresia „maeştri ai neîncrederii‖3. Ricoeur insistă asupra faptului că ar fi o
greşeală să privim pe cei trei gânditori ca „maeştri ai scepticismului‖ deoarece,
deşi ei sunt interesaţi de distrugerea ideilor consacrate, toţi trei eliberează orizontul
pentru o lume mai autentică, pentru o nouă domnie a Adevărului, nu doar prin
intermediul unei critici „destructive‖, ci prin inventarea unei arte a interpretării.
În alte cuvinte, fiecare din cei trei „maeştri‖ au demascat, în modul lor propriu,
o falsă conştiinţă, o falsă înţelegere a „textului‖ (a societăţii, adică), aplicând
sistematic o critică a neîncrederii, cu rezultatul că adevărata înţelegere devine acum
demascată şi arătată; pentru Ricoeur, ei „reprezintă trei proceduri convergente
de demistificare‖. În timp ce scepticismul îşi îndreaptă critica spre adevărul sau
2

În legătură cu concepţia lui Hume despre religie, vezi lucrarea lui J. C. A GASKIN,
Hume’s Philosophy of Religion, New York, Macmillan, 1978; despre critica lui Hume asupra
religiei ca forţă socială, vezi N. PHILIPSON, Hume, London, Weidenfeld & Nicolson, 1989;
aproape toate aspectele gândirii lui Hume sunt tratate sistetic în D. F. Norton (ed.), The
Cambridge Companion to Hume, New York, Cambridge University Press, 1993.
3
În Freud et la philosophie, P. RICOEUR (1970) atrage atenţia asupra a trei figuri cheie de
intelectuali din secolul al XIX-lea, care, în moduri diferite, au căutat să demaşte, să demistifice şi
să distingă realul de aparent: „Trei maeştri… domină şcoala neîncrederii: Marx, Nietzsche şi
Freud‖. „Neîncrederea‖ etalată de cei trei maeştri a servit drept paradigmă pentru propria
hermeneutică a lui Ricoeur (vezi şi P. RICOEUR, Conflictul interpretărilor, trad. de H. Lazăr,
Cluj, Echinox, 1999, îndeosebi pp. 140-142)
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baza evidentă a credinţei, „neîncrederea‖ pune două chestiuni diferite, intim
legate: ce motive conduc la această credinţă? Şi ce funcţie joacă această credinţă
pentru indivizii şi comunităţile care o adoptă? Ceea ce neîncrederea suspectează
este faptul că valoarea strict necesară a religiei depinde de satisfacerea unor
dorinţe şi a unor interese pe care sufletul credincios şi comunitatea credincioasă
nu par dispuse să le recunoască, deoarece ele violează valorile profesate – de
exemplu, a vorbi despre dreptate nu reprezintă decât o mască a resentimentului
şi a dorinţei de răzbunare. Din acest motiv, „hermeneutica neîncrederii‖ apare
ca o teorie sau un grup de teorii despre autoamăgire4.
Studiul de faţă este o schiţă a filosofiei moderne a religiei în direcţia
cunoscută azi ca „hermeneutică a neîncrederii‖. Nefiind vorba de un studiu de
detaliu, atenţia mea se va îndrepta doar asupra acelor reflecţii filosofice despre
religie ca fenomen cultural, dintr-un unghi de vedere exterior şi critic. În al
doilea rând, mă voi limita la expunerea problemelor şi nu voi intra în
controverse privind înţelegerea unor concepte sau interpretarea unor pasage; ca
atare, şi trimiterile bibliografice vor fi restrânse. În fine, cercul „maeştrilor
neîncrederii‖ va cuprinde, alături de cei trei deja clasici (Marx, Nietzsche şi
Freud), încă doi „maeştri‖: L. Feuerbach, atât din cauza influenţei lui asupra lui
Marx, Nietzsche şi Freud cât şi datorită propriei sale neîncrederi în religie; şi
Kierkegaard, acest fel de „hermeneutică a neîncrederii‖ putând fi şi cheia pentru
atacul împotriva creştinismului care este esenţa scrierilor filosofului danez5.
*
L. Feuerbach (1804-1872), prin felul în care a conceput principala sa lucrare
de filosofia religiei, Esenţa creştinismului (Das Wesen des Christentums, 1841),
pare a fi mai apropiat de Kant decât de Hume. Asemenea lui Kant, care dezvoltă
capacităţile pozitive ale epistemologiei în analitica şi estetica transcendentală,
Feuerbach caracterizează religia drept produs uman şi identifică un conţinut
pozitiv, antropologic al acesteia în înţelegerea lui Dumnezeu ca fiinţă sau lege
morală (Vechiul Testament), şi ca iubire (Noul Testament).
Dumnezeu nu este ceea ce este omul, omul – omul nu este ceea ce este Dumnezeu.
Dumnezeu este fiinţa infinită, omul – fiinţa finită; Dumnezeu este perfect, omul – imperfect;
Dumnezeu este etern, omul – trecător; Dumnezeu este atotputernic, omul este neputincios; Dumnezeu
4

Mai multe teorii recente împart interpretarea textelor în „hermeneutica credinţei‖ care abordează
textul în vederea descoperirii unor adevăruri iluminate şi „hermeneutica neîncrederii‖ – cum a fost
practicată de Freud, Marx şi Nietzsche – care abordează textul nu atât pentru a-l clarifica cât
pentru a demasca miturile şi contradicţiile lui.
5
În legătură cu originile, reprezentanţii şi alte probleme ale „hermeneuticii neîncrederii‖,
vezi: M. WESTPHAL, Suspicion and Faith: The Religious Uses of Modern Atheism (Grand
Rapides, Eerdmans, 1993) şi G. GREEN, Theology, Hermeneutics, and Imagination: The Crisis of
Interpretation at the End of Modernity (Cambridge, Cambridge University Press, 2000).
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este sfânt, omul este păcătos. Dumnezeu şi om sunt extreme: Dumnezeu este pozitivul în mod absolut,
ansamblul tuturor realităţilor, omul e negativul în mod absolut, ansamblul tuturor nimicniciilor6.

Această interpretare nu se deosebeşte de aceea a lui Hegel cu privire la
mitologia şi religia grecilor şi romanilor ca centrate pe lumea umană şi
transpunând caractere, virtuţi şi vicii umane în zei. Dar în timp ce Hegel are un
interes dialectic şi speculativ în filosofia religiei, de a armoniza tradiţia creştină
cu idealismul speculativ, Feuerbach consideră toate religiile drept modele de
alienare a omului de el însuşi, Dumnezeu nefiind nimic altceva decât „fiinţa
omului cea mai subiectivă, cea mai proprie, însă despărţită şi separată de om‖,
ca „o fiinţă opusă lui‖. Dar dacă Hegel interpreta monoteismul creştin ca formă
a transcendentalismului speculativ, Feuerbach face din acesta obiectul principal
al criticii sale. Fiinţa umană nu este un simplu purtător de raţiune, subordonat şi
deopotrivă participant la „idee‖, ci o fiinţă naturală care există în relaţie cu altele.
La fel, aşa cum Kant distruge argumentele în favoarea existenţei lui
Dumnezeu, Feuerbach înlătură speculaţiile religioase şi metafizice ca fiind
nerealiste şi inumane, evidenţiind „esenţa falsă şi teologică a religiei‖:
…obiectul şi conţinutul religiei este întru totul omenesc, …misterul teologiei este
antropologia, …misterul fiinţei lui Dumnezeu este fiinţa omenească. Dar religia nu are
conştiinţa caracterului uman al conţinutului ei; mai degrabă ea se opune omului sau cel
puţin nu recunoaşte că conţinutul ei este omenesc 7.

Dar, pentru Feuerbach, religia este imaginea proiectată a naturii esenţiale
a umanităţii; ca să înţelegem ce este religia, explicarea şi elucidarea ei trebuie
scoasă din contextul teologiei şi transferată în acela al antropologiei. Acest
transfer antrenează schimbări profunde atât în modul de gândire al religiei cât şi
în obiectul ei; credinciosul va realiza că Dumnezeu este cu adevărat esenţa
idealizată a fiinţelor umane mai degrabă decât o putere supranaturală
misterioasă. A vorbi despre Dumnezeu, pentru el, înseamnă a vorbi despre
fiinţele umane astfel idealizate.
Feuerbach respinge religia în măsura în care ea introduce o separaţie între
Dumnezeu şi oameni şi îi deposedează pe ultimii de ceea ce au ei mai bun,
făcând din aceasta o parte a divinului. Astfel, Feuerbach tratează religia cu
neîncredere, o neîncredere înrădăcinată în presupoziţiile Iluminismului. Totuşi,
el acceptă religia în măsura în care ea recunoaşte puterile divine şi schimbările
care sunt autentic umane.
În Esenţa religiei (Das Wesen der Religion, 1845), Feuerbach identifică
drept primă sursă a proiecţiei religioase mai cu seamă teama de elementele
naturale necunoscute. Astfel, religia apare ca răspuns la provocările sociale şi
naturale bazate pe sentimentele de dependenţă faţă de natură: dependenţa
6
7

L. FEUERBACH, Esenţa creştinismului (trad. rom.), Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1961, p. 69.
Ibidem, pp. 339-340.
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originară a omului şi sentimentele de dependenţă nu sunt legate de nimic altceva
decât de natură; de aceea, „natură‖ şi „spirit‖ apar, pentru Feuerbach, doar ca
termeni generali pentru esenţe, lucruri, unelte cu care omul se confruntă şi care
sunt diferite de propriile sale produse8:
Sentimentul de dependenţă a omului este fundamentul religiei; obiectul acestui
sentiment de dependenţă, acela de care omul este dependent şi se simte dependent, nu este
la origine nimic altceva decât natura. Natura este obiectul prim, originar al religiei… (…)
Fiinţa divină, care se revelează în natură, nu este nimic altceva decât însăşi natura, care se
revelează, se dezvăluie şi se impune omului ca fiinţă divină. (…) Religia – cel puţin la
origine şi în ce priveşte natura – are ca sarcină şi năzunţă de a transforma fiinţa
nepopulară şi tainică a naturii într-o fiinţă cunoscută, familiară, de a înmuia în focul
inimii, în favoarea scopurilor omeneşti, natura în sine neîndurătoare, dură ca fierul… 9

Natura, înţeleasă ca sumă a forţelor şi puterilor de care individul se simte
absolut dependent, este afirmată drept obiect al religiei şi în Prelegeri despre
esenţa religiei (Vorlesungen über das Wesen der Religion, nebst Zusätzen und
Anmerkungen, 1851):
Teoria sau concepţia mea se cuprinde… în două cuvinte: natură şi om. Fiinţa care
la mine precede omul, fiinţa care este cauza şi temeiul omului, căreia el îi datorează
naşterea şi existenţa sa, este şi se numeşte, la mine, nu Dumnezeu – un cuvânt mistic,
nedeterminat, echivoc – ci natura – un cuvânt şi o fiinţă clară, sensibilă, neechivocă10.

Mesajul lui Feuerbach pentru cercetătorii din secolul al XIX-lea rămâne
acesta: „obiectul şi conţinutul religiei este întru totul omenesc‖, „misterul ideologiei
este antropologia‖, „misterul fiinţei lui Dumnezeu este fiinţa omenească‖; ca
urmare, studiul religiei se cere întreprins nu atât de către un ateu cât de către „un
filosof naturalist în domeniul minţii‖, un gânditor „antropocentric‖11.
*
Odată cu Marx (1818-1883), critica religiei se deplasează de la motiv la
funcţie şi, astfel, de la psihologie la sociologie, obiectul ei devenind relaţiile
sociale, societatea. El ridică chestiunea ce funcţie joacă religia în societate şi
răspunde că ea serveşte la legitimarea structurilor de dominaţie socială:
Ideile clasei dominante sunt în fiecare epocă ideile dominante, ceea ce înseamnă că
clasa care reprezintă forţa dominantă a societăţii este totodată şi forţa ei spirituală dominantă. (…)

8

Cf. Esenţa religiei, în: C. I. Gulian (ed.), Feuerbach, Bucureşti, Editura de Stat, 1954, p. 174 (notă).
Ibidem, pp. 174, 176, 182.
10
Prelegeri despre esenţa religiei, în op. cit., p. 187.
11
În legătură cu critica lui Feuerbach asupra religiei, vezi VAN A. HARVEY, Feuerbach
and the Interpretation of Religion, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
9
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Ideile dominante nu sunt altceva decât expresia ideală a relaţiilor materiale dominante
sau, cu alte cuvinte, relaţiile materiale dominante exprimate sub formă de idei12.

Pentru Marx, toate societăţile precomuniste sunt societăţi de clasă, conduse
prin lupte de clasă, unde structurile de clasă sunt specifice epocii şi sunt înrădăcinate
în condiţiile materiale de producţie. Fiecare societate istorică implică exploatare
economică şi politică, victimele fiind sclavii, şerbii sau lucrătorii salariaţi. Ideile
care reprezintă o asemenea ordine ca naturală sau raţională trebuie, pe de o parte, să
mântuie conştiinţele beneficiarilor şi, pe de altă parte, să încurajeze cooperarea
cu victimele, deoarece represiunea violentă nu este niciodată suficientă.
Religiile, în concepţia lui Marx, funcţionează în principal pentru a ajuta
clasa sau clasele dominante să mistifice şi, prin această mistificare, să controleze
clasele dominate în interesul clasei sau al claselor dominante. Membrii claselor
pot sau nu pot fi conştienţi că religia funcţionează în acest fel; dar, după Marx,
indiferent că ei sunt sau nu conştienţi, ea în acest fel funcţionează.
Religia, ca ideologie, serveşte pentru a reconcilia pe cei dominaţi cu
condiţia lor şi pentru a le da speranţa iluzorie a unei lumi spirituale mai bune,
după ce ei pleacă din această „vale a plângerii‖. Ea lucrează în interesul clasei
sau al claselor dominante, ca un instrument pentru a calma ceea ce, altfel, putea
fi o clasă dominată rebelă şi, în acelaşi timp, să legitimeze bogăţia şi alte
privilegii ale clasei sau claselor dominante. În acest mod specific – categoric, un
mod ideologic – religia lucrează pentru a unifica societatea de clasă şi, în acelaşi
timp, pentru a da expresie intereselor distincte de clasă. Ea serveşte, adică, atât
pentru a unifica societatea de clasă cît şi pentru a sancţiona dominaţia de clasă,
în timp ce dă clasei dominate o speranţă iluzorie.
Omul creează religia, nu religia îl creează pe om. Şi anume: religia este conştiinţa
de sine şi simţământul de sine al omului care nu s-a găsit încă pe sine sau s-a pierdut din
nou. Dar omul nu este o fiinţă abstractă, situată în afara lumii. Omul este lumea omului,
statul, societatea. Acest stat, această societate produc religia, o concepţie răsturnată despre
lume, pentru că însuşi statul, societatea constituie o lume întoarsă pe dos. (…) Suferinţa
religioasă este expresia suferinţei reale şi totodată protestul împotriva suferinţei reale.
Religia este suspinul creaturii chinuite, sensibilitatea unei lumi lipsite de inimă, după cum
este şi spiritul unor orânduiri lipsite de spirit. Ea este opiul poporului. Suprimarea religiei,
a acestei fericiri iluzorii a poporului, este cerinţa adevăratei lui fericiri13.

Ce înţelegea Marx prin referirea sa la religie ca „opiul poporului‖? Chiar
dacă nu reuşeşte să observe că religia funcţionează ca protest, el recunoaşte
rolul pe care religia îl joacă în legitimarea structurilor ce pot fi de mare folos
pentru creştin. Potrivit lui Marx, creştinii cred că ei adoptă religia pentru că este
12

K. MARX, FR. ENGELS, „Ideologia germană‖, I, A, 2 (1845-1846), în Opere, vol. 3,
Bucureşti, Ed. Politică, 1958, p. 47.
13
K, MARX, „Contribuţii la critica filosofiei hegeliene a dreptului. Introducere (1844)‖, în
Opere, vol. 1, ed. a II-a, Bucureşti, Ed. Politică, 1960, p. 413.
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adevărată, dar adevărul este că ei au adoptat-o din cauza valorii ei instrumentale
în vieţile lor cotidiene, aici şi acum. Nefiind conştienţi de aceasta, creştinii nu
reuşeau să vadă nici modurile în care religia suferă răul în această lume, dar nici
cum eventual îl acceptă. Pentru masele de oameni aflaţi în suferinţă (poporul),
religia reprezenta calmantul (opiul). Vindecarea lor consta în a deveni liberi de
viaţa care îi făcea dependenţi de opiu.
Aceasta înseamnă că creştinii trebuiau să depăşească întrebarea dacă credinţele
noastre sunt adevărate, iar intenţiile noastre conştiente sunt respectabile, punând
întrebările cu adevărat grele, de felul: Cum funcţionează teologia noastră? Ca
urmare, teoria despre religie devine parte a teoriei despre ideologie:
Critica cerului se transformă astfel în critica pământului, critica religiei în critica
dreptului, critica teologiei în critica politicii14.

Pentru Marx, deci, religia funcţionează la două nivele: cel al legitimării
privilegiului social şi cel al consolării individului opresat. Calea prin care cei
opresaţi puteau deveni liberi era, după Marx, schimbarea din temelii a
organizării societăţii, prin revoluţie socială.
În zilele noastre, o serie de intelectuali se declară marxişti, dar susţin, în
acelaşi timp, că sunt credincioşi. Totul depinde de ceea ce înţelegem prin „a fi
marxist‖. Dacă a fi marxist înseamnă a îmbrăţişa toate doctrinele lui Marx, nu
poţi fi marxist fără a fi şi ateu. Dar este posibil să accepţi o mare parte din
doctrinele lui Marx, mai puţin analiza sa a religiei, şi atunci poţi fi marxist fără
a fi şi ateu. Mai mult decât atât, poţi accepta toate doctrinele lui Marx şi să
interpretezi religia şi conceptul de Dumnezeu în perspectivă naturalistă, făcând
credinţa compatibilă cu analiza lui Marx. Astfel, urmând directiile naturaliste
sugerate de un Comte sau un Dewey şi identificând pe Dumnezeu cu stadiul
final al comunismului – societatea fără clase –, credinţa în Dumnezeu ar putea
constitui un stimulent pentru revoluţia socială, iar nu opiu15.
*
Sigmund Freud (1856-1939) discută despre religie în termeni psihologici
şi antropologici. Ce este religia în realitate? Cum acţionează credinţele şi practicile
religioase în realitate? Freud avansează ideea că religia este în realitate un fel de „iluzie
obsesională‖, deşi pentru înţelegere, iar adesea din motive foarte constrângătoare,
acest lucru nu este recunoscut ca atare de credincioşi sau cel puţin nu atât de
14

Ibidem, p. 414.
Despre scrierile lui Marx în context istoric şi separat de interpretările ideologilor comunişti, în:
Terrell Carver (ed.), Cambridge Companion to Marx, Cambridge, Cambridge University Press, 1991;
în legătutură cu ceea ce a spus Marx despre religie, vezi DENYS TURNER, „Religion, Illusiones and
Liberation‖, în op. cit., pp. 320-338.
15
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clar. Iar ceea ce fac în realitate credinţele şi practicile religioase, după Freud,
este să preseze valoarea vieţii şi să deformeze imaginea lumii reale într-o
manieră înşelătoare – care ajunge la o intimidare a inteligenţei. Funcţionând
astfel, religia a reuşit să cruţe oamenii de o nevroză individuală. De aceea,
religia se înfăţişează drept „nevroza obsesională generalizată a umanităţii‖16.
Freud a ajuns la astfel de concluzii cercetând felul în care a apărut religia.
În primul rând, el a examinat practicile totemice (Totem und Tabu, 1913). Un
sistem totemic încorporează aspecte religioase şi sociale, deopotrivă. Odată ce a
a fost semnificat un animal-totem pentru fiecare clan şi familie, hotarele pe care
le creează devin clar marcate. Membrii clanului arătau un respect deosebit faţă
de animal prin venerare, ferindu-se să-l omoare, şi crezând, în schimb, că
totemul îi protejează de rău; ca urmare ei se simţeau responsabili faţă de totem.
Totemurile erau identităţi prin care familiile puteau să se identifice ele însele şi
să se distingă uşor de alte familii. Aceasta genera credinţa că, iniţial cel puţin,
totemismul a apărut dintr-o nevoie de eficienţă, iar nu religioasă.
Pentru a înţelege unde apare elementul religios, trebuie să examinăm relaţia
dintre om şi totem. Omul preistoric a simţit, desigur, o legătură aparte cu animalul,
astfel încât acesta nu a fost numai un simbol, ci a fost legat de el sau chiar parte a lui.
Din această legătură, a apărut tabu-ul de sânge, care interzicea incestul. Dacă extindem
această relaţie pentru a cuprinde întreaga familie şi comunitate, atunci devine clar că
totemul era un simbol pentru comunitate, care constituie punctul central al venerării.
Freud sugerează că originea religiei se află într-o execuţie petrecută în
hoarda primitivă: fiii bărbatului care domina hoarda, invidioşi pe tatăl lor din
cauză că el îşi însuşise toate femeile, l-au ucis şi l-au mâncat; religia se
înfăţişează astfel ca rezultat al vinovăţiei şi remuşcării:
Religia totemică a rezultat din conştiinţa de vinovăţie a fiilor, ca o încercare de
liniştire a acestui sentiment de culpabilitate şi de obţinere a reconcilierii cu tatăl jignit,
printr-o supunere retrospectivă. Toate religiile de mai târziu nu sunt decât tot atâtea
încercări de rezolvare a aceleiaşi probleme, încercări care variază potrivit cu gradul de
civilizaţie în care au luat naştere şi care nu diferă unele de altele decât prin calea urmată
pentru a găsi soluţia, însă toate reprezintă reacţii faţă de acelaşi mare eveniment prin care
a debutat civilizaţia şi care de atunci n-a încetat să neliniştească umanitatea17.

Deşi uciderea totemului este strict prohibită, în anumite momente, el era
sacrificat într-un cadru festiv şi cu un scop cathartic; se încerca o împăcare cu
tatăl şi o refacere a relaţiei. Cei care mâncau din carnea totem-ului, moşteneau
forţele şi identitatea marelui strămoş sau figura tatălui.
Strămoşul tiranic era cu siguranţă modelul pizmuit şi temut al fiecăruia din această
asociaţie fraternă. Prin actul consumării corpului tatălui ei realizau identificarea cu el, însoţindu-şi
16
17

Viitorul unei iluzii, în S. FREUD, Opere (trad. rom.), Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, vol. I, p. 400.
Totem şi tabu, în op. cit., p. 152.
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fiecare o parte din puterea sa. Prânzul totemic, care probabil că este prima sărbătoare a omenirii,
ar fi, aşadar, recapitularea şi rememorarea actului criminal, memorabil, în care şi-au aflat
începutul atât de multe lucruri: organizaţiile sociale, îngrădirile morale şi religia 18.

Evident, acest patricid nu se petrece odată cu fiecare generaţie şi în
fiecare familie, dar Freud crede că, deoarece aceasta se întâmplă repetat în timp,
stările de vinovăţie şi agresiune rezultate rezidă genetic în fiecare dintre noi. De
aceea, el poate folosi argumentul potrivit căruia aceste prime omoruri sunt cele
care duc la formarea oricărei religii, chiar şi în timpurile moderne. Nu numai
religia, dar şi societatea depinde de această complicitate la o crimă în comun:
Societatea se bazează acum pe complicitatea la o crimă săvârşită în comun, religia
pe conştiinţa vinovăţiei şi pe căinţa subsecventă, morala pe necesităţile acestei societăţi, pe
de o parte, şi pe trebuinţa de ispăşire generată de conştiinţa vinovăţiei, pe de altă parte 19.

Freud caută să dovedească aceasta examinând creştinismul. Legea talionului
spune că păcatul nu poate fi ispăşit decât prin sacrificarea altei vieţi. Oferindu-se el
însuşi pe cruce, Iisus nu doar a plătit ultima datorie, ci a câştigat şi măreţie în
locul lui Dumnezeu tatăl. Creştinismul ne atrage deoarece ne oferă ispăşirea
pentru acea faptă primară imprimată în noi şi un „prânz totemic‖ prin care
devenim una cu Dumnezeu în măreţia şi maiestatea sa:
Iar pentru a se marca această substituire, este reînviat vechiul prânz totemic, sub
forma împărtăşaniei, în care fraţii reuniţi gustă din carnea şi din sângele fiului, nu ale
tatălui, spre a se sacrifica şi a se identifica cu el. (…) Cuminecătura creştină nu este, însă,
în fond, decât o nouă suprimare a tatălui, o repetare a actului care se cere ispăşit 20.

Dar Freud face şi o serie de afirmaţii despre originea psihică a ideilor religioase:
…dându-se ele însele drept dogme, nu sunt nici sedimentul experienţei, nici
rezultatul final al cugetării, ci sunt iluzii, împliniri imaginare ale celor mai vechi, mai
puternice şi mai stringente dorinţe ale umanităţii; secretul forţei lor constă în forţa acestor
dorinţe. Ştim de-acum că efectul terifiant al neputinţei copilului a trezit trebuinţa de
protecţie – protecţie prin iubire –, pe care a satisfăcut-o tatăl, iar recunoaşterea faptului că
această neputinţă durează pe tot parcursul vieţii l-a determinat pe om să se cramponeze de
existenţa unui tată, de data aceasta şi mai puternic. Prin guvernarea binevoitoare a
providenţei divine se potoleşte anxietatea în faţa pericolelor vieţii, instituirea unei ordini
morale a universului asigură realizarea cerinţelor justitiei, care în societatea omenească
rămân atât de adesea neîndeplinite, iar prelungirea existenţei terestre într-o viaţă de apoi
oferă cadrul spaţio-temporal în care va trebui să se petreacă realizarea acestor dorinţe21.

18
19
20
21

Ibidem, p. 149.
Ibidem, p. 153
Ibidem, p. 161.
Viitorul unei iluzii, p. 388
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Ideea este că credinţa teistă apare printr-un mecanism psihologic pe care
Freud îl numeşte „împlinire imaginară‖. Natura se întoarce nemilos, implacabil
şi orbeşte împotriva nevoilor şi dorinţelor noastre. Ea transmite teamă şi durere şi,
în final, cere moartea noastră. Paralizaţi şi înfricoşaţi, noi inventăm inconştient
un Tată în ceruri care depăşeşte cu mult în putere, cunoaştere şi bunătate pe toţi taţii
noştri pământeni; noi credem că el ne iubeşte şi ne poartă de grijă. Alternativa
ar fi căderea în depresie şi chiar moartea. Astfel, credinţa în Dumnezeu nu este
decât o iluzie: o credinţă apare prin mecanismul „împlinirii imaginare‖. Ea
apare din complexul lui Oedip, din relaţia copilului neajutorat, lipsit de apărare
cu ceea ce pare – uşor de înţeles pentru copil – un tată atotputernic.
Pentru Freud, „împlinirea imaginară‖ serveşte ca bază a religiei; noi
recunoaştem o divinitate care, asemenea părinţilor în timpul perioadei infantile a
copilului, poartă de grijă tuturor. Aceasta accelerează propriul nostru narcisism,
deoarece noi credem că, rugându-ne, putem influenţa planul viitorului şi că o
putere mai mare se va îndrepta către fiecare dorinţă a noastră.
Noi procedăm astfel, deoarece ne este interzis pur şi simplu să ne întrebăm
privitor la validitatea învăţăturilor religiei. Atunci când începem cercetarea, totuşi,
ce devine (ce se întâmplă cu) religia? Masele ignorante, care doar se supun
învăţăturilor bisericii din teamă, vor crea haos. De aceea, ele trebuie să stea
departe de o asemenea cunoaştere, cât timp un răspuns ar fi în detrimentul
societăţii. Elita cultivată, totuşi, a interiorizat morala societăţii şi a fost capabilă
să distingă religia de bunătatea morală. Această elită a transformat instinctele ei
sexuale şi violente în entităţi valabile din punct de vedere cultural, precum arta
şi ştiinţa. Religia nu mai este necesară pentru elită, ci numai pentru majoritate.
…învăţăturile religioase… sunt totalmente iluzii, afirmaţii nedemonstrabile,
nimeni neputând fi constrâns să le considere adevărate sau să creadă în ale. Unele dintre
acestea sunt atât de neverosimile, atât de incompatibile cu tot ceea ce am descoperit noi în
legătură cu realitatea lumii şi a universului, încât – luând în mod corespunzător în
considerare diferenţele psihologice – le putem compara cu halucinaţiile. Asupra valorii de
adevăr a celor mai multe dintre ele nu ne putem face nici o idee logică. Tot aşa cum sunt
nedemonstrabile, ele sunt şi de necombătut. Ştim încă prea puţin cum să le abordăm în
mod critic22.

În multe împrejurări ale vieţii, noi suntem dărâmaţi şi într-o măsură
considerabilă neajutoraţi. În faţa acestei lipse de ajutor, ne întoarcem inconştient
la modul în care am simţit şi am reacţionat ca foarte mici copii când, inevitabil,
dat fiind specificul nostru de creaturi fragile, noi eram supuşi unei lungi
perioade de dependenţă – o perioadă când eram total neajutoraţi – şi, dat fiind
sensul siguranţei de care aveam nevoie, noi am dezvoltat un tată-proslăvit; noi
aveam nevoie de un tată care să ne protejeze. Fiinţele umane ajung la credinţa
că tocmai acest lucru face tatăl: le protejează. Ajungând să recunoasă, mai
22

Ibidem, p. 389
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târziu, că taţii noştri nu sunt în nici un caz protectori perfecţi, noi revenim
inconştient la atitudinile noastre infantile şi creăm zei. Astfel, religia are funcţia
de a alunga spaimele, de a ne face să acceptăm soarta şi moartea şi de a
compensa suferinţele şi privaţiile vieţii pe care societatea a impus-o omului.
Freud este, evident, un ateu, iar scientismul lui merită respins. Totuşi, ar
fi o greşeală, deoarece modul iniţial al criticii lui Freud este neîncrederea sa în
religie, iar o asemenea înţelegere ar oferi pentru creştin un mare beneficiu. Ceea
ce prezintă cu adevărat importanţă, la Freud, este atenţia sa concentrată pe rolul
motivului în religie şi pe funcţia religiei. Înţelegând aceste aspecte, este posibil,
pentru creştini, să vadă că credinţele lor sunt adesea susţinute pentru motive
ascunse de ei înşişi şi că, din cauza acelei autoamăgiri, ei cred şi acţionează
astfel încât să îmblânzească puterea divină, s-o coopteze şi s-o controleze pentru
propriile scopuri. Ceea ce vrea să spună Freud credincioşilor este că ei se
angajează în practici religioase fără să le înţeleagă semnificaţia – aceasta
înseamnă, pur şi simplu, că creştinii nu ştiu ceea ce ei fac cu adevărat şi că se
află într-o stare periculoasă sub aspect spiritual23.
*
După Friedrich Nietzsche (1844-1900), ceea ce constituie rădăcina religiei
este răscoala sclavilor în morală, dar, dată fiind postularea sa a voinţei de putere ca
universală, aceşti sclavi sunt mai puţin preocupaţi de consolare cât de răzbunare.
Incapabili să-şi verse resentimentul fizic, ei îşi unesc forţele cu preoţii care îi ajută
să-şi desemneze dominatorii ca rău. Aceasta le conferă satisfacţia superiorităţii morale
şi, în măsura în care permite ordinea socială, face puternic sentimentul de vinovăţie.
Nietzsche n-a încercat niciodată o respingere logică a posibilităţii existenţei
lui Dumnezeu. Ceea ce el a substituit era o reducţie genetică a credinţei, care a
fost plănuită să aibă efectul unei respingeri prin neîncredere24.
Este relativ uşor de evidenţiat înclinaţia anti-religioasă a lui Nietzsche. De
altfel, el este privit drept un ateu care se descoperă în moartea lui Dumnezeu.
Dar se uită uşor faptul că Zarathustra a fost atât de necăjit din cauza morţii
zeului încât s-a retras pe culmea muntelui unde a rămas în singurătate zece ani.
Nietzsche aplică doctrina voinţei de putere indivizilor; un popor are
nevoie de credinţă:
Un popor care mai are încă credinţă în sine însuşi, posedă de aşişderea şi un
Dumnezeu care-i este propriu. El venerează în acest Dumnezeu condiţiile care-l fac victorios,
23

Studii despre diverse aspecte ale gândirii lui Freud, îndeosebi psihanaliza, în Jerome Neu
(ed.), The Cambridge Companion to Freud, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
Despre rolul lui Freud în studiile religioase, vezi Diane Jonte-Pace (ed.), Teaching Freud, Oxford,
Oxford University Press, 2003.
24
J. A BERNSTEIN, Nietzsche's Moral Philososphy, Cranbury, New York, Associated
University Press, 1987, pp. 156-166.
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virtuţile sale, el răsfrânge senzaţia plăcerii ce şi-o pricinuieşte sieşi, simţământul puterii într-o
făptură căreia îi putem mulţumi. (…) În aceste condiţii, religia e o formă a recunoştinţei25.

Sănătatea şi bogăţia unui popor e legată de credinţele sale: cel puternic
are credinţă, cei slabi n-au nimic. Nietzsche nu susţine orice religie; iar în mod
sigur una – creştinismul – rămâne indezirabilă:
Altă dată, el [Dumnezeu] reprezenta un popor, puterea unui popor, tot ceea ce este
bătăios şi cu puteri falsificate în sufletul unui popor; acum nu mai e decât bunul Dumnezeu26.

Problemele creştinismului devin mai evidente când Nietzsche îl compară
cu Islamul: „dacă Islamul dispreţuieşte creştinismul, apoi are mii de motive pentru
asta. Islamul ca primă condiţie presupune oameni‖27. Creştinismul, din contră:
…ne-a înşelat, păgubindu-ne de moştenirea geniului antic, tot aşa mai târziu de
moştenirea Islamului. Minunata civilizaţie maură din Spania, în definitiv, mult mai învecinată
de simţurile şi gusturile noastre decât Roma şi Grecia, această civilizaţie fu călcată în
picioare… pentru că ea îşi datora obârşia unor instincte nobile, unor instincte omeneşti
pentru că spunea Da vieţii şi încă cu ce măreţii rare şi rafinate ale vieţii maure!28.

Nietzsche blamează creştinismul nemulţumit de faptul că Islamul nu a
putut găsi o audienţă mai mare. Totuşi, Islamul, ca şi creştinismul, este un
monoteism spiritual…
Deosebirea dintre oameni se manifestă nu numai în diferenţa dintre judecăţile lor
de valoare… această deosebire se manifestă şi mai mult în acea posesiune a unui lucru, în
acea proprietate care trece pentru el drept autentică29.

Aprecierea unui popor este legată direct de aprecierea sinelui. Culturile
puternice îşi savurează forţele, în timp ce culturile slabe ignoră chiar şi
slăbiciunile lor cele mai slabe, până acolo încât îi compătimeşte pe criminali30 şi
îi foloseşte pe cei bolnavi ca medici31. Nietzsche descrie clericii ascetici ca
doctori care sunt ei înşişi bolnavi şi încearcă să aline starea de bolnăviciune a
altora; în realitate, ei doar tratează simptomul plasând vina în sinea lor, cu
ajutorul idealului ascetic. În acest mod, persoana bolnavă îşi transformă sinele
într-un păcătos vinovat. Nietzsche face asumpţia că nu există asemenea lucruri
ca răul absolut; astfel, omenirea nu este în mod real „vinovată‖, ci ea doar simte
că este. Nietzsche explică nefericirea ca o stare bolnăvicioasă care produce
25
26
27
28
29
30
31

NIETZSCHE, Antichristul, § 16 (trad. rom., Cluj, Ed. ETA, 1991)
Ibidem.
Ibidem, § 59.
Ibidem, § 60.
Dincolo de bine şi de rău, § 194 (trad. rom., Bucureşti, Humanitas, 1991).
Despre genealogia moralei, 2.10 (trad. rom., Cluj, Echinox, 1993).
Ibidem, 3.15.
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nemulţumire faţă de viaţă ca un simptom. El se referă şi la idealul ascetic tot ca
o stare bolnăvicioasă care cauzează sentimentele de vinovăţie.
Punctul de plecare al lui Nietzsche este că Dumnezeu nu este real şi că
atunci când religia este examinată separat de suportul ontologic pe care l-ar
oferi teismul, se dovedeşte a fi suportul ideologic pentru o ordine morală.
Atunci când modernitatea seculară recunoaşte implicaţiile depline ale posturii
sale ateiste, va vedea că a uitat limita sa morală şi a devenit existenţă umană
nesigură, o libertate în acelaşi timp veselă şi înfricoşătoare. Trebuie create noi
valori pentru a le înlocui pe cele vechi, discreditate. Ceea ce este greşit la
vechile valori ale moralităţii ascetice şi altruiste este, după Nietzsche, faptul că
ele sunt înrădăcinate în revolta celui slab împotriva celui puternic. Ca atare, ele
sunt expresii ale voinţei de putere a celui slab: „binele‖ şi „răul‖ sunt singurele
mijloace de care dispun în lupta pe viaţă şi pe moarte cu cei care ar lua un
avantaj nemilos asupra lor. Nietzsche nu este ofensat de voinţa de putere ca
atare, ci de lipsa de onestitate implicată. Căci această expresie reactivă a voinţei
de putere neagă vehement faptul că este o formă ingenioasă de egoism. Religii
precum creştinismul şi budhismul şi filosofii ca platonismul sunt doar ideologii
metafizice cu ajutorul cărora cel slab caută să facă din ele însele stăpânii
societăţii. Dominaţia morală înlocuieşte dominaţia militară.
Odată cu Socrate, moralitatea devine un mijloc de autocontrol şi de împlinire
personală. Moralitatea modernă serveşte numai individului. Ceea ce doreşte Nietzsche
să sublinieze este rolul filosofiei în interpretarea moralităţii. Filosofii nu au
dreptul să interpreteze moralitatea ca pe o prioritate personală; mai curând, ei
sunt constrânşi să procedeze astfel în limitele naturii şi sănătăţii unui popor. De
aceea, Nietzsche cere o reevaluare radicală a naturii şi scopului moralităţii.
… nici spiritualitatea morală nu poate lua naştere decât în chip de produs final al
calităţilor morale… ea este o sinteză a tuturor calităţilor atribuite omului „moral pur şi
simplu‖, calităţi dobândite, una câte una, printr-o disciplină susţinută, în urma unui exerciţiu
îndelungat şi de-a lungul poate a unui şir întreg de generaţii… spiritualitatea elevată nu
este altceva decât forma spiritualizată a justiţiei şi a acelei severităţi binevoitoare care se simte
menită să menţină ierarhia în lume, până şi între lucruri – şi nu numai între oameni32.

Ierarhia inspiră religia, aşa cum inspiră şi voinţa. Moralitatea despre care
vorbeşte Nietzsche este un fel de „spiritualitate elevată‖ accesibilă numai celor
capabili să cunoască nivelul de egalitate şi de dreptate aşa cum se găseşte el nu
doar printre oameni, ci, înainte de toate, aşa cum există în natură. Nietzsche
examinează orice moralitate în lumina acestei consideraţii:

32

Dicolo de bine şi de rău, § 219.
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Moralele trebuie constrânse să se încline înainte de toate în faţa ierarhiei, să-şi
asume greutatea propriilor pretenţii arogante – până ce toate îşi vor da seama în cele din urmă
că este un lucru imoral să spui: „ceea ce îi convine unuia trebuie să îi convină şi celuilalt‖33.

Mai târziu, el observă că există o ierarhie între oameni; prin urmare, şi
între morale există o ierarhie. Deşi descrie victoria valorii „bine şi rău‖ asupra
valorii „bine şi dăunător‖, bătălia nu a fost decisă nicăieri:
S-ar putea spune chiar că între timp ea s-a ridicat în sfere tot mai înalte şi tocmai
de aceea a devenit mai profundă şi mai spiritualizată: aşa că astăzi poate nici nu mai există
vreun semn distinctiv după care să poată fi recunoscută o natură superioară, o natură mai
spiritualizată, decât cea dezbinată în sensul amintit şi care să mai fie încă un real câmp de
bătălie pentru antinomiile respective34.

Filosofii din trecut ai moralei nu au făcut nimic ca să preîntâmpine interpretarea
morală a libertăţii. Ei ai inventat liberul arbitru, spontaneitatea absolută a omului
întru bine şi rău, în primul rând, pentru a-şi aroga dreptul reprezentării, potrivit
căreia interesul zeilor pentru om, pentru virtutea omenească, nu s-ar epuiza
niciodată35. Moralitatea a fost interpretată în sensul prezentării a ceea ce este
slab şi dăunător în om ca bun, posibil şi, cel mai rău, ca necesar. El îi
acreditează pe romani drept poporul doar puternic şi nobil, iar pe evrei, din
contră, drept poporul sacerdotal al resentimentului36. El arată un respect
deosebit pentru moralitatea vechilor greci, pentru „abundenţa nestăvilită de
recunoştinţă ce se revarsă din ea: – cât de nobilă este umanitatea cu o astfel de
atitudine faţă de natură şi viaţă! – Mai târziu, când plebea va deveni majoritară
în Grecia, teama năpădeşte şi religia; este semnul creştinismului care apare la
orizont‖37. Moralitatea, admite Nietzsche, poate fi măsurată după modul în care
ea afectează puterea unui popor38. El caută să construiască sau să recunoască o
religie compatibilă cu natura şi nevoile unui mare popor. Moralitatea creştină va
fi înlocuită cu o moralitate de ierarhie, superioară în ce priveşte natura şi slujirea
culturii. Diferenţa este ilustrată de Nietzsche prin compararea Noului Testament
cu Vechiul Testament; nu lasă să scape nimic ce ar putea fi spus împotriva
Noului Testament, dar vorbeşte cu reverenţă despre Vechiul Testament:
În vechiul Testament ebraic, cartea justiţiei divine, se pot găsi oameni, lucruri şi
cuvinte de un stil într-atât de măreţ, încât sfintele scrieri ale grecilor şi indienilor nici nu
se pot compara cu el. În faţa acestor vestigii ale omului de odinioară te cuprinde groaza şi
respectul… cel care este el însuşi doar un animal domestic, firav şi docil, cel care
cunoaşte exclusiv necesităţile unui animal domestic… acela nu va găsi sub aceste ruine
33
34
35
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nici un temei de uimire, şi cu atât mai puţin de amărăciune – preferinţa pentru Vechiul
Testament este o piatră de încercare în privinţa „măreţiei‖ şi a „meschinătăţii‖… A reuni
sub aceeaşi copertă acest Nou Testament… cu Vechiul Testament, în chip de Biblie, de
„carte în sine‖: iată poate cea mai mare imprudenţă, cel mai mare „păcat faţă de spirit‖ pe
care îl poartă pe conştiinţă Europa literară39

Diferenţa între cele două Testament este, după Nietzsche, că în Vechiul
Testament poţi descoperi „oameni mari, un peisaj eroic şi ceva rarisim pe
pământ, acea naivitate fără seamăn a inimii puternice; mai mult, descopăr un
popor‖40; Noul Testament a făcut un imens deserviciu marii tradiţii a religiei şi
credinţei care i-a urmat.
Unele religii pot fi folosite în scopuri educative, incluzând pregătirea pentru
conducere. Este posibil ca unii, provenind dintr-o clasă în ascensiune, să se simtă
predispuşi să meargă pe calea unei spiritualităţi superioare41. Aici, ascetismul şi
puritanismul îşi arată utilitatea. Pentru cei incapabili să conducă – marea majoritate
a oamenilor obişnuiţi –, religia oferă o inestimabilă suficienţă faţă de condiţia lor,
oferă pace inimii lor, o înnobilare a obedienţei, fericirea şi suferinţa de a trăi laolaltă
cu cei asemenea lor, precum şi o anumită transfigurare, o înfrumuseţare şi o
justificare a banalităţii cotidiene şi întregii meschinării şi vieţi semianimalice a
sufletului lor. Religia îi iradiază pe aceşti oameni istoviţi, îi înviorează şi îi face
să tragă folos din suferinţă şi chiar să o sanctifice şi s-o justifice42.
Nietzsche înlocuieşte tirania moralităţii moderne cu o tipologie întreită.
Religia poate fi: un instrument de conducere; un mijloc de instruire a claselor în
ascensiune, pentru a conduce în viitor; sau un mijloc de a înşela şi împăca pe cei
care sunt conservatori şi nepotriviţi să conducă. Această ultimă calitate este
poate singurul câştig al creştinismului. Nietzsche o spune răspicat:
Filosofia nu este bună pentru mase. Acestea au nevoie de sfinţenie43.

Acesta este motivul pentru care Nietzsche nu doreşte să se descotorosească
definitiv de filosofia sufletului. Nu este necesar să renunţăm la „una din cele
mai vechi şi mai venerabile ipoteze… Însă calea spre concepţii noi, spre
rafinamente noi ale ipotezei sufletului este deschisă; iar noţiuni ca «suflet
muritor», «sufletul – multitudine de subiecte», «sufletul – edificiu colectiv al
instinctelor şi pasiunilor» cer de acum înainte drept de cetăţenie în ştiinţă‖44.
Filosofia şi ştiinţa modernă sunt împotriva creştinismului şi a noţiunii antice de
suflet. El nu doreşte să renege conceptul de suflet, ci să-l schimbe potrivit cu
alte cerinţe sau să-l îmbunătăţească potrivit cu voinţa de putere şi ierarhia. Un
concept rigid al sufletului nu poate servi cunoaşterii. În schimb, Nietzsche
39
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deschide calea pentru o serie de concepţii alternative şi concurente despre suflet,
fiecare fiind radical diferită de viziunea creştină.
Interpretând moralitatea în lumina naturii şi forţei unui popor, filosofii
devin legislatori sau creatori de valori:
Filosoful, aşa cum îl înţelegem noi, spiritele libere, drept omul cu cea mai
cuprinzătoare responsabilitate, cel care poartă pe conştiinţă evoluţia globală a omenirii,
acest filosof, în opera sa de cultivare şi educaţie, se va servi de religii la fel precum se va
servi şi de condiţiile politice şi economice respective45.

Religia este un instrument indispensabil pentru „arta guvernării‖,
indiferent dacă acest lucru însemna stăpânire şi supunere sau folosirea unor
surogate, ca în cazul Brahmanilor. În ultimă instanţă, filosofii îşi luau ei înşişi
răgazul pentru studiu şi contemplaţie, liberi de cerinţele sferei politice. Prin
urmare, noii filosofi pot fi filosofi şi regi. Această concepţie despre moralitate şi
zei înseamnă că, deşi Dumnezeu este mort, alţi zei aşteaptă la rând. Nietzsche
crede că perspectivismul va reînoi simţul nostru al divinului:
Pentru moment se găsesc soluţionări care mai ales nouă ne inspiră o mare neîncredere;
de acum înainte ele vor fi numite poate „convingerile‖ noastre. Mai târziu – vom vedea în ele
doar nişte urme pe calea ce duce spre cunoaşterea de sine, indicatoare ce ne ghidează înspre
problema care suntem noi înşine – sau, mai bine zis, înspre marea neghiobie care suntem noi
înşine, înspre fatumul nostru spiritual, înspre acel lucru ineducabil de acolo, din „străfunduri‖46.

Natura umană percepe prea uşor succesul ca rezultat al voinţei. Înţelegerea
greşită a voinţei de putere devine prea adesea spirituală în natură – o moralitate
arbitrară. Dacă moralitatea este o eroare, singurul remediu este o filosofie deschisă
la alte perspective, incluzând crearea de noi zei. Nietzsche atenţionează, totuşi,
că „cealaltă faţă‖ a religiei este periculozitatea ei supraumană. Filosofii trebuie
să fie prudenţi „în cazul în care religiile sunt folosite nu ca nişte mijloace de
cultivare şi educaţie în mâinile filosofilor, ci ajung să acţioneze de capul lor,
suverane, dorind să constituie ele însele ţeluri ultime şi nu doar un mijloc
printre alte mijloace‖47. Creştinismul şi buddhismul eşuează căutând să
conserve, să menţină în viaţă tot ce poate fi menţinut, ele devenind „religii ale
suferinzilor‖48. Tocmai din acest motiv Nietzsche plasează religia – şi o dată cu
ea şi politica – în mâinile noilor săi filosofi. Religia este necesară, după cât se
pare, pentru orice comunitate politică sănătoasă şi viguroasă. Nietzsche este
ferm: religia trebuie să fie de un anumit fel şi, cel mai important, trebuie să fie
sub controlul celor capabili să înţeleagă utilitatea ei proprie. Altfel spus, trebuie
să fie o religie în care Dumnezeu este iubit de dragul oamenilor.
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Nietzsche, spre deosebire de Marx, nu este în mod evident ateu, deoarece
critica sa a religiei este bazată doar pe o hermeneutică a neîncrederii. Mesajul
lui pentru creştini, totuşi, este, în ultimă instanţă, acelaşi ca cel transmis de
Marx. Dar există un sens în care Nietzsche trece dincolo de ceilaţi doi maeştri ai
neîncrederii, şi anume neîncrederea sa în raţiune; Freud şi Marx sunt încă
fundamentalişti ai Iluminismului deoarece ei încă susţin încrederea în puterile
raţiunii; Nietzsche a pierdut chiar şi acea încredere.
Nietzsche înţelege scopul religiei ca ridicare a slăbiciunii în poziţia
forţei; şi, pentru a face slăbiciunea respectabilă, pentru a face viaţa celui slab
(sclavul) mai suportabilă, el promovează virtuţi ca mila, hărnicia, umilinţa şi
prietenia. Astfel, Nietzsche demască religia ca refugiu al celui slab. În analiza sa
a religiei este evident acelaşi pattern al „demascării‖, întâlnit şi la Freud, pentru
a releva şi distinge „realul‖ de „aparent‖: în timp ce religia a fost percepută ca o
sursă legitimă de confort şi speranţă, atunci când cineva este pus în faţă cu
dificultăţile vieţii, în realitate, religia este o iluzie care exprimă doar dorinţa
acelei persoane de a avea un Dumnezeu-tată49.
*
Acest fel de „hermeneutică a neîncrederii‖ nu constituie monopolul
gândirii seculare. Ea poate fi şi cheia pentru atacul împotriva creştinismului,
care este esenţa scrierilor lui S. Kierkegaard (1813-1855). Critica creştinismului
burghez nu este îndreptată împotriva teologiei creştine, pe care Kierkegaard o
împărtăşeşte în mare măsură, ci spre dubla lui funcţie ideologică. A pune
semnul egalităţii între ordinea socială actuală şi împărăţia lui Dumnezeu
înseamnă nu doar a confunda ceva finit şi nedesăvârşit cu ceva absolut şi
perfect; ci înseamnă şi a spune individului că Dumnezeu nu îi cere nimic mai
mult decât să fie un membru respectabil al acestei societăţi. Tensiunea biblică
dintre Iisus şi fiecare ordine stabilită s-a pierdut.
Adevărata credinţă religioasă este diferită de ceea ce putem consimţi cu
ajutorul reflecţiei filosofice de tipul celei hegeliene în particular. Asemenea lui
Kant, Kierkegaard arată că raţiunea este limitată când ajunge la chestiuni
religioase. Totuşi, spre deosebire de Kant, susţine că raţiunea este totalmente
limitată. Ea nu ne poate conduce decât la „Necunoscut‖, atunci când o
cunoaştem într-un mod pozitiv sau determinat:
Ce este atunci necunoscutul? Este graniţa [limita] la care ajungem mereu, fiind
deci – când categoria mişcării este înlocuită de cea a repaosului – şi diferitul, diferitul
49

Pentru cele mai importante chestiuni ale gândirii lui Nietzsche, tratate sistetic, vezi: Bernd
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absolut. Diferitul absolut este însă cel ce nu are nici un semn particular de recunoaştere.
Odată definit ca absolut diferit, pare a fi gata să ni se reveleze; dar nu-i este dat, deoarece
intelectul nu poate nici măcar gândi diferitul absolut; neputându-se autonega absolut,
profită însă de sine şi gândeşte diferenţa în sine, aşa cum gândeşte ea însăşi 50.

De fapt, noi nu avem dreptul să identificăm „Necunoscutul‖ cu Dumnezeu;
„Necunoscutul‖ este ceea ce se află dincolo de sfera cunoaşterii şi trebuie să deschidă
calea credinţei, pe care Kierkegaard o descrie ca o specie de subiectivitate şi pe
care a conceput-o mai degrabă ca un angajament înflăcărat şi o cale a vieţii
decât o acceptare speculativă a unei liste de propoziţii.
Ceea ce Kierkegaard numeşte subiectivitate este un mod specific de
aprehensiune ne-speculativă, personală. Credinţa religioasă tratează despre
obiecte care depăşesc sfera raţiunii, iar modul ei de aprehensiune este o specie
de subiectivitate. Pentru Kierkegaard, subiectivitatea nu are nimic de a face cu
subiectivismul, în sensul că credinţa echivalează cu sentimentul, emoţia sau
experienţa psihologică pură. Mai degrabă ea denotă însuşirea de către o
persoană a unui obiect, ceea ce implică faptul că există un interes personal faţă
de acel obiect, că este apreciat ca fiind important pentru acea persoană şi pentru
viaţa ei, că acea persoană face o alegere sau opţiune pentru acel obiect. Acest
lucru este important deoarece, în timp ce obiectele raţiunii necesită asentimentul
nostru prin evidenţa lor, obiectele subiectivităţii reclamă ca noi să le alegem
liber, să riscăm, să facem un salt. Dezvoltând această idee, Kierkegaard atrage
atenţia, asemenea lui Pascal, asupra importanţei libertăţii umane: libertatea
actului de credinţă este esenţa credinţei.
Eu deci concluzionez mereu nu înspre existenţă, ci dinspre existenţă, fie că mă
mişc în lumea concret senzorială, fie în cea a ideilor. Aşa că eu nu demonstrez că există o
piatră, ci că ceva care există este o piatră, tribunalul nu dovedeşte că există un răufăcător,
ci că acuzatul, care bineînţeles că există, este un răufăcător. Fie că vrem să numim
existenţa un accesorium sau veşnicul prius, ea nu poate fi niciodată demonstrată51.

Obiectul subiectivităţii este tipic paradoxal, este o enigmă pe care
raţiunea nu o poate rezolva, întrucât nu este inteligibilă, ceea ce nu înseamnă
însă că paradoxul ar fi un non-sens. Credinţa religioasă este ceva ce noi alegem,
dar ceva la care mintea noastră se conformează din necesitate.
Discutând, în Conceptul angoasei, despre păcatul originar, Kierkegaard
ajunge la concluzia că nu există lucruri precum păcatul originar sau vinovăţia
originară; el insistă susţinând că orice fiinţă umană este inocentă iniţial. Pentru
fiecare individ uman, inocenţa este pierdută întotdeauna numai prin saltul
calitativ al individului, iar vina apare în saltul calitativ. Salturile calitative nu
50
S. KIERKEGAARD, Fărâme filosofice, în S. Kierkegaard, Scrieri, II (trad. Ad. Arsenevici),
Timişoara, Ed. AMARCORD, 1999, p. 67.
51
Ibidem, p. 63.
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sunt determinate cauzal şi, astfel, nu pot primi explicaţii ştiinţifice. Noi suntem
precum Adam şi Eva prin faptul că sărim direct din inocenţă în vină şi nimic
moştenit nu ne împinge dincolo de prăpastie. Kierkegaard este de acord că un
individ poate spune cu profundă sinceritate că s-a născut în mizerie şi că mama
sa l-a conceput în păcat, dar îşi poate face griji cu adevărat numai dacă el însuşi
a adus vina în lume. Aşadar, noi devenim vinovaţi numai atunci când comitem
păcate personale, care sunt salturi calitative libere în direcţia greşită şi pentru
care noi putem fi socotiţi moral răspunzători.
Reflectând asupra existenţei umane, Kierkegaard cerea să luăm realitatea
lui Dumnezeu mai în serios decât a făcut-o creştinismul însuşi. Pentru
Kierkegaard aceasta însemna, în primul rând, suspendarea teleologică a eticului;
era un refuz de a recunoaşte legile şi obiceiurile unui popor, împreună cu
teoriile care legitimează asemenea practici. Când Dumnezeu este luat în serios,
nici individul (stadiul estetic), nici societatea (stadiul etic) nu sunt luate în sens
absolut, ci ambele sunt văzute în finitudinea şi păcătoşenia lor, stând în faţa
Judecăţii lui Dumnezeu. Finitudinea şi păcătoşenia umană se combină pentru a
face proiectul cunoaşterii absolute, deopotrivă, comic şi tragic.
*
Reflecţiile filosofice ale lui Feuerbach, Freud, Marx, Nietzsche şi
Kierkegaard asupra religiei nu includ chestiuni precum dovedirea existenţei lui
Dumnezeu, natura lui Dumnezeu, relaţia celor create cu Dumnezeu ca principiu
prim, relaţiile particulare dintre natura umană şi conduita umană şi Dumnezeu
ca primul lor principiu. Astfel, cercetarea lor nu se delimitează ca parte
teologică a filosofiei, iar producţiile lor nu aparţin teologiei naturale sau
raţionale, aşa cum se întâmplă cu cele lăsate de un Aristotel (în cartea Lambda a
Metafizicii), de un Anselm (în Proslogion) sau un Thoma de Aquino (în Summa
contra gentiles, I-III), dar mai ales de către filosofii moderni, de la Descartes la
Kant. Pe de altă parte, Feuerbach, Freud, Marx, Nietzsche şi Kierkegaard nu au
produs nici ceea ce autorii de orientare analitică din secolul al XX-lea au înţeles
prin teologie filosofică, adică nu au încercat să abordeze exclusiv filosofic
concepte şi credinţe religioase, vizând înţelegerea, clarificarea şi explicarea
problemelor, evaluarea critică, raţionalitatea şi coerenţa lor.
Feuerbach, Freud, Marx, Nietzsche şi Kierkegaard au oferit critici ale
religiei practicând o hermeneutică a neîncrederii. Modelul originar al acestui tip
de critică se găseşte în dimensiunea profetică a credinţei biblice. Filosofii din
secolul al XIX-lea nu au facut decât să-l reia. Neîncrederea lor este centrată pe
judecăţi legitime împotriva unora din lucrurile pe care însăşi religia le-a produs:
putere, lăcomie, egoism etc. Astfel de judecăţi au fost făcute şi de Iisus în Biblie
în efortul său de a da urmaşilor posibilitatea să găsească şi să îmbrăţişeşe o
credinţă autentică.
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Criticile din secolul al XIX-lea sunt concentrate asupra pericolelor
religiei pentru viaţa spirituală. Neîncrederea direcţionează atenţia nu spre
problemele adevărului şi falsităţii, ci către caracterul vag al conştientizării care
permite religiei să mascheze şi să realizeze interese proprii care nu sunt
recunoscute ca atare. Astfel, religia reduce pe Dumnezeu la un mijloc sau un
instrument de împlinire a propriilor noastre scopuri cu ajutorul puterii şi
sancţiunilor divine, ceea ce înseamnă că credincioşii nu ştiu cu adevărat, sub
aspect religios, ceea ce ei fac.
Neîncrederea practicată de Feuerbach, Freud, Marx, Nietzsche şi Kierkegaard
nu este una epistemică, ci hermeneutică; ei nu întreabă dacă pretenţiile religioase
sunt adevărate, ci cum ajungem noi să le îndeplinim; ei nu cercetează eroarea
originară, ci păcatul originar; atenţia lor este concentrată pe funcţia religiei;
percepută ca sursă legitimă de speranţă, în realitate, religia este o iluzie.

HERMENEUTICS OF SUSPICION AS A CRITIQUE OF RELIGION
IN HUME AND HIS FOLLOWERS

Summary
For during the time from Hume and Kant to Nietzsche the focus removed from philosophizing
about God to philosophizing about religion. The combined humean and kantian critique of the
ontological, cosmological, and teleological proofs of the existence of God swiped the many forms
of both the scholastic and the deistic projects. What can philosophy say about religious dimension
of human life now that the methaphysical proofs of God‘s existence have been taken away? Hume
and his followers (Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, and Kierkegaard) developed a
hermeneutics of suspicion: they looked to see what motives underlie religious beliefs and
practices, and what functions they play in the lives of believers.

YVES MICHAUD ŞI NOUA ESTETICĂ A GUSTULUI.
O REFLECŢIE ASUPRA POSIBILITĂŢII DE ACORD
ÎN MATERIE DE JUDECATĂ ESTETICĂ,
DIN PERSPECTIVA PLURALISMULUI RADICAL
AL ARTEI ACTUALE
LOREDANA NICULEŢ*

1. Formele artistice au intrat, începând cu avangarda artistică a primelor decenii
ale secolului trecut, într-un proces de accelerată pluralizare şi relativizare. În
actualitate, artistul şi „artisticitatea‖ s-au transformat în instanţe dispensabile. Să ne
gândim doar la deja clasica Ouvre d’art media al lui Fred Forest din anii ‘50, un
experiment artistic comisariat de Réne Huyghe, pe atunci directorul muzeului
Louvre: artistul francez expune o suprafaţă goală, numită „150 cm2 de papier
journal‖ şi-i invită pe toţi vizitatorii expoziţiei să o umple în mod aleatoriu,
rezultatul fiind 700 de lucrări diferite – desene, poeme, grafisme etc. – pe care
Fred Forest le semnează şi le reuneşte într-o expoziţie de mare succes la Grand
Pallais. În acest caz, vizitatorii au libertate deplină să creeze obiectului artistic,
în timp ce artistul asumă fară probleme statutul de impostor. Gestul lui Fred
Forest, repetat în nenumărate variaţiuni în arta contemporană, nu este altceva
decât continuarea vechiului proiect de deconstrucţie şi dematerializare a obiectului
artistic iniţiat de Malevich în 1914 cu „Tablou negru pe fond alb‖. Artiştii au
înţeles că ceea ce trebuie să stăpânească acum nu mai este tehnica, ci o intuiţie
specială în legătură cu contextul care produce arta. Cine sau cum se construieşte
opera nu mai sunt chestiuni esenţiale, ci cum anume se raportează ea la un
context şi cum devine ea vizibilă în sfera mediilor de comunicare. S-ar putea
spune, de acord cu Yves Michaud, că opera de artă s-a evaporat într-o atmosferă
de estetizare generalizată. Noul regim al artei, întreţinut de aviditatea hedonistă
de a capta experienţă şi emoţie facilă şi de transformarea muzeelor în centre de
distracţie şi consum – acea dinamică caracteristică turismului cultural intuită de
Walter Benjamin în felul în care percepem în mod distrat, non-reflexiv, oraşul – readuce
în discuţie teza hegeliană conform căreia arta nu mai este o manifestare a spiritului,
ci mai curând un ornament specific epocii. Pentru a confrunta acesta ipoteză,
nimic mai simplu decât un tur al Bienalei din Veneţia, unul dintre acele locuri
unde se poate simţi în direct pulsul artei contemporane.
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Acest scenariu de pluralism, în aparenţă incontrolabil, generează sentimentul
unei teribile confuzii de natură criteriologică: pe de o parte, dat fiind că, în principiu,
oricine poate „produce‖ şi „judeca‖ arta, se generează în mod inevitabil dezordine
de criterii de valoare şi conflicte de gust; pe de altă parte, relativismul axiologic
determină o neîncredere generalizată faţă de arta contemporană şi suspiciune cu
privire la autonomía presupusă a criteriilor de promovare artistică. Primul efect
vizibil al acestei eliberări a sferei artei este revendicarea, dinspre artist, a unei
aşa numite imunităţi estetice, definite de către Yves Michaud ca o imunitate
morală asociată cu pretenţia sa la autonomie, la libera creaţie şi la critica
convenţiilor, în aceeaşi linie cu estetica şocului promovată de către primele
avangarde1. Acestă tensiune de natură etico-juridică a fost discutată pe larg de
către Dan Eugen Raţiu, apelând la mărturia unor teoreticieni precum Jean Clair,
Yves Michaud sau Rainer Rochlitz, din perspectiva binomului libertate /
responsabilitate2. Este adevărat că dacă ne gândim la acţiuni artistice precum
aceea a lui Chris Burden de a ţinti cu revolverul un avion în zbor sau a lui Vito
Acconci de a urmări, cu intenţii cel puţin dubioase, cetăţenii pe stradă, avem
senzaţia că mulţi artişti contemporani urmăresc nu atât transgresiunea
convenţiilor estetice şi sociale sau a limitelor între artă şi non-artă, cât
transformarea lor din artişti în delicvenţi. Există o diferenţă evidentă între ironia
provocativă a jocurilor lingvistice practicate de către dadaişti şi realismul
conflictiv (de multe ori delictiv) al unei bune părti a artei sfarşitului de secolul
al XX-lea, centrată pe tactica brutalităţii şi obscenităţii: în timp ce prima lovea
din plin în convenţionalismul artei tradiţionale, „realismul violent‖ al artei
actuale s-a transformat într-o modalitate rutinară de entertainment3. O altă
consecinţă a acestei eliberări este tendinţa excesiv reflexivă din câmpul artei.
Nu ne referim aici doar la autoreferenţialitatea operelor conceptuale, unde
relaţia operei cu teoria este evidentă, ci şi la emigrarea masivă a artiştilor vizuali
spre câmpul teoretic al istoriei artei, în special începând cu generaţia anilor ‘60.
Artişti precum Ad Reinhardt4, Allan Kaprow5 sau Joseph Kosuth6 sunt doar
1
MICHAUD, YVES, La crise de l’art contemporain. Utopie, démocratie et comédie, Paris,
PUF, 1997, p. 126.
2
RAŢIU, DAN EUGEN, „Lumea artei: libertate sau imunitate? Problema responsabilităţii şi
angajamentului în arta contemporană‖, în Journal for the Study of Religions & Ideology, nr. 4, 2003.
3
„Altfel spus, (…) arta nu este altceva decât excremente cotidiene convertite în distracţie prin
expunerea lor într-un alt context decât cel cotidian: deşeurite vieţii cotidiene, transformate în spectacol
distractiv prin faptul că sunt elevate la statutul (din ce în ce mai problematic) de artă‖, afirmă
DONALD KUSPIT, El fin del arte [The End of Art, 2004], trad. Alfredo Broton Muñoz,
Barcelona, Ed. Akal, 2006, p. 101.
4
REINHARDT a fost profesor la Şcoala de Arte Frumoase din California, San Francisco,
la Universitatea din Wyoming, la Universitatea din Yale şi la Hunter College din New York.
5
ALLAN KAPROW era deja profesor la Rutgers University când, împreună cu alţi profesori
precum Robert Watts, Geoffrey Hendricks şi o serie de studenţi, între care Roy Lichtenstein, a
participat la fundarea grupului Fluxus.
6
JOSEPH KOSUTH, unul dintre pionierii artei conceptuale, a trecut ca professor prin
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reprezentanţii cei mai faimoşi ai acestei tendinţe. Fred Forest, pe care-l menţionam
la începutul expunerii, deşi continuă să se recomande drept artist multimedia, este
totodată doctor la Sorbona, reputat profesor în Ştiinţele Informaţiei şi Comunicării.
Pluralismul radical din câmpul artei contemporane este pentru mulţi un
simptom degenerativ. Deşi Arthur Danto, printr-o serie de lucrări consacrate,
precum The Transfiguration of the Common Place, The Artworld, After the End
of Art, s-a lansat în căutarea unei alternative pluraliste la definiţiile relativiste şi
instituţionale ale artei – o alternativă filosofică pe care o vrea formulată nu în
termeni estetici (istorici), ci trans-istorici, în acord cu ceea ce el consideră un
orizont „postistoric‖ – tonalitatea cu care evalua în 1984 situaţia artei era cât se
poate de sumbră: „Arta a murit. Tendinţele sale actuale nu mai manifestă nici o
urmă de vitalitate; nici măcar nu mai prezintă convulsiunile sale dinaintea
morţii, sunt doar mişcările mecanice ale unui cadavru supus unei forţe
galvanice‖7. Se poate remarca că cel puţin în cazurile în care pluralismul
eliberator al artei contemporane sau, pentru a parafraza formularea lui Danto,
„postistorică‖, este pus în legatură cu o anumită estetizare strâns legată de piaţa
de consum, diagnosticurile experte în legătură cu direcţia artei sunt cât se poate
de sceptice. Vom semnala aici doar două dintre ultimele proiecte publicistice
ambiţioase din câmpul teoriei artei, unul european, Art of the 20th Century8,
apărut în 2000 şi Art since 1900. Modernism, antimodernism, postmodernism9
publicat în USA în 2004 de către editorii principali ai revistei de specialitate
October, o publicaţie care din 1976 a urmat un discurs neo-marxist şi
poststructuralist în teoria artei. Deşi cele două antologii oferă două versiuni
distincte ale artei secolului XX, ambele adoptă, de îndată ce abordează arta
ultimelor decenii, un ton crepuscular, indicativ al faptului că pentru aceşti autori
s-a ajuns, dintr-un motiv sau altul, la epuizarea unei etape. Karl Ruhrberg, autor
al secţiunii privind pictura din Art of the 20th Century, afirmă că „arta nu mai
este capabilă să emită adevăruri absolute‖. Potrivit regretatului critic de artă
german, pictura recentă nu mai urmează nici o direcţie evidentă, nu se mai
orientează după teoria ambiţioasă a avangardei, nu mai este capabilă să
genereze mişcări de idei şi nici personalităţi artistice semnificative. Manfred
Schneckenburger, autorul secţiunii despre sculptură al aceleeaşi antologii, adoptă
centre şi universităţi precum Hochschule für Bildende Künst din Hamburg şi Staatliche Akademie
der Bildende Künst, din Stuttgart, iar în prezent este profesor la Kunstakademie din Munich şi de
asemenea la Instituto Universitario di Architettura, din Veneţia.
7
DANTO, ARTHUR, „The End of Art‖, în The Death of Art, ed. by Berel Lang, New York,
1984; ideile principale ale acestui articol au fost reluate şi în After the End of Art: Contemporary
Art at the Pale of History (1996) – am consultat ediţia Arthur Danto, Después del fin del arte. El
arte contemporáneo y el linde de la historia, Barcelona, Paidós, 1999.
8
RUHRBERT, K., SCHNECKENBURGER, M., FRICKE, C., HONNEF, K., Art of the 20th
Century, Taschen Books, 2002.
9
FOSTER, H., KRAUSS, R., BOIS, YVES-ALAIN, BUCHLOH, B., Art since 1900. Modernism,
antimodernism, postmodernism, Thames & Hudson, 2004.
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acelaşi scepticism când se referă la „confuzia pluralistă‖ şi lansează întrebarea
cu privire la destinul ratat al avangardei. Concluzia autorilor americani ai lucrării
Art since 1900. Modernism, antimodernism, postmodernism, este sceptică în
egală măsură când evalueză pluralismul artei prezentului. În secţiunea finală
numită „Masa rotundă cu privire la situaţia artei contemporane‖, autorii nu ezită
să afirme că bună parte din producţia artistică actuală se subordonează industriei
consumiste. Verdictul lui Rosalind Krauss, alma mater al proiectului, este cât se
poate de clar: în arta actuală, totul riscă să se transforme în kitsch. Pentru toţi
aceşti teoreticieni ai artei, problema ţine de ethosul postmodern conform căruia
„orice este valabil‖ (anything goes). Acelaşi lucru îl afirmase în anii ‘50 Hilton
Kramer – fondatorul publicaţiei New Criterion din New York şi autorul cărţii
The Age of the Avant-Garde (1972) – văzând în arta Pop cauza sfârşitului
avangardei şi al cinismului din câmpul artei. Acelaşi verdict pesimist în legătură
cu arta prezentului se repetă la criticii actuali amintiţi, cu diferenţa că acum nu
mai este arta Pop sursa degenerării (acesta fiind de altfel inclusă în naraţiunea
avangardei), ci subcultura consumistă.
Cum anume se poate conjuga judecata estetică cu situaţia de pluralism
radical indicată de sintagma postmodernă a lui „anything goes‖? Se mai poate
vorbi, în aceste condiţii, de posibilitatea acordului estetic sau de criterii stabile
în câmpul artei? Despre ce fel de teorie estetică ar fi vorba, din perspectiva
acestui pluralism? Dacă estetica aparţine dintotdeauna unui regim mediator,
cum anume se poate raporta ea la o practică „post-artistică‖ care, atunci când nu
e pur şi simplu insignifiantă (ca artă a banalului, nici kitsch, nici elevată, ci, aşa
cum remarca Donald Kuspit în The End of Art, ca practică intermediară care
conferă glamour realităţii cotidiene, în timp ce simulează că o critică10), e în
orice caz, obscenă, apropiată ca gen de reality-show-ul televiziv (acea simulare
a proximităţii, lipsită complet de dimensiunea simbolică a artei)? Aşa cum
observă Barry Gewen, aceasta ar fi o dezbatere importantă mai curând din
perspectiva filosofiei şi istoriei artei, decât din perspectiva practicii artistice ori
a criticii de artă jurnalistice11. Unii teoreticieni, precum cei reuniţi în jurul
revistei October, au recurs în aceste condiţii la activism, la discursul avangardei,
la interpretarea artei în termeni de rezistenţă neomarxistă şi feministă. Mulţi
dintre ei s-au refugiat în departamentele de istoria şi teoria artei ale unor
universităţi prestigioase, o opţiune legitimă de altfel, dacă ne gândim la faptul
că funcţia criticii nu este nici să difuzeze, nici să promoveze proiectele
muzeelor şi cu atât mai puţin, agendele galeriilor. Alţii au găsit un refugiu, aşa
cum observă James Elkins – unul dintre puţinii istorici ai artei cu un autentic
interes metacritic asupra propiei discipline – într-o atitudine acritică. O parte
importantă a criticii actuale este expertă în evocarea şi descrierea operelor
10
11

KUSPIT, DONALD, El fin del arte, Madrid, Ed. Akal, 2006, p. 81.
GEWEN, BARRY, „The State of Art‖, New York Times, 11 december 2005.
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recente, în contextualizarea lor istorică, în articularea stilistică şi intelectuală a
diferiţilor artişti, însă refuză explicit să formuleze judecăţi estetice (de gust şi de
valoare). Este semnificativ aici protagonismul pe care l-a câştigat recenta figură
a comisarului de expoziţii, recomandat drept promotorul acelor practici artistice
care, eliberate de corsetul interpretativ al teoriei, ar recâştiga astfel un statut
autonom, o expresivitate radicală. Ne întrebăm însă dacă este realmente posibilă
o practică artistică independentă de orice teorie, concept sau tendinţă?
2. Pentru a evita atât vidul axiologic generat de pluralismul radical, cât şi
răspunsurile esteticii tradiţionale, care reduc arta la obiectul artistic, la autoritatea
artistului sau la finalităţi liberatoare, ar fi nevoie în principiu de un efort de
pluralizare a propiilor noastre concepte. Una dintre încercările cele mai semnificative
şi coerente de regândire a disciplinei estetice din pespectiva tensiunii între
pluralism şi globalizare, îi aparţine filosoful francez Yves Michaud. Situându-se
între contextualismul lui Wittgenstein şi convenţionalismul lui Hume, Michaud
încearcă, în special prin lucrarea Judecata estetică12, să se demarce atât de
realism, cât şi de relativism, prin exersarea unui aşa numit ―relativism moderat
sau conceptual organizat‖. Ne vom referi în continuare la ideile principale ale
acestei propuneri teoretice, pe urmele stabilirii unor parametri de interpretare şi
evaluare sensibili la noile condiţii ale arte, dat fiind că, aşa cum a semnalat
Jean-Marie Schaeffer, în Adieu à l'esthétique (2000), estetica tradiţională are
prea puţine de spus cu privire la arta contemporană, cel puţin atunci când
aceasta este restaurată dintr-o perspectivă acritică. Estetica are şi ea propriile ei
mituri, între care mitul fondator potrivit căruia artisticitatea ar fi o proprietate a
operei, independentă de condiţiile discursului în care a fost produsă. Michaud
se îndepărtează în egală măsură atât de poziţiile nostalgice ale esteticii
tradiţionale, de neo-hegelienii care trăiesc de pe urma comerţului cu ideile
necrologice despre mortea artei, cât şi de jubilarea acritică a pluralismului,
specifică anumitor teorii postmoderne. Michaud argumentează un concept
„deschis‖ de artă, însă din pespectiva specifică a experienţei estetice, i.e. a unor
„criterii locale şi funcţionale‖.
Aşa cum a remarcat Matei Călinescu în Cinci feţe ale modernităţii.
Modernism, avangardă, decadenţă, kitsch, postmodernism, mitul decadenţei
ţine de o teamă transistorică la fel de veche, probabil, ca civilizaţia occidentală,
însă momentul esenţial al său este, după cum bine se ştie, teza hegeliană a
caracterului trecut al artei (Vergangenheitscharacter der Kunst), enunţată pentru
prima dată în Fenomenologia spiritului, reluată în Enciclopedia ştiintelor
filosofice şi, ca temă inaugurală, în prelegerile de estetică ţinute în Heidelberg şi
12

MICHAUD, YVES, El juicio estético [Critères esthétiques et jugement de goût], „Introducción‖,
trad. Gerard Vilar Roca, Barcelona, Idea Book, 2002.
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Berlin. „Arta nu mai oferă acea satisfacţie a nevoilor spirituale pe care timpuri
anterioare şi popoare au căutat-o în ea, şi au aflat-o numai în ea. Zilele frumoase
ale artei eline, ca şi epoca de aur a evului mediu de mai târziu, au trecut (...)
Arta este şi rămâne pentru noi, în privinţa destinaţiei ei supreme, ceva ce
aparţine trecutului‖13. Înţeleasă corect, această frază nu se referă la piederea
artei ca activitate specifică – dat fiind că, dimpotrivă, Hegel afirmă că este de
aşteptat ca arta să prospere şi să se perfecţioneze din ce în ce mai mult, ceea ce
efectiv s-a întâmplat – ci se referă la pierderea funcţiei sale originare, a realităţii
veritabile a spiritului, i.e. divorţul dintre arta şi viaţa spiritului, ruptură care ulterior
a fost pusă în relaţie cu alienarea specifică societăţii industriale şi de consum.
Ideea hegeliană în legătură cu moartea artei este recuperată în anii ‘80 de
către gânditori precum Gianni Vattimo, Hans Belting sau Arthur Danto, în
sintonie cu alte teorii necrologice ale sfârşitului istoriei, al subiectului sau al
metafizicii. Potrivit lui Hans Belting în The End of the History of Art?14, arta
modernă, a cărei prime etape, mimetice, s-ar situa între 1400 şi 1800 şi care s-ar
epuiza odată cu modernitatea în jurul lui 1960, constituie sfârşitul nu al artei ca
atare, ci al imaginilor picturale „de dinaintea erei artei‖, dat fiind că acestea, de
natură religioasă în genere, erau venerate de către public fără să se ţină cont de
efectul estetic pe care-l puteau genera. În ceea ce priveşte teza lui Belting despre
sfârşitul istoriei artei, ea se referă la sfârşitul specific al proiectului modern, al
unei conştiinţe a istoriei artei specifice modernităţii. Privită în ansamblu, istoria
artei moderne ar fi o lungă succesiune de naraţiuni despre artă, o competiţie în
care, mai mult sau mai puţin vizibil, se încearcă anularea valorilor precedente.
Această competiţie a luat sfârşit cu cultura contemporană, dat fiind că, deşi se
abordează teme precum „memoria istorică‖ sau „vindecarea rănilor trecutului‖,
o face mai curând din perspectiva unei lipse de luciditate în legatură cu
prezentul şi a unei integrări pe orizontală a tuturor pespectivelor, numită în
limbajul său favorit „multiculturalitate‖. Sfârşitul istoriei artei nu se referă aici
la sfârşitul disciplinei istorie artei – dat fiind că realitatea pieţei editoriale
dezminte acestă ipoteză; de asemenea, în ciuda titlului sumbru al cărţii lui
Belting, rezultatele sale ca istoric al artei sunt departe de a exemplifica o astfel
de anihilare a disciplinei. Este vorba de cu totul altceva: de a evidenţia
imposibilitatea transferării metodelor tradiţionale ale disciplinei la situaţia
actuală a artei şi, aşa cum remarca Vicente Jarque, de a atrage atenţia istoricilor
de artă asupra faptului că această nouă condiţie postistorică afectează în aceeaşi
măsură şi viziunea lor în legătură cu prezentul. Ceea ce a luat sfârşit – dat fiind
că a devenit inoperabilă – este un anume tip de narativitate a istoriei artei,
bazată pe ideea de progres. Acestă narativitate nu mai funcţionează, pe de o
parte, pentru ca a ieşit la lumină eurocentrismul construcţiei sale istorice, iar pe
13
14

HEGEL, Prelegeri de estetică, traducerea D. D. Roşca, Bucuresti, Ed. Academiei, 1996.
BELTING, HANS, The End of the History of Art?, Chicago, University of Chicago Press, 1987.
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de altă parte, pentru că aceasta putea fi înţeleasă doar în contextul unei
terminologii stilistice, în mod evident epuizate, în contextul unei terminologii
idealiste în linia hegelianului Volkgeist sau în contextul unui empirism brut15.
Pluralismul actual al artei, debordarea criteriilor sale tradiţionale nu mai permite
o disciplină de caracter omogen. În acest sens, Belting vorbeşte de „două
tradiţii‖ sau istoriografii, coexistente dar incompatibile, una orientată spre
studiul artei trecutului, alta spre arta modernă si contemporană, fiecare
confruntându-se cu dificultăţi metodologice specifice16.
3. Potrivit lui Yves Michaud, teza lui Hans Belting în legătură cu sfârşitul
istoriei artei are meritul de a arăta semnificaţia acestei necrologii: continuitatea
sfarşitului istoriei artei. Pentru Michaud însă, dat fiind că în contextul artei post-istorice
toate perspectivele narative, precum şi practicile artistice, coexistă într-o infinitate
de combinaţii, chestiunea cu adevărat importantă – ca şi pentru Arthur Danto – este
cea criteriologică: ce înseamnă să faci teorie şi critică de artă într-o lume în care totul
poate fi artă? S-ar putea spune ca Michaud concepe teoría artei dintr-o pespectivă
mai curând filosofică decât estetică, ca înţelegere a prezentului în forma reflecţiei
despre artă unde converg judecata estetică şi cea istorică. Acest exerciţiu estetic
are în vedere cei patru parametri tradiţionali ai esteticii – descriere, interpretare,
evaluare şi expresie – însă pentru a-i revizui şi transcende. În ceea ce priveşte
practica artistică actuală, descrierea şi expresia ne ajută prea puţin. Ce relevanţă
ar avea, bunăoară, să ne raportăm în termeni de descriere şi expresie la acţiuni
precum cea a lui Francis Alys, de a trage după sine pe stradă o enormă bucată
de gheaţă, până când aceasta se topeşte complet şi lasă în urmă semnele propriei
sale inutilităţi? „Uneori, a face ceva nu duce nicăieri‖, afirma, într-un interviu,
artistul. De fapt, nu se afirmă nimic nou aici, dat fiind că, dintotdeauna, arta a
însemnat o serie de lucruri „inutile‖, care „nu duc nicăieri‖, însă acţiunea lui
Alys poate căpăta o nouă semnificaţie dacă ne gândim la tendinţa culturii
postmoderne de a colecţiona şi expune lucruri inutile, dar care au manifestat la
un moment dat spiritul timpului lor17. Din perspectiva propriei sale filosofii a
post-istoricităţii artei contemporane, însă în evidentă contradicţie cu propia sa
practică de critic de artă pentru The Nation sau Artforum, Danto a afirmat că
nici evaluarea, i.e. exerciţiul critic propriu-zis cu privire la o opera de artă, nu ar
mai fi azi un parametru util. Danto a încercat, în acest sens, să argumenteze că
datoria unui critic este să ofere lectorilor săi doar „un fragment de gândire‖, o
15

JARQUE, VICENTE, „La critica en la época del arte transfinito‖, în Disturbis, nº 3, 2008.
Ca orice tipologie, aceste diferenţieri între modern şi postmodern, istoric şi postistoric,
imaginea „dinaintea artei‖ şi imaginea artistică, i.e. „modernă‖, sunt generalizări imprecise, însă
relevante în măsura în care ne descriu anumite tendinţe de gândire şi de practică culturală.
17
„Inutilitatea are locul său în Muzeu. Muzeificarea lumii este astăzi un fapt evident. În mod
progresiv, una după alta, energiile spirituale care defineau viaţa – arta, religia, filosofia, idea de
natură, inclusiv politica – s-au retras docil către Muzeu‖, afirmă GIORGIO AGAMBEN în
Profanaciones [Profanazioni, 2004], trad. de Edgardo Dobry, Barcelona, Ed. Anagrama, 2005, p. 110.
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opinie pe care respectivii o pot adopta sau respinge, în funcţie de propia lor
experienţă directă în faţa operei. Putem reaminti aici, dintr-o perspectivă
kantiană, că actul evaluării estetice – de a accepta sau respinge un obiect ca
operă de artă – nu comportă, în mod obligatoriu, o reflecţie anterioară în formă
de argumente, o înţelegere a operei, ci mai curând un răspuns intuitiv, un act de
credinţă, să spunem. În această perspectivă şi în mod surprinzător, modelul
kantian al unei experienţe subiective universale nu ar fi foarte departe de
legendarul „Wow‖ al lui Andy Warhol, o formă de judecare estetică care, în
ciuda emfaticei sale lipse de argumentare, nu exclude caracterul de expresie a
unei aprecieri. Judecata estetică este mereu pregatită de o pre-judecată. Însă
critica artei nu poate rămâne la nivelul acestei simple divulgări a prejudecăţilor
(sau a gusturilor), ci trebuie să se construiască ca interpretare în jurul operei,
acţiunii sau situaţiei artistice. Arthur Danto a definit acestă funcţie a esteticii
actuale ca o „transfigurare a banalului‖: deşi avem de-a face cu un lucru
oarecare, acesta, în procesul însuşi al interpretării, suferă o transfigurare, un
schimb de identitate, care îl converteşte într-o operă de artă.
Pe fondul acestei tensiuni între exigenţa judecăţii estetice şi relativismul de
forme şi criterii artistice actúale, apare la Michaud interesul pentru natura criteriilor
estetice: trebuie estetica actuală să renunţe la exerciţiul definirii artei?18
Acestă chestiune a fost pe larg dezbătută în spaţiul filosofic anglo-saxon
încă din anii ‘50. În The Role of Theory in Aesthetics, Morris Weitz afirmă că
dificultatea definirii artei nu ar ţine de pluralismul artei prezentului, ci de însăşi
natura artei. Acesta ar fi o radicalizare a contextualismului wittgensteinian: 1) arta
nu dispune de o esenţă a sa; 2) e de ajuns „să privim şi să vedem‖, ca să remarcăm
că între operele de artă există doar asemănări de familie şi nu de esenţă. În acest
caz, când anume aveam de-a face cu o operă de artă şi când nu? Danto încearcă,
în The Artworld, să rezolve această chestiune recurgând la funcţia simbolică a
obiectului artistic: funcţia – artisticitatea – este ceva ce atribuim obiectului, nu
statutul său ontologic. Obiectul ca atare nu are nici o calitate estetică sau, altfel
spus, nu calităţile expuse şi percepute sunt ceea ce constituie opera de artă, ci
interpretarea pe care i-o dăm. În aceeaşi ordine de idei argumentează şi George
Dichie, în Art and Aesthetics: an Institutional Analysis (1974), că opera de artă
este un artefact care necesită un cadru instituţional pentru a putea funţiona ca
artă. Dintr-o perspectiva diferită, dar care în fond comportă argumente similare,
Pierre Bourdieu, în La distintion: critique social du jugement (1979), considera
că opera de artă este vizibilă doar pentru cei care împart acelaşi cod cultural,
fără de care privirea şi gândirea s-ar pierde în haosul de senzaţii si semnificaţii.
Deşi, în fond, definiţiile instituţionale ale artei pot fi considerate corecte – în
sensul în care avem realmente nevoie de un set specific de concepte şi de o

18
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anumită educaţie estetică pentru a avea acces la arta contemporană – nu putem
totuşi trece cu vederea anumite dificultăţi:
– Cum anume putem fi siguri că un obiect deţine sau nu statutul de operă
de artă? Potrivit perspectivei instituţionale, ar însemna că avem nevoie
să fim însoţiţi în permanenţă de un critic (sau un ghid de artă);
– Dacă anumite grafisme, produse în mod accidental de elefanţii unei
rezervaţii, sunt expuse într-o galerie, asta înseamnă că primesc, în mod
automat, statutul de artă?19 Sau dacă un comisar de expoziţii prestigios,
precum Roger Buergel, propune drept opere de artă, în cadrul
Documentei 12, creaţiile gastronomice ale maestrului bucătar catalan
Ferran Adrià, trebuie realmente să-l luăm în serios?
– Dacă, din pespectiva teoriei culturale, ceea ce considerăm artă este
determinat de un anume cod cultural – în sensul în care un ready-made
de Duchamp nu ar fi putut fi considerat artă în contextul epocii
victoriene – atunci asta ar însemna că un Rembrandt nu este artă astăzi,
dat fiind că pictura realistă nu mai este un paramentru important al
codului cultural actual? Ar însemna asta, ad extremis, că un Rembrandt
scos din muzeu nu mai este o operă de artă?
Definiţiile realiste ale artei, pe de altă parte, deşi se bazează pe argumentul
solid al priorităţii logice a operei în relaţie cu teoria (instituţia) – în sensul în
care, pentru a dispune de o lume a artei, avem nevoie în primul rând de artă – se
confruntă de asemenea cu o consecinţă nu mai puţin stranie: existenţa operei de
artă pare a nu avea nevoie, în aceste condiţii, de o experienţă a artei.
Dificultăţile specifice ale acestor posturi antagoniste l-au condus pe Michaud
spre un punct median: posibilitatea de definire a artei ţine de tensiunea între regimul
imanent al operei de artă (calităţile sale) şi regimul său transcendent (al istoriei
artei sau ceea ce Michaud numeşte „regimul acordurilor estetice din lumea artei‖).
Nucleul tezei lui Michaud este în acest sens experienţa artei, în măsura în care
vede în ea o posibilă deschidere pluralistă a esteticii. Michaud are convingerea că
arta şi estetica nu pot fi definite doar plecând de la artist sau de la receptor, ci în
primul rând de la jocul regulator de actori, capabili să-şi schimbe poziţia inţială20.
Dificultatea tezei lui Michaud ar consta în a decide dacă existenţa operei este
condiţia experienţei estetice (perspectiva transcendentalistă) sau, dimpotrivă,
dacă experienţa este condiţia existenţei operei ca atare (perspectiva actualistă).
Potrivit ideilor expuse în L'art à l'état gazeux (2003), Michaud lasă de înţeles că
optează pentru prima postură, dat fiind că, în actualitate, triumful esteticii, i.e.
19

Acest caz nu este doar o ipoteză, ci o expoziţie reală din 2008 al organizaţiei tailandeze
Asian Elephant Art & Conservation Project, dedicată „educaţiei artistice‖ a elefantilor; aşa numita
„elephant painting‖ a fost expusă, cu scop benefic, într-o sală de expoziţii a sediului corporaţiei
Arnold Worldwide, în mijlocul Manhattan-ului; se poate consulta în acest sens galeria virtuală
://www.elephantartgallery.com/paintings/.
20
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estetizarea (cosmetizarea) generalizată a culturii şi societăţii, este responsabilă
de dispariţia operelor de artă sau de volatilizarea lor în cotidian. Un exemplu
paradigmatic al acestei situaţii ar fi toate acele instalaţii video pe care le putem
întâlni, în aceeşi măsură, nu doar în galeriile de artă, ci şi în vitrinele magazinelor.
Într-o societate în care experienţa artistică, produsă în mod industrial, se converteşte
în simplă experienţă turistică, obra de artă ca obiect, ca pivot al experienţei
estetice autentice, a devenit o raritate.
Michaud gândeşte conceptul de experienţă estetică din perspectiva teoriei
wittgensteiniene a jocurilor de limbaj, acel uz primitiv al cuvintelor prin care,
bunăoară, un copil învaţă limba maternă: unitatea experienţei estetice (întâlnirea
între operă şi criteriile de gust) este similară unităţii jocurilor de limbaj.
Michaud recunoaşte în experienţa estetică toate caracteristicile jocului, aşa cum
a fost el gândit de Wittgenstein:
– ieşirea din propiul tău context şi intrarea într-un context nou, acela al jocului;
– asumarea un anumit rol (acela de artist, de receptor, de critic, etc.);
– adaptarea la un set de reguli, i.e. învăţarea unui cod (care presupune
nişte premise, un conţinut, un obiectiv);
– regulile jocului se pot modifica sau pur şi simple dispărea, în care caz
sunt înlocuite cu altele noi, în funcţie de context, ca şi jocurile primitive
de limbaj care sunt caracterizate printr-o flexibilitate specială (ideea
witgenstieniană de joc ca „formă de viaţă‖);
– există o infinitate de modalităţi ale experienţei estetice, ca şi în cazul
jocurilor de limbaj;
– experienţa estetică are un caracter mediator, ca şi jocul, care dispune de
un ritm propriu; rolul mediator al jocului a fost semnalat de Huizinga
en Homo ludens sau de Gadamer în Adevăr şi metodă, ambii susţinând
că jocul este, în esenţă, mai mult decât o simplă activitate, o autoreprezentare; însă dacă aceşti gânditori se referă la joc în relaţie cu
conceptele tradiţionale precum „agradabilul‖, „reprezentarea‖ sau
„gratuitatea‖, insistând pe autonomia jocului ca joc, Michaud se referă,
dintr-o perspectivă wittgensteiniană, la joc ca şi context, insistând în
acest caz pe parametri precum „regulile‖, „învăţarea‖ şi „codul‖.
Ideea principală aici este că, în esenţă, experienţa estetică este un sistem
de comunicare: ca şi jocul, dacă nu reuşeste să genereze comunicare, experienţa
estetică eşuează. Ca acord al judecăţilor şi criteriilor estetice, experienţa este
posibilă în aceeaşi măsură în care sunt posibile asemănările de familie între
diferitele limbaje: din când in când, se întâmplă să folosim aceleaşi cuvinte când
ne referim la obiecte diferite, însă fiecare poate înţelege termenii respectivi în
sensuri distincte. Bunăoară, putem să calificăm trei obiecte diferite – calul
andaluz, o sculptură a lui Tony Cragg şi rap-ul american precum „frumoase‖ sau
„reuşite‖, însă având de fiecare dată în vedere contexte diferite de limbaj.
Criteriile pot sau nu să coincidă – de exemplu, putem să calificăm deopotrivă
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calul andaluz şi sculptura lui Cragg drept „monumentale‖, însă nu putem să-l
calificăm pe primul drept „o structură elicoidală‖.
Trebuie, în acest caz, să considerăm poziţia teoretică a lui Yves Michaud
drept convenţionalistă? Michaud îşi defineşte propia postură drept un „relativism
moderat‖, formulare paradoxală cu care înceracă să se distanţeze atât de realismul
esteticii tradiţionale, cât şi de relativismul teoriilor instituţionale. Dacă prima
atitudine, conform căreia artisticitatea este o proprietate naturală a obiectului artistic,
riscă să cadă într-o definiţie circulară a artei, a doua riscă să cadă în nihilism,
dat fiind că pleacă şi sfârşeşte în topicul „gusturile nu se discută‖. Michaud
ţinteşte, dimpotrivă, spre posibilitatea unei justificări raţionale a judecăţii
estetice, o atitudine care readuce în discuţie problema normei gustului, centrală
pentru Hume şi Kant. Ambii au înteles problema gustului ca pe o antinomie: pe
de o parte, au considerat originea judecăţii estetice în răspunsul subiectiv faţă de
anumite calităţi ale obiectului şi, pe de altă parte, au înţeles aspiraţia la judecata
estetică ca pe un acord interpersonal. Pentru Hume, „frumosul consistă într-o
ordine a părţilor într-un întreg care, fie datorită constituţiei noastre naturale, fie
obiceiurilor ori capriciilor fiecăruia dintre noi, este capabilă să producă în noi
plăcere sau respingere‖21. Problema ţine, deci, de tensiunea care situează gustul
artistic între originea sa subiectivă şi variabilă în funcţie de fiecare individ şi
exigenţa criteriilor interpersonale pentru evaluarea critică a operei de artă.
În acest sens, Michaud insistă asupra faptului că, deşi „gusturile nu se
discuta‖ (de gustibus non disputandum), asta nu înseamnă ca ele nu se
„dispută‖. În fond, ca şi alte modalităţi de raportare estetică, gusturile sunt
educabile. Acordul gusturilor este posibil tocmai datorită naturii sale flexibile,
ele ajustându-se şi comunicând în permanenţă. Totuşi, acordul în legătură cu ce
anume sau când anume avem de-a face cu o operă de artă poate să se produca
sau nu, în acelaşi fel în care un simptom poate coincide sau nu cu fenomenul
respectiv. Recurgând la faimoasa distincţie wittgensteiniană între criteriu şi
simptom, Michaud semnalează că, în evaluările noastre cu privire la artă,
judecăţile estetice se aseamană mai curând cu simptomele, dat fiind că ele sunt,
înainte de toate, modalităţi de comunicare şi abia apoi modalităţi de cunoaştere.
Criteriile permit comunicarea între acei care împărtăşesc acelaşi context, acelaşi
cod estetic, deşi expectativa unui acord universal în materie estetică este
utopică: „într-adevăr, există criterii estetice. În primă instanţă, ele sunt locale şi
relative şi constituie condiţia comunicabilităţii anumitor opere şi activităţi. (…)
Însă dacă se caută criterii absolute şi universale, cu siguranţă că nu le vom găsi
şi nici măcar nu se merită să suferim din aceasta cauză. Ceea ce putem încerca,
în schimb, este să extindem aceste acorduri‖22.
21
HUME, DAVID, La norma del gusto y otros ensayos, trad. Maria Teresa Beguiristain,
Valencia: Teorema, 1980.
22
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Din perspectiva unui „relativism moderat‖, deşi presupune că acordul
estetic este determinat, în fond, de efectul dominaţiei culturale şi al criteriilor
care s-au impus istoric, Michaud nu neagă, totuşi, nici posibilitatea ca anumite
dispoziţii umane generale (bunăoară, dispoziţia noastră narativă şi vizuală) să
facă anumite forme de artă, cum ar fi arta cinematografică, mai susceptibile de
acceptare decât altele. În acest sens, Michaud citează lucrarea The Art of Seeing,
an Interpretation of Artistic Encounter, a lui M. Csikszentmihalyi şi R. Robinson,
unde experienţa estetică este pusă în legătură cu acele activităţi autotelice şi
experienţe de absorbţie, precum acelea trăite, de exemplu, de jucătorii de şah, de
compozitori sau de amatorii de sporturi extreme.
Pe de altă parte, Michaud afirmă că procesul formării judecăţii estetice
consistă în a învăţa să adaptezi o reacţie adecvată la condiţiile adecvate23. În
Despre norma gustului (1757), Hume spunea, în esenţă, acelaşi lucru când
explica regimul ontologic al propietăţilor estetice şi veleităţile bunilor critici de
artă, printr-o parabolă care trimitea la Cervantes: Sancho Panza povesteşte cum
două rude ale sale identifică două calităţi diferite ale vinului, fară a fi specialişti
în degustare; în timp ce unuia i se pare că vinul are o savoare de piele, celuilalt i
se pare că are un anumit gust de fier. Deşi, la început, cei doi degustători
amatori sunt ridiculizaţi pentru verdictele lor, finalmente se descoperă că,
realmente, pe fundul butoiului se află o cheie de fier legată cu un şnur de piele.
Ceea ce se evidenţiază aici este faptul că deşi „frumosul‖ şi „diformul‖ pot fi
calităţi reale ale obiectelor, în aceeaşi măsură în care sunt „dulcele‖ sau
„amarul‖, „trebuie să admitem ca există anumite proprietăţi ale obiectelor care
în mod natural sunt capabile să provoace în noi reacţii estetice speciale, atâta
timp cât simţurile noastre sunt suficient de subtile şi exacte pentru a le percepe‖,
ceea ce Hume numeşte „delicateţe de gust‖.
Din perspectiva diversităţii artei actuale, delicateţea de gust s-ar referi la
flexibilitatea criteriilor noastre, capacitatea lor de adaptare şi amplificare.
Michaud semnalează cum, în procesul de învăţare a utilizării criteriilor estetice,
există şi pericolul ca gustul să se reducă finalmente la normă – i.e. norma ca
regulă, divorţată de sentiment, de reflecţia critică şi, în fond, de experienţa
estetică semnificativă. Există de asemenea pericolul, pe care Michaud l-a
semnalat în lucrarea Arta în stare gazoasă, nu doar ca judecata estetică să
devină conformistă, ci şi ca experienţa estetică să se transforme într-o
experienţă fără obiect, datorită nu doar dematerializării artei în practici
performative, cât mai ales datorită industriei culturale care favorizează un
consum al informaţiei artistice mai curând propriu shopping-ului decât unei
autentice experienţe estetice. Din acestă perspectivă, marile muzee de artă apar
înainte de toate ca puternice platforme comerciale şi politice, dispunând de
propia lor ideologie în sensul marxist al unei false constiinţe a realităţii.
23

Ibidem, p. 32.
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În concluzie, dacă pentru mulţi dintre noi arta încă mai înseamnă o necesitate
spirituală şi nu doar un diverstisment (loisir) sau o cerinţă a pieţei globale, adevăratul
obiect al esteticii, pe lângă coerenţa sa teoretică, trebuie sa fie experienţa estetică, i.e.
acea relaţie în care intervin subiectivitatea, memoria, senzaţiile, reflecţia critică,
etc. – care ne leagă de opera sau situaţia artistică în aceeaşi măsură în care ne
leagă de lume. În acest sens s-ar putea vorbi de experienţa estetică a artei
contemporane ca despre o modalitate de-a învăţa să trăim în pluralism.

YVES MICHAUD AND THE NEW AESTHETICS. A REFLECTION
ON THE POSSIBILITY OF AESTHETIC AGREEMENT
FROM THE PERSPECTIVE OF THE RADICAL
PLURALISM OF CONTEMPORARY ART

Summary
The aim of this article is to examine Yves Michaud‘s main ideas on the possibility of
reaching an agreement between our aesthetic criteria, from the perspective of a radical pluralism.
Starting with Wittgenstein‘s contextualism and Hume‘s conventionalism, Michaud proposes a
―moderate relativism‖ as an alternative both to the institutional definitions of art and to the
reductionist responses of the traditional aesthetics. This approach supposes an expansion of old
concepts as the aesthetic experience and the judgement of taste, considered as essential for the
communicativity in the art world. Although the disagreement considering taste cannot be
surpassed by debate, the contrast between our aesthetic criteria can lead to their pluralization,
having in mind that taste is contingent, thus flexible.

ISTORIA FILOSOFIEI

CONCEPTUL DE VOCAŢIE LA C. RĂDULESCU-MOTRU.
SURSE, CONEXIUNI, DEZVOLTĂRI
CRISTIAN IFTODE

Munca săvârşită din vocaţie este aceea „care vă plictiseşte cel mai puţin‖,
afirma Pierre Mille, un celebru ziarist francez. Această butadă, reprodusă de
C. Rădulescu-Motru1, ar putea constitui punctul de plecare în investigarea unui
aspect din opera filosofului român care „i-ar plictisi cel mai puţin‖ chiar şi pe
detractorii înverşunaţi ai tradiţiei filosofice din ţara noastră. Tema vocaţiei este
una extrem de fertilă din perspectiva istoriei ideilor filosofice şi totodată extrem
de actuală, de prezentă în dezbaterile publice, constituind un punct de intersecţie
a filosofiei cu antropologia, psihopedagogia, sociologia – şi nu numai. În fond,
plec de la convingerea că ideea de vocaţie ar putea fi considerată un concept deschis,
înţelegând prin aceasta o metaforă resuscitabilă a apelului şi răspunsului creator,
şi că interesul pe care l-a acordat C. Rădulescu-Motru temei în cauză ne oferă un
palier pe care putem încă opera cu filosofia acestuia, în contextul cultural prezent,
trecând astfel dincolo de nivelul unei expuneri istorice, „datate‖, a gândirii sale.
Teza în jurul căreia se organizează studiul de faţă poate fi formulată în felul
următor: morala personalismului energetic prezintă afinităţi semnificative cu etica
protestantă, în interpretarea oferită acesteia din urmă de către M. Weber. Aşa cum se va
constata, în sprijinul tezei pe care o propun pot fi invocate diverse tipuri de argumente.
La un prim nivel, ar fi de folos depistarea unor referinţe directe la M. Weber
în opera lui C. Rădulescu-Motru. Cu toate că lucrurile nu se arată aici a fi prea
încurajatoare, putem regăsi o asemenea trimitere în lucrarea sa din 1912,
Elemente de metafizică. Este vorba, mai precis, de ultimul paragraf din lucrarea
menţionată, paragraful în care Motru introduce tema vocaţiei. Mi se pare de aceea
important să prezint contextul care îi permite filosofului român referinţa în cauză.
Vocaţia este sinonimă aici cu putinţa de a te recunoaşte ales pentru a realiza un
ideal2. Ea presupune, într-un fel, o înzestrare naturală3, chiar o predestinare4, însă nu
1

Cf. C. RĂDULESCU-MOTRU, „Vocaţia. Factor hotărâtor în cultura popoarelor‖, în
Opere alese II, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006, p. 27.
2
Cf. idem, „Elemente de metafizică pe baza filosofiei kantiene‖, în Opere alese I, Bucureşti,
Ed. Academiei Române, 2005, p. 159.
3
Ibidem, p. 160.
4
Ibidem, p. 159.
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orice fel de aptitudine naturală pe care o manifestă o anumită persoană, ci numai
aceea prin care individul se simte parte necesară dintr-un tot şi care implică
astfel un sentiment de responsabilitate faţă de sine însuşi5. În măsura în care
omul de vocaţie se simte răspunzător pentru ceea ce face cu tot ceea ce i s-a dat,
Motru se consideră autorizat să afirme, în Personalismul energetic din 1927, că
vocaţia este factorul care îl face pe un individ util societăţii6. Sentimentul de
responsabilitate faţă de sine însuşi, decurgând dintr-o alegere care, la drept
vorbind, nu aparţine individului7, pare să implice automat (ceea ce nu este în
niciun caz de la sine înţeles, aşa cum vom vedea mai târziu) responsabilitatea
faţă de ceilalţi, de comunitatea din care cineva face parte8.
Trebuie precizat că ocurenţele vocaţiei în opera lui C. Rădulescu-Motru
atestă o pendulare la limită indecisă între physis şi nomos, natură şi cultură, înzestrare
şi educare, necesitate şi libertate9. Am putea chiar să ne gândim la o analogie
între oscilaţia pe care o comportă înţelesul vocaţiei şi o oarecum similară
ambiguitate sau ambivalenţă semantică a termenului hexis, din limba greacă,
5

Ibidem.
Cf. idem, „Personalismul energetic‖, în Opere alese I, p. 199.
7
„Alegerea idealului nu stă în puterea conştiinţei, dar a se recunoaşte pe sine ca aleasă pentru a
realiza un ideal, aceasta stă în puterea conştiinţei‖ (idem, „Elemente de metafizică…‖, p. 159).
Înseamnă că libertatea agentului nu rezidă în alegerea vocaţiei, ci în recunoaşterea ei, adică în
alegerea acelei munci pentru care ai „chemare‖. E suficientă însă „puterea conştiinţei‖ pentru o
asemenea recunoaştere decisivă?
8
Ar merita, în plus, reflectat şi asupra situaţiei în care acest „sine‖ camuflează, în realitate, un
„Altul‖ scris cu majusculă, fie că e numit Natură, Divinitate sau imperativ al Raţiunii; pentru ultima
variantă, a se vedea modul în care Kant explică cel de-al treilea exemplu de datorie furnizat în Întemeierea
metafizicii moravurilor, angajând chiar situaţia celui tentat să-şi „îngroape‖ talentul! (cf. I. KANT,
Critica raţiunii practice. Întemeierea metafizicii moravurilor (trad. N. Bagdasar), Bucureşti, Ed. IRI,
1995, p. 233; p. 239)
9
Iată un exemplu edificator pentru oscilaţia remarcată aici. Mai întâi, se cuvine spus că
omul de vocaţie este „omul pregătit sufleteşte să asculte de chemarea naturii şi să-şi închine viaţa
acestei chemări‖ (C. RĂDULESCU-MOTRU, „Morala personalismului energetic‖, în Opere
alese I, p. 321). Se sugerează totuşi posibilitatea ca prin schimbarea specificului instituţiilor de
educaţie dintr-o ţară să se schimbe şi tipul de oameni de vocaţie predominant acolo: „Un popor
este nevoit să-şi schimbe mediul de viaţă. Din agricol să devină industrial. Pentru noua sa
adaptare, el are totdeauna nevoie de oameni de vocaţie, care să deschidă drumul muncii
profesionale obişnuite (…) În mediul serios comercial englez prosperă vocaţiile comerciale. În
mediul serios al Universităţilor germane prosperă vocaţiile ştiinţifice (…) Prima condiţie pentru
vocaţie este seriozitatea instituţiei în care îşi face prima sa educaţie acela dotat de natură cu
dispoziţii fericite. Instituţiile serioase sunt în fiecare ţară singurele pepiniere ale oamenilor de
vocaţie‖ (idem, „Vocaţia…‖, în Opere alese II, pp. 71-72). Dar Motru afirmă şi că vocaţiile se
deosebesc de „simplele abilităţi‖ individuale tocmai prin faptul că primele ţin de un anumit
specific naţional, ilustrat de „viaţa culturală a unui popor‖: „Originalitatea vocaţională este
oarecum aşteptată ca o completare a vieţii culturale trecute (…) Cine cunoaşte în adâncime viaţa
culturală a unui popor şi are o judecată sigură asupra realizărilor culturale ale acestuia, acela este
destul de bine înarmat pentru a deosebi vocaţiile de simplele abilităţi‖ (ibidem, pp. 76-77).
Trebuie remarcat faptul că Rădulescu-Motru este oscilant şi în privinţa „extensiunii‖ vocaţiei,
afirmând mai întâi că „viitoarele vocaţii sunt printre copii supradotaţi‖ (ibidem, p. 34), pentru ca
apoi să precizeze că „fiecare om primeşte de la natură dispoziţii vocaţionale‖ (ibidem, p. 67).
6
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termen care, pendulând între (pre)dispoziţie naturală şi posesiune (dobândită), devine
la Aristotel un concept-pivot, atât în teoria cunoaşterii10, cât şi în etică11.
Să revenim la paragraful mai sus amintit din Elemente de metafizică.
Omul de vocaţie este considerat aici un „transformator de energie‖12, punctul
cel mai înalt al evoluţiei în filosofia personalismului energetic13. În acest
context, C. Rădulescu-Motru afirmă că existenţa oamenilor de vocaţie este o
condiţie sine qua non a progresului, trimiţând, într-o notă de subsol, la studiul
lui M. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus,
publicat iniţial în Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, în 1905.
Acest studiu este apreciat drept „foarte instructiv‖ pentru că arată „legătura
care există între sentimentul vocaţiei şi propăşirea economică a popoarelor
care au adoptat biserica reformistă‖14.
Cred că se impune, în acest moment, o prezentare succintă a tezei lui
Weber. În concepţia sociologului german, elementul-cheie în etica protestantă, cel
care a gestat, în bună măsură, aşa-numitul „spirit al capitalismului‖ ilustrat exemplar
de B. Franklin, îl reprezintă ideea de muncă vocaţională sau vocaţie profesională:
Beruf, sau calling, cum se vor exprima teologii de limbă engleză. A acorda muncii
săvârşite din vocaţie o importanţă în ordine spirituală fără precedent în creştinismele
tradiţionale devine posibil odată cu tălmăcirea Bibliei făcută de Luther, acesta
traducând prin Beruf (în sens curent, profesie laică), „două concepte complet
diferite‖15: mai întâi, ergon, din Septuaginta, Cartea lui Isus, fiul lui Sirah, cu
înţeles apropiat de cel curent, actual, de „profesie‖ (bleibe in deinem Beruf,
„rămâi în lucrul tău‖, „păstrează-ţi îndeletnicirea‖) şi apoi, paulinul klesis, din
Epistole, cu sensul de chemare (Berufung) de către Dumnezeu la mântuirea
veşnică, apel transcendent ce presupune, tocmai, dezinteresul pentru cele
materiale. De altfel, mai adaugă Weber, „în latina tradiţională vocatio era
sinonimă cu chemarea divină la o viaţă sfântă‖16, şi tocmai acest sens este
oarecum „deturnat‖ de Luther spre ideea de „muncă « vocaţional » laică‖17.
După acest excurs istoric să revenim la ocurenţele vocaţiei în filosofia lui
C. Rădulescu-Motru. Cele două „obiective‖ ale moralei personalismului energetic,
10
Aristotel defineşte intelectul (nous) ca „o dispoziţie naturală (hexis) precum lumina‖ (De anima,
III, 30a) şi universaliile, ca dispoziţii (hexeis), dobândite prin epagôgê (cf. Analitica secundă, II, 19).
11
Prin virtutea de caracter, Aristotel înţelege o dispoziţie voluntară (hexis proairetikê) (Etica
Nicomahică, II, 6, 1106b). Virtuţile sunt deprinderi formate prin controlul raţional exercitat asupra
înclinaţiilor de către phronêsis, fără însă a neglija fondul primar al „virtuţilor naturale‖ (cf. Etica
Nicomahică, VI, 13), sinonime cu impulsurile noastre morale încă nestabililzate, necultivate.
12
C. RĂDULESCU-MOTRU, Elemente de metafizică…, p. 159.
13
Merită de asemenea evidenţiat faptul că energia, la RĂDULESCU-MOTRU, pare să
recâştige sensul dublu pe care îl comportă în aristotelism conceptul central de act (energeia),
indistinct „structură‖ şi „energie‖ în accepţia modernă a termenilor.
14
C. RĂDULESCU-MOTRU, Elemente de metafizică…, p. 159.
15
Cf. M. WEBER, Etica protestantă şi spiritul capitalismului (trad. I. Lemnij), Bucureşti,
Ed. Humanitas, 1993, nota 56, p. 94.
16
Ibidem, p. 97.
17
Ibidem.
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aşa cum se exprimă filosoful român, sunt să inspire „dragostea de muncă
profesională şi respectul pentru vocaţie‖18, în condiţiile în care datoria de
căpătâi, cerută de finalitatea socială, este „îndatorirea la valoarea muncii
prestate de cineva‖19 Mai mult decât o dovedesc aceste obiective generale,
există numeroase pasaje în care Motru pare să împrumute graiul unui moralist
(neo)protestant. Voi oferi doar câteva exemple.
„Eul gigantic, mistic şi vagabond, creşte peste tot. Eul ordonat la muncă
este o plantă rară. Este mai uşor să cuprinzi într-un eu sentimental tot universul,
decât să transformi prin muncă braţelor colţişorul de ţară în care te-ai născut‖20.
În Personalismul energetic se afirmă şi că cel animat de o anumită
vocaţie profesională nu vede în munca sa un mijloc de câştig, „egal oricărui alt
mijloc‖, ci, mai degrabă, chiar lucrul care îl împlineşte, rostul vieţii sale. În
plus, profesionistul, identificat în acest context cu omul de vocaţie21 ca
personalitate energetică, „este totdeauna creator în profesia sa‖22. Dar este oare
de ajuns, aşa cum sugerează în continuare C. Rădulescu-Motru, să-ţi iubeşti
profesia, pentru a o perfecţiona, pentru a fi un veritabil creator23? Anticipez
astfel o obiecţie asupra căreia voi reveni.
„Omul nu este decât administratorul lucrurilor care i-au fost date prin
mila lui Dumnezeu‖24, afirmau protestanţii. Iată ce spune C. Rădulescu-Motru:
„Munca perseverentă şi conştiincioasă a omului de vocaţie impune acestuia reguli
severe de igienă corporală şi spirituală. Dăruit de natură cu aptitudini excepţionale
în vederea ascensiunii omenirii întregi, omul de vocaţie, din recunoştinţă, este dator
să nu cheltuiască avutul încredinţat lui în scopuri lăturalnice menirii sale‖25. Aşa
cum munca era considerată, în asceza laică protestantă, „mijlocul ascetic verificat‖26,
la fel, C. Rădulescu-Motru crede că munca dă organizare vieţii, nu ne risipeşte,
conferă disciplină şi metodă27 de viaţă28. În acelaşi context, Motru afirmă că
vocaţia presupune muncă „perseverentă şi conştiincioasă‖; or, ne amintim că etica
18

C. RĂDULESCU-MOTRU, Morala personalismului energetic, p. 301.
Ibidem, p. 313.
20
Idem, Personalismul energetic, p. 275.
21
Ulterior, în lucrarea sa Vocaţia. Factor hotărâtor în cultura popoarelor, C. RĂDULESCU-MOTRU
va sugera chiar o antiteză între profesionist şi omul de vocaţie: „Vocaţia este determinată de
motivele inconştientului colectiv, pe când profesiunea este determinată de motivele conştiinţei
individuale‖; profesionistul este impulsionat în munca sa de anumite „interese externe‖, în timp
ce „munca omului de vocaţie se susţine prin impulsul însuşi dat de natură‖; profesionistul ia în
calcul câştigurile materiale pe care le obţine din munca sa, omul de vocaţie este dezinteresat de
aceste aspecte; în fine, munca profesionistului presupune „abilitate‖, pe când originalitatea omului
de vocaţie denotă „geniu‖ (idem, „Vocaţia…‖, pp. 26-28).
22
Idem, „Personalismul energetic‖, p. 296.
23
„… fiindcă totdeauna din iubirea pentru profesie iese perfecţionarea acesteia‖ (ibidem).
24
M. WEBER, op. cit., p. 171.
25
C. RĂDULESCU-MOTRU, Morala personalismului energetic, p. 310.
26
M. WEBER, op. cit., p. 161.
27
Să nu uităm că de aici vine denumirea de metodism, desemnând unul dintre curentele
neoprotestante marcante.
28
Vezi C. RĂDULESCU-MOTRU, Morala personalismului energetic, p. 311.
19
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protestantă nu a oferit doar suportul psihologic pentru interpretarea şanselor de
profit ca semn al graţiei divine, ci, în primul rând, a contribuit la formarea unei
mase de muncitori disciplinaţi şi ordonaţi, convinşi că munca în profesia pentru care
au „chemare‖ este rostul lor pe pământ, chiar dacă nu le permite îmbogăţirea29. De
asemenea, la fel ca în protestantism, ideea de vocaţie angajează imperativele unei
etici raţionaliste, care opune „motivele constante‖ afectelor schimbătoare30: „omul
de vocaţie, ca şi în înţelesul moralei raţionaliste, trebuie să aibă o conduită dirijată
de prevederea inteligenţei, iar nu de atitudinea schimbătoare a Eului‖31. Trebuie
adăugat faptul că misticismul este privit cu maximă suspiciune de Motru, la fel
ca în acele curente neoprotestante analizate de Weber.
Aş dori să ofer încă un exemplu edificator pentru afinităţile notabile
dintre etica protestantă şi morala promovată de C. Rădulescu-Motru, preluat
chiar din lucrarea Vocaţia. Factor hotărâtor în cultura popoarelor (ediţie
definitivă 1935), exemplu ce nu cred să necesite comentarii suplimentare: chiar
dacă ideal ar fi ca în alegerea profesiei să nu primeze perspectiva de a câştiga
cât mai mulţi bani, susţine filosoful român, nu putem nega faptul că, în lumea
de azi, „câştigul material‖ a devenit „un simbol al energiei intelectuale şi
morale. Dacă profesiunile care aduc câştiguri materiale n-ar fi legate de aceste
sforţări intelectuale şi morale, atunci niciun om de elită n-ar mai fi atras către
profesiunile bănoase. Este caracteristică, în această privinţă, starea sufletească
a miliardarilor americani. Nici unul nu-şi face merit din posedarea banilor, ci
din iscusinţa cu care a câştigat banii‖32.
Ajuns în acest punct al demonstraţiei, simt nevoia unui alt excurs istoric.
Aşa cum a fost explicitat până acum, conceptul de vocaţie trimite la un ideal de
autenticitate care, mai degrabă decât să fie o descoperire a modernităţii, aşa
cum sugerează Ch. Taylor în cartea sa Etica autenticităţii, atestă surse antice, în
primul rând aristotelice, în sensul interpretării oferite de MacIntyre în After
Virtue. Conform acestei tradiţii de gândire, omul nu este un atom social înzestrat
cu drepturi şi datorii, ci acea fiinţă care, pentru a-şi realiza menirea esenţială, trebuie
să îndeplinească o serie de roluri sociale în polis33. Este însă adevărat că acest
ideal de autenticitate cunoaşte în modernitate o serie de mutaţii semnificative. Pe
de-o parte, este subminată întemeierea teologică a ordinii sociale, caracteristică
Evului Mediu, ceea ce face ca poziţia socială la care poţi accede şi, implicit,
recunoaşterea din partea celorlalţi să depindă tot mai puţin de o ierarhie
prestabilită şi de categorii sociale de la sine înţelese34. Pe de altă parte,
29

Vezi M. WEBER, op. cit., pp. 177-178.
Ibidem, p. 129.
31
C. RĂDULESCU-MOTRU, Morala personalismului energetic, p. 311.
32
C. RĂDULESCU-MOTRU, Vocaţia…, pp. 32-33; cf. M. WEBER, op. cit., nota 273, p. 257:
„Cui îi face plăcere ilustrarea unei idei prin consecinţa extremă n-are decât să-şi amintească de
acea teorie a unor miliardari americani că miliardele nu trebuie lăsate moştenire copiilor, pentru
ca aceştia să nu fie lipsiţi de binefacerea morală de a trebui să muncească şi să câştige singuri‖.
33
Cf. A. MACINTYRE, Tratat de morală. După virtute (trad. C. Pleşu), Bucureşti, Ed. Humanitas,
1998, p. 83.
34
Cf. CH. TAYLOR, Etica autenticităţii (trad. A. Moldovan), Cluj, Ed. Idea Design & Print,
30
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modernitatea comportă un accent individualist pe unicitatea, singularitatea
fiecărei vocaţii: „Există un anumit fel de a fi uman, care îmi e propriu. Sunt
chemat să-mi duc viaţa în acest fel, şi nu imitând pe oricine altcineva (…) A fi
consecvent cu mine însumi înseamnă a fi consecvent cu propria mea
originalitate, pe care eu singur o pot formula şi descoperi. Formulând-o, în
acelaşi timp mă definesc, actualizez o potenţialitate care îmi aparţine doar mie.
Acesta e fundalul comprehensiv al idealului modern de autenticitate‖35.
Însă ideea ca atare de vocaţie şi chiar de vocaţie profesională se regăseşte
deja în Antichitate. De pildă, în Politica, II, 1264b, Aristotel menţionează un mit la
care se face referire în Republica lui Platon36, conform căruia Zeul a amestecat
de la început unele suflete cu aur, pe altele cu argint, „iar sufletele care urmau
să devină meşteşugari şi agricultori le-a amestecat cu aramă şi fier‖37.
Este limpede că, plasat în acest orizont de semnificaţie, conceptul de vocaţie
implică o idee mai degrabă comunitariană, presupunând o viziune organicistă
despre societate. Pe de altă parte, există un acord cvasiunanim în privinţa
faptului că Reforma iniţiată de Luther reprezintă veritabila placă turnantă spre
modernitate şi că în această schimbare istorică semnificativă conceptul de om
încetează să fie gândit ca un concept funcţional38, ajungând să desemneze
înainte de orice individul. Dacă este însă adevărat că Reforma protestantă a
gestat individualismul modern, lucrul poate fi explicat mai cu seamă pornind de
la dogma calvinistă a alegerii prin graţie, conform căreia Dumnezeu a hotărât
dintru început care sunt aleşii pentru mântuire şi viaţă veşnică. Miza vieţii
pământeşti se deplasează astfel de la obţinerea mântuirii la obţinerea sau, mai
bine zis, menţinerea certitudinii mântuirii, certitudinii că ai fost „ales‖. Aşa cum
remarca Weber, o asemenea doctrină are ca efect, în plan psihologic, „sentimentul
unei nemaipomenite singurătăţi interioare a individului‖39. Tocmai în acest
context se explică importanţa fără precedent acordată în etica protestantă muncii
vocaţionale, aceasta fiind văzută ca cel mai bun antidot pentru o eventuală
descurajare şi inerţie spirituală a credinciosului, succesul în munca pentru care
ai chemare fiind esenţial pentru a rămâne sigur că eşti de partea „aleşilor‖.
Doresc să susţin, în cele ce urmează, că şi la acest nivel putem depista,
sub raport structural, o anumită similitudine între etica protestantă şi morala
personalismului enrgetic. În etica protestantă, cu precădere cea de inspiraţie
calvinistă, problema delicată, cel puţin din punct de vedere psihologic, o
constituie posibilitatea de a avea şi de a păstra neştirbită certitudinea salvării, a
mântuirii. Morala personalismului energetic, luând „ca model pentru regulile
sale de conduită pe omul de vocaţie‖40, nu este o morală teistă, chiar dacă asumă
în chip necesar un sens teleologic al naturii41. În aceste condiţii, morala
2006, pp. 37-38.
35
Ibidem, p. 27.
36
Cf. PLATON, Republica, 416e.
37
ARISTOTEL, Politica (trad. Al. Baumgarten), Bucureşti, Ed. IRI, 2001, p. 93.
38
Vezi A. MACINTYRE, op. cit., pp. 82-83.
39
M. WEBER, op. cit., p. 115.
40
C. RĂDULESCU-MOTRU, Morala personalismului energetic, p. 306.
41
De altfel, în concepţia teleologică despre natură a lui Rădulescu-Motru rezidă şi
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promovată de C. Rădulescu-Motru are de înfruntat problema crucială pe care o
ridică posibilitatea de a depista o anumită vocaţie şi de a avea certitudinea vocaţiei.
„Şcoala personalismului energetic are ca primă îndatorire să descopere
aptitudinile de muncă ale elevilor încredinţaţi ei pentru creştere; ea are menirea
să descopere vocaţiunile. Odată aptitudinile descoperite, a doua îndatorire a ei
este să provoace şi să statornicească formarea personalităţii‖42. Aceaste afirmaţii
situează morala personalismului energetic în proximitatea unei etici a virtuţii.
Cum poţi însă depista o anumită „chemare‖ şi, mai ales, cum poţi avea
certitudinea unei vocaţii? Pentru a încerca să răspundem la aceste întrebări, este
necesar să analizăm, în continuare, o serie de raporturi: între vocaţie şi aptitudine
(sau înzestrare), vocaţie şi pasiune, vocaţie şi talent (sau geniu). Aceste relaţii
structurale sunt implicate de „tensiunea esenţială‖ între physis şi nomos,
înzestrare şi educare, necesitate şi libertate, pe care o menţionam în debutul
textului meu. Analiza acestor raporturi ne va permite să accedem la o înţelegere
superioară a conceptului de vocaţie, atât în opera lui C. Rădulescu-Motru, cât şi
într-un orizont de semnificaţie mai amplu, care să racordeze tradiţia filosofică
europeană la dilemele pe care le presupune, în lumea de azi, alegerea profesiei.
Mai întâi, care este raportul dintre vocaţie şi aptitudinea sau înzestrarea
pentru un anumit tip de activitate? Să fie oare vorba de termeni aflaţi în relativă
sinonimie? E adevărat că Motru precizează în mai multe rânduri că în formarea
personalităţii „principalul rol îl au aptitudinile din fondul psiho-fizic‖ şi că
„toate sistemele de educaţie care nu scot în relief aptitudinile de specializare în
munca elevului sunt de puţin ajutor la formarea personalităţii acestuia‖43.
Filosoful şi pedagogul român este însă categoric în privinţa faptului că identificarea
vocaţiei cu „simpla aptitudine profesională‖ este una incorectă44. Nu orice
aptitudine sau înzestrare vădeşte o vocaţie, ci numai aptitudinea creatoare, omul de
vocaţie fiind întotdeauna original45, fiind un creator pasionat de profesia sa46.
Dar care să fie relaţia dintre vocaţie şi pasiune? Cu alte cuvinte, poate fi
considerată pasiunea resimţită pentru o anumită profesie sau activitate de creaţie
drept un indiciu sigur în depistarea vocaţiei? În această chestiune, RădulescuMotru este tentat să invoce mai multe criterii. Pe de-o parte, se vorbeşte despre
deosebirea dintre energetismul lui Ostwald şi personalismul energetic: „Pentru energetismul lui
Ostwald, personalitatea este o formă de energie, în nimic deosebită de orişice formă a energiei
materiale. Pentru personalismul energetic, personalitatea (…) este energia în actul ei cel mai
desăvârşit (…) Energetismul priveşte faptele universului ca succedându-se într-o ordine liniară,
aşa cum cere legea degradării energiei, pe când personalismul vede în univers o finalitate
imanentă cerută de conservarea personalităţii. Pentru energetism, personalitatea este un moment
al energiei, pentru personalismul energetic, personalitatea este o direcţie a energiei‖ (idem,
„Personalismul energetic‖, p. 291).
42
Ibidem, pp. 298-299.
43
C. RĂDULESCU-MOTRU, Personalismul energetic, p. 228.
44
Idem, „Vocaţia…‖, p. 27.
45
Ibidem, p. 28.
46
Vezi pasajul menţionat mai devreme din Personalismul energetic, p. 296.
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„îndatorirea morală‖ conform căreia fiecare ar trebui „să-şi facă o examinare
sinceră, după care să-şi aleagă cariera potrivită aptitudinilor sale, pentru a nu fi
expus să muncească fără tragere de inimă sau chiar să vagabondeze de la un gen
de muncă la altul‖47. Consilierea profesională de către instituţii specializate este,
în această privinţă, de real folos. Însă pentru omul de vocaţie, „al cărui eu şi-a
găsit mulţumirea în munca de el aleasă‖, iubirea pentru profesie pare să
constituie criteriul esenţial, câtă vreme, crede Motru, „totdeauna din iubirea
pentru profesie iese perfecţionarea acesteia‖48.
Aş dori să argumentez, în continuare, teza conform căreia pasiunea
reprezintă o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru a avea certitudinea
vocaţiei. Iau ca punct de plecare consideraţiile lui M. Vargas Llosa despre
vocaţia scriitoricească49. Celebrul romancier latinoamerican susţine o poziţie
intermediară între explicaţia fatalistă a vocaţiei şi una de sorginte sartriană, în
termenii alegerii libere, în conformitate cu o idee radicală de libertate şi
autodeterminare. Actul alegerii de sine, în cazul vocaţiei literare, vine pe
suportul unei înclinaţii subiective, al unei predispoziţii „de a fantaza‖50. A alege
să dai curs acestei înclinaţii echivalează însă cu asumarea unui destin, a unei
„devoţiuni exclusive‖, a unei „robii liber consimţite‖51. Încercând să sintetizez
poziţia exprimată de Llosa, criteriul implicat aici pentru depistarea vocaţiei ar
putea fi formulat în felul următor: dacă ai ales să scrii, dar simţi că ai putea să
trăieşti şi fără scris (adică să trăieşti fără să te simţi frustrat, neîmplinit,
nefericit), atunci renunţă, înseamnă că scrisul nu era vocaţia ta!
A transforma pasiunea în criteriul sigur pentru depistarea vocaţiei este însă
cât se poate de problematic. Să ne gândim, de pildă, la cazul unui tânăr muzician
care a simţit, de mic, o atracţie, o pasiune irezistibilă pentru pian, concretizată în
ore nesfârşite de studiu. A cânta la pian i se pare tânărului nostru tot ce e mai
frumos pe lume. El ajunge astfel să interpreteze anumite partituri impecabil din
punct de vedere tehnic, dar se întâmplă ca aceste interpretări să fie considerate
inexpresive, lipsite de „suflet‖, chiar plictisitoare, atât de masa ascultătorilor, cât
şi de elita recunoscută a muzicienilor şi muzicologilor. Se întâmplă să lipsească
ceva, acel „ceva‖ care face ca o anumită interpretare să fie inovatoare şi vibrantă.
Lipseşte acel „ingredient‖ extraordinar, numit în diverse feluri: de unii, talent, de
alţii, geniu, inspiraţie ş.a.m.d52. Am putea, desigur, imagina un exemplu similar
în cazul artei scriitoriceşti, ca de altfel în cazul oricărei profesii vocaţionale.
47

C. RĂDULESCU-MOTRU, Morala personalismului energetic, p. 314. Ne amintim câtă importanţă
acorda şi R. Baxter, unul dintre reprezentanţii de marcă ai eticii puritane, muncii efectuate într-o
profesie stabilă, în conformitate cu a certain calling (cf. M. WEBER, op. cit., pp. 163-164).
48
C. RĂDULESCU-MOTRU, Personalismul energetic, p. 296.
49
Cf. M. VARGAS LLOSA, „Parabola teniei‖, în Scrisori către un tânăr romancier (trad.
M. Cantuniari), Bucureşti, Ed. Humanitas, 2003, pp. 5-17.
50
Ibidem, p. 8.
51
Ibidem, p. 14.
52
Nu intru aici pe terenul instabil al unor distincţii conceptuale foarte fine, rămânând
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Se impune, în aceste condiţii, cercetarea raportului dintre vocaţie şi talent
sau geniu. C. Rădulescu-Motru stipula în chip explicit această corelaţie în
momentul în care afirma, tranşant, că originalitatea omului de vocaţie ţine de
geniu53. Aşa cum avertizam anterior, concepţia sa trebuie plasată pe fundalul
unei viziuni finaliste despre natură. „A fi cu vocaţie‖ înseamnă „a fi dăruit de
natură în gradul cel mai înalt‖54; „munca omului de vocaţie se susţine prin
impulsul însuşi dat de natură‖55; „omul de vocaţie, pe care-l are în vedere
morala personalismului energetic, este omul pe care-l cheamă natura, dăruindu-l
cu însuşiri anumite pentru împlinirea unui rol special‖56; „munca pornită din
vocaţie presupune pe omul pregătit sufleteşte să asculte de chemarea naturii şi
să-şi închine viaţa acestei chemări‖57. Asemenea afirmaţii ne autorizează, cred,
să vedem o anumită corespondenţă între concepţia lui C. Rădulescu-Motru
despre vocaţie şi cea a lui Kant despre geniu, în ciuda faptului că, în Elemente
de metafizică, filosoful român se exprimase critic în legătură cu teoria romantică
a geniului, de sorginte kantiană58. Pentru filosoful german, „geniul este talentul
(datul naturii) care prescrie reguli artei. Întrucât talentul însuşi, ca facultate
productivă înnăscută a artistului, aparţine naturii, am putea spune că geniul este
dispoziţia înnăscută a sufletului (ingenium) prin care natura prescrie reguli
artei.‖59. Trebuie precizat că viziunea despre geniu ca dar al naturii (Naturgabe)
resuscitează, într-o anumită măsură, sensul autentic grecesc al „imitaţiei naturii‖:
mimesis presupunea să imiţi nu atât „produsele‖, cât „productivitatea‖ naturii60.
Şi tocmai datorită faptului că, pentru omul grec, „natura este ea însăşi vie, e cu
putinţă ca mimesis să nu fie înrobitoare şi e posibil să mimezi natura compunând
şi creând‖61. Am putea astfel afirma, reluând o sugestie a lui Aristotel, că actul
de a „imita‖ natura nu ar trebui să însemne, în ultimă instanţă, altceva decât a
săvârşi ceea ce natura nu ar putea desăvârşi singură62.
deocamdată la nivelul (sub)înţelesului comun al termenilor de mai sus.
53
Vezi C. RĂDULESCU-MOTRU, Vocaţia…, p. 28.
54
Ibidem, p. 15.
55
Ibidem, p. 27.
56
Idem, „Morala personalismului energetic‖, p. 307.
57
Ibidem, p. 321.
58
Cf. idem, „Elemente de metafizică…‖, pp. 82-83.
59
I. KANT, Critica facultăţii de judecare (trad. V. Dem. Zamfirescu şi Al. Surdu, Bucureşti),
Bucureşti, Ed. Trei, 1995, p. 144.
60
Cf. J. DERRIDA, „Economimesis‖, în Mimesis. Des articulations (vol. col.), Paris,
Flammarion, 1975, p. 69.
61
P. RICOEUR, La Métaphore vive, Paris, Éd. du Seuil, 1975, p. 61.
62
Cf. ARISTOTEL, Fizica, II, 8, 199a 15-17 şi interpretarea pe care o oferă Aubenque acestui
pasaj (P. AUBENQUE, Problema fiinţei la Aristotel (trad. D. Gheorghe), Bucureşti, Ed. Teora,
1998, p. 390); „creaţia este o activitate determinată de finalitatea naturii, şi anume este activitatea
de realizare, care urmează vocaţiei‖, consideră şi RĂDULESCU-MOTRU (Vocaţia…, p. 47). Aş
dori să fac în plus următoarea observaţie, de ordin general: pot părea surprinzătoare toate
paralelele sugerate în acest studiu între gândirea aristotelică şi filosofia lui C. Rădulescu-Motru,
câtă vreme, în rarele ocazii când se referă explicit la Stagirit, filosoful român se mulţumeşte să
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Însă odată admisă corelaţia dintre vocaţie şi geniu în personalismul
energetic, cred că ne confruntăm cu o serie de dileme etice care nu trebuie în
niciun caz escamotate.
„Vocaţia consistă în tendinţa de identificare a omului cu opera sa, cu profesiunea
sa‖63, afirmă C. Rădulescu-Motru. Însă o asemenea identificare cu profesia riscă să
provoace neglijarea tuturor celorlalte deziderate sau îndatoriri familiale şi civice
ale omului „de vocaţie‖. Aşa cum se exprima Ch. Taylor, în timpurile noastre
problema este „nu numai că oamenii îşi sacrifică relaţiile amoroase şi grija faţă
de copii pentru a-şi urma carierele. Probabil că aşa ceva a existat întotdeauna.
Problema e că astăzi mulţi se simt chemaţi să facă asta, simt că trebuie să o facă,
simt că vieţile le-ar fi într-un fel irosite sau neîmplinite dacă n-ar face-o‖64 .
Ne amintim că morala personalismului enrgetic ia „ca model pentru regulile
sale de conduită pe omul de vocaţie‖65. Ne confruntăm, în aceste condiţii, cu ceea
ce în filosofia morală poartă numele de „problema lui Gauguin‖66, înţelegând
prin aceasta dificultatea de a concilia virtuţile creatoare ale geniului artistic sau
ştiinţific cu ceea ce Aristotel numea „virtuţi de caracter‖, cu exigenţele chiar şi
minimale presupuse de traiul în comun, de relaţiile interpersonale. Putem invoca
aici şi „indiferenţa cinică‖ a unor mari oameni de ştiinţă cu privire la „felul în care
sunt folosite descoperirile ştiinţifice sau sursa fondurilor care sprijină cercetarea‖67.
Extinzând şi la alte profesii vocaţionale ceea ce M. Vargas Llosa sugera cu privire
la vocaţia literară prin intermediul unei percutante „parabole a teniei‖, omul de
vocaţie devine sclavul operei sale, care îl consumă integral, din interior, el „nu
scrie ca să trăiască, ci trăieşte pentru a scrie‖68.
E drept că Rădulescu-Motru precizează, în mai multe rânduri, că munca
săvârşită din vocaţie este „spre folosul comunităţii omeneşti‖69, că vocaţia este
indisociabilă de un anumit sentiment de solidaritate cu umanitatea70 şi că ea
„duce totdeauna la înfăptuirea unui bine social‖71, sau că „vocaţia la copii nu
consistă în precocitatea aptitudinilor intelectuale, ci în dispoziţiile excepţionale
ale caracterului‖72. Cu toate acestea, ce i-am putea de pildă reproşa, din
vehiculeze unele locuri comune cu privire la aristotelism (cf. C. RĂDULESCU-MOTRU,
Elemente de metafizică…, p. 88; Vocaţia…, p. 41; „Timp şi destin‖, în Opere alese II, pp. 176-177).
Desigur că, într-un fel, tocmai ideile acelor gânditori pe care nu îi citeşti cu atenţie sunt cele pe
care ai şansa să le redescoperi pe cont propriu, însă cu o condiţie: să ai vocaţie pentru exerciţiul
filosofic. Opera lui Rădulescu-Motru constituie mărturia de necontestat a unei astfel de vocaţii.
63
C. RĂDULESCU-MOTRU, Morala personalismului energetic, p. 305.
64
CH. TAYLOR, op. cit., p. 19.
65
C. RĂDULESCU-MOTRU, Morala personalismului energetic, p. 306.
66
Cf. B. WILLIAMS, Moralitatea. O introducere în etică (trad. V. Mureşan), Ed. Punct, Bucureşti,
2002, p. 69.
67
Ibidem, p. 70.
68
M. VARGAS LLOSA, op. cit., p. 15.
69
Cf. C. RĂDULESCU-MOTRU, Morala personalismului energetic, pp. 319-322.
70
Ibidem, p. 314.
71
Idem, „Vocaţia…‖, p. 16.
72
Ibidem, p. 61.
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perspectiva unei etici axate pe ideea de vocaţie, unui individ care are talent
pentru speculaţiile bursiere şi crede cu toată convingerea că aceasta este vocaţia
lui? Sau ar putea fi considerate vocaţii, la limită, şi escrocheria sau tâlhăria, în
sensul în care Aristotel preciza că limbajul permite utilizarea adjectivului
teleion (perfect, împlinit) pentru a desemna, prin extensie, chiar şi pe hoţul
perfect, acela care este „nedepăşit în genul său‖73?…
Să revenim însă la problemele pe care le ridică posibilitatea de a depista
vocaţiile. O dificultate de principiu, care nu trebuie neglijată, ţine de faptul că
oamenii de vocaţie, de geniu, sunt în ultimă instanţă creatorii care vor ieşi din
tipare, astfel înnoindu-le: „Omul de vocaţie, când tiparul profesiunii nu se potriveşte
cu aptitudinile sale, toarnă un nou tipar de profesiune, după aptitudinile sale‖74. În
ce tipare stabilite anterior ai putea atunci să-i aşezi pe ei, „solii idealului‖75, cum
ai putea să-i identifici, adică să anticipezi autenticele promisiuni de înnoire?
Răspunsul pe care îl voi propune la dilema de mai sus trimite la o situaţie
similară întâlnită în doctrina Stagiritului. O problemă care a dat numeroase bătăi
de cap comentatorilor este legată de sensul expresiei create, s-ar părea, chiar de
Aristotel to ti en einai („ceea ce era pentru un lucru a fi‖, dacă am încerca să
traducem mot-à-mot), desemnând „esenţa individuală concretă‖76, „punctul
extrem al efortului lui Aristotel de a ridica individualul la inteligibilitate fără a-l
pierde în universal‖77. Pornind de la interpretarea oferită de P. Aubenque, aş
spune că Aristotel sugerează, prin utilizarea imperfectului en, că orice sesizare a
unei esenţe individuale poate fi, cel mult, constatativă şi retrospectivă, din
cauza contingenţei lumii sensibile: la limită, „nu se poate spune nimic despre o
fiinţă, cât timp este în mişcare, decât prin accident‖78. O filiaţie mai puţin
evidentă poate fi observată între interpretarea esenţei individuale la Aristotel şi
o idee a lui Herder resuscitată în filosofia expresivistă promovată de Ch. Taylor:
„Filosofia expresivistă priveşte subiectul ca pe o permanentă actualizare a unei
forme, în mod similar cu noţiunea aristotelică de ousia, dar şi cu ideea lui
Herder cum că realizarea acestei forme «clarifică sau determină ce este forma»
(…) « Ceea ce vocea naturii ne spune nu poate fi cunoscut în mod complet în
afara şi înaintea articulării/definirii sale de către noi »‖79.
În ceea ce priveşte problema depistării vocaţiei, plecând de la care ne
interogam în legătură cu raportul dintre vocaţie şi geniu, perspectiva schiţată
mai sus conduce la un răspuns paradoxal. Pe de-o parte, aşa cum avertiza şi
73

Cf. ARISTOTEL, Metafizica, Δ, 16, 1021b.
C. RĂDULESCU-MOTRU, Vocaţia…, p. 28.
75
Ibidem, p. 31.
76
P. AUBENQUE, op. cit., p. 361.
77
Idem, „Addendum‖ la ARISTOTEL, Categorii (trad. C. Noica), Bucureşti, Ed. Humanitas,
1994, p. 151.
78
Idem, „Problema fiinţei…‖, p. 365 (traducere uşor modificată).
79
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Llosa, vocaţia nu trebuie confundată pur şi simplu cu geniul: acesta din urmă
este o „înzestrare misterioasă‖ care însă nu se iveşte, cel puţin în cazul anumitor
forme de creaţie, „în mod precoce şi fulgerător (…), ci după o lungă secvenţă de
ani de disciplină şi perseverenţă‖80. Dar pe de altă parte, din cele prezentate
anterior rezultă că, la limită, poţi spune despre cineva doar că avea vocaţie,
după ce opera sa a fost deja înfăptuită. Poţi să crezi în cineva, sprijinindu-te pe
intuirea difuză a unor aptitudini sau înzestrări speciale şi pe pasiunea declarată a
acestuia pentru o anumită activitate; însă certitudinea vocaţiei o ai abia la final.
Paradoxul este că, într-un fel, poţi spune despre cineva că are vocaţie doar
atunci când acesta a dovedit deja mai mult decât atât: doar atunci când a reuşit.
Înseamnă că, din punct de vedere strict personal, vocaţia nu poate fi decât un
pariu cu sine însuşi, probabil, cel mai important pariu din viaţa unui om.
Ar trebui oare să spunem, în acest caz, că o anumită vocaţie nu era
vocaţie autentică dacă nu a condus la şi nu a produs o operă de geniu, sau măcar
o realizare de valoare incontestabilă, dacă ne sperie cuvântul „genial‖? S-ar
părea că Rădulescu-Motru e silit să admită necesitatea acestui criteriu „ultim‖
cel puţin în cazul marilor personalităţi istorice, afirmând categoric faptul că
„vocaţia, în aceste cazuri, nu se poate dovedi decât prin reuşita persoanei‖81…
Este adevărat că Rădulescu-Motru se arăta, la un moment dat, încrezător
în faptul că „greutăţile pe care le întâmpinăm astăzi la diagnosticarea
aptitudinilor de muncă din sufletul copilului sunt trecătoare‖ şi că „cercetările
de psihologie‖ vor permite, în viitor, diferenţierea precisă a aptitudinilor pe care
le posedă „elita‖ oamenilor de vocaţie, adică a acelor oameni „chemaţi la o
muncă de creaţie‖82. În ultimă instanţă însă, filosoful român recunoştea că „în
înţelesul vocaţiei‖ există ceva „imponderabil‖; nu avem „instrumente‖ pentru
depistarea şi măsurarea „chemării‖, de aceea, omului de vocaţie i se potrivesc,
în fond, „cuvintele lui Fr. Nietzsche (…): mă nasc pentru ei după ce voi fi mort‖83.

80

M. VARGAS LLOSA, op. cit., p. 16.
C. RĂDULESCU-MOTRU, Vocaţia…, p. 30.
82
Ibidem, p. 31.
83
Ibidem, p. 15. Am lăsat la o parte precizările lui C. Rădulescu-Motru cu privire la vocaţia
popoarelor şi mesianism (Vocaţia…, cap VII-VIII), deoarece ideile respective mi se par interesante,
mai degrabă, pentru aprecierea climatului cultural-istoric în care Motru redacta acele rânduri decât
pentru a înţelege natura vocaţiei personale. Chiar acceptând presupunerea că apariţia oamenilor de
vocaţie vine în întâmpinarea anumitor stringenţe sau aspiraţii ale comunităţii în care aceştia se nasc şi
trăiesc – ceea ce ar conferi conceptului de vocaţie demnitatea acelui punct în care „chemarea naturii‖ şi
„finalitatea socială‖ se arată a fi convergente (vezi de exemplu Vocaţia…, p. 73) –, de aici nu cred că
decurge, cu necesitate, ideea că ar exista o vocaţie proprie fiecărui popor, în sensul unei misiuni de ordin
istoric şi cultural (vezi Vocaţia…, p. 86; pp. 90-91). Concepţia despre vocaţie a lui C. Rădulescu-Motru
rămâne astfel tributară unei forme de providenţialism, în ipostază „secularizată‖.
81

13

CONCEPTUL DE VOCAŢIE LA C. RĂDULESCU-MOTRU. SURSE, CONEXIUNI, DEZVOLTĂRI

131

THE CONCEPT OF VOCATION IN C. RĂDULESCU-MOTRU.
ORIGINS, LINKS, EXTENSIONS

Summary
The main idea of this paper is my hypothesis that Motru‘s conception about an ethics of
energetic personalism holds important resemblances to a protestant ethics according to Weber‘s
interpretation. I try to elaborate a number of arguments sustaining this interpretation. I also
indicate what I consider to be some key elements for a historical understanding of the idea of
vocation or calling, going back to Plato and Aristotle. In the final part of this paper I analyze
some structural relationships between the concept of vocation and other kindred notions such as
aptitude, passion, talent and genius. My conclusion emphasizes a paradox that is entailed by any
attempt to define true calling and to suggest criterions for discovering it.

LE CARACTÈRE DYNAMIQUE DE LA PENSÉE
DE IOAN PETROVICI DANS LE DOMAIN
DE LA CULTURE
MIHAELA POP

Depuis la chute du régime communiste, la société roumaine et sa culture
se trouvent dans un processus de « transition », trop peu définie et qui semble
ne pas être capable à se finaliser même après vingt ans. L‘intégration dans la
Communauté économique européenne en 2007 a redynamisé les discussions
concernant les problèmes et les directions de la culture roumaine dans ce
nouveau cadre européen. Il est évident que la « transition » prolongée et
l‘intégration décrétée ont eu non seulement des conséquences positives mais
aussi négatives au niveau culturel. Les phénomènes négatifs signalés par JeanLouis Harouel1 pour la culture française depuis les années quatre-vingt semblent
se manifester d‘une manière encore plus forte dans notre culture juste à cause de
cette « transition » qui semble être perpétuelle. Dans ce cas, on peut se
demander quel est le futur de la culture roumaine et comment corriger, si
possible, les directions négatives déjà présentes. Une réponse édifiante nous
semble nous offrir le passé récent de notre pays, durant l‘entre-deux-guerres,
lorsque la Roumanie se trouvait aussi dans une période de « synchronisation »
avec l‘Occident moderne. C‘est pourquoi nous avons pensé qu‘une relecture de
certaines options culturelles et éducatives de cette période-là pourrait nous offrir
une meilleure compréhension de notre propre situation contemporaine.
Nous avons choisi parmi les personalités culturelles de cette période,
l‘attitude adoptée par Ioan Petrovici. Il appartient à la série des penseurs
roumains qui ont participé non seulement par leur contribution théorique mais
aussi par leur activité instructive et politique au débat des problèmes concernant
la culture et la civilisation. Dans la Roumanie de l‘entre-deux-guerres, un Etat
qui venait de finaliser son unité administrative et politique à la fin de la
première guerre mondiale, les esprits novateurs du temps essayaient de répondre
aux problèmes concernant le rôle de la culture.
Dans le contexte plus large des débats européens du temps, Le Déclin de
l’Occident d‘Oswald Spengler (publié entre 1918-1922) proposait une vision
1

JEAN-LOUIS HAROUEL, Culture et contre-culture, Paris, PUF, 1994.
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pessimiste en séparant d‘une manière dramatique la culture de la civilisation
européenne. L‘Occident expérimentait le déclin manifesté par les formes de la
civilisation industrielle selon la pensée de Spengler. Il fondait son argumentation
sur une conception organiciste : la culture était semblable à un organisme
biologique qui se soumet au devenir imposé par les étapes de toute vie. La
civilisation, selon Spengler, était la dernière étape de la culture occidentale, une
société cultivée se confrontant avec la crise morale et religieuse.
Contre cette direction proposée par Spengler dans la philosophie de la
culture s‘érigeait une attitude plus optimiste, du début du siècle, appartenant à
Henri Bergson, le promoteur de l’élan vital. Selon ce philosope français,
l‘évolution des espèces vivantes ne peut pas être déterminée de l‘extérieur
comme l‘avaient déjà affirmé Darwin et Spencer mais elle était causée de
l‘intérieur. L‘élan vital se manifeste dans des formes toujours plus adéquates. Il
s‘agit donc d‘une évolution qui n‘est pas du tout la somme de certains petits
changements insiginifiants mais continuels comme l‘avaient affirmé les adeptes
de Darwin mais ce sont des mutations brusques et discontinues. L‘être humain
représente, selon Bergson, la plus haute étape de la création et c‘est à lui que
revient ensuite le rôle de développer ses capacités créatives propres.
Ioan Petrovici fut un admirateur de la pensée bergsonienne et, en lisant
ses interventions publiques et certains de ses articles et études concernant le
domaine de la culture, on en peut détacher d‘une manière suffisament claire
deux aspects fondamentaux de sa conception dynamique sur la culture.
a) le phénomène culturel est un phénomène humain valorisateur que
Petrovici analyse d‘un point de vue dynamique ;
b) l‘analyse culturelle devient chez Ioan Petrovici un débat fondé sur des
notions paires qui même si elles semblent au début impossibles à combinner,
sont placées dans des rapports complémentaires. L‘analyse de ces rapports
complémentaires doublée par la conception dynamique de Petrovici nous rend
finalement une image unitaire sur le thème culturel abordé.
Dans ses analyses, Ioan Petrovici utilise des paires de notions comme :
culture – civilisation ; tradition – innovation (modernité ou renouvellement) ;
christianisme – nationalisme ; fondement – tradition. Mais chaque fois le
philosophe roumain réussit à mener au bout une argumentation en faveur du
caractère complémentaire de ces rapports. Dans son étude Les puissances de la
culture2 l‘auteur n‘insiste pas sur les distinctions communes entre culture et
civilisation. Il constate que sous l‘influence de Spengler, la civilisation serait
surtout capable de rendre compte des « forces extérieures des choses » tandis
que la culture saurait exprimer « les forces intérieures de la pensée humaine
créatrices de valeurs ».3 Petrovici définit la civilisation comme « expansion
2
IOAN PETROVICI, Deasupra sbuciumului (Au-dessus du sublime), Bucureşti, Ed. Casa
Şcoalelor, 1932, pp. 197-220.
3
Ibidem, p. 198.
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extérieure de la culture » mais il tient à préciser que les deux notions « ne
peuvent être séparées ».4 Et il tient aussi à signaler que la notion de
« civilisation » ne doit pas être privée de son contenu valorisateur. Il fait appel
pour cela à Bergson et son oeuvre, Les deux sources de la morale et de la
religion où le philosophe français affirmait que l‘opposition entre la culture et la
civilisation se produit lorsqu‘il n‘y a plus un équilibre entre les capacités de
l‘âme (celles qui sont orientées vers l‘intérieur, les capacités contemplatives et
celles qui sont orientées vers l‘extérieur), lorsque le développement technologique
n‘encourage plus l‘enrichissement spirituel et les valeurs morales.
La civilisation et la culture doivent constituer un ensemble unitaire. Leur
articulation unificatrice peut se construire par l‘interdépendance, par la
complémentarité des deux phénomènes, selon Petrovici. Pour ce projet
ambitieux, l‘unité des deux phénomènes, le philosophe roumain commence par
constater que le processus d‘accumulation culturelle se réalise non seulement au
niveau individuel (l‘homme cultivé) mais aussi au niveau collectif (une société
entière, un peuple, un pays). La définition de la culture proposée par Petrovici
accentue le besoin de l‘introspection, de la méditation réflexive au niveau
individuel et collectif, dans une bonne et longue tradition delphique et
socratique. Par ce processus de réflexion, la culture « stimule l‘homme de viser
sa propre humanité » car elle rend unitaires « toutes les capacités de l‘âme »5 Il
s‘agit de la manière la plus complète de l‘expression de l‘humanisme, comme il
précise dans sa conférence de 1923 ayant le même titre.6 L‘exercice de ces
capacités de l‘âme dans et par les disciplines spirituelle par excellence (arts,
philosophie, science, religion) constitue la mise en acte de la culture et suppose
tout premièrement l‘assimilation d‘une haute tradition culturelle par instruction
car « l‘homme cultivé est un homme éduqué ».7 De cette perspective, la culture
suppose non seulement la préservation et la transmission de certains produits
spirituels antérieurs, gardés par la tradition. L‘accomplissement de l‘humanité
de chaque individu suppose aussi, selon Petrovici, les idéaux, l‘initiative et la
créativité. Or, l‘initiative et la créativité rassemblent la culture et la civilisation
définie comme produit de la raison orientée vers l‘extérieur. Par conséquent, la
civilisation sans culture ne saurait pas fonctionner d‘une manière complète,
créative, car elle serait vide de son contenu culturel.
Dans le même esprit fondé sur la complémentarité entre deux éléments
contraires, Petrovici analyse le rapport entre tradition et innovation. Il tient à
signaler la tendance de considérer la tradition comme propre seulement à la
culture. Tenant compte d‘une autre définition, la culture doit aussi avoir le rôle
4

Ibidem, p. 199.
Ibidem, p. 210.
6
IOAN PETROVICI, Bucureşti, „Studii istorico-filosofice (Etudes historico-philosophiques)‖,
Valoarea omului (La valeur de l’homme), 1925, pp. 251-270.
7
Ibidem, p. 261.
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de configurer des directions nouvelles de recherche car elle est essentiellement
créative ce qui n‘est pas en accord avec la signification habituelle de la tradition
comme « forme de préservation d‘un héritage culturel ». Bien encore, Petrovici
remarque que celui qui adopte l‘exclusivité de la tradition peut risquer
beaucoup. Dans sa conférence prononcée à l‘occasion de l‘admission de Lucian
Blaga à l‘Académie Roumaine, Petrovici a exprimé certaines réserves par
rapport aux valeurs exclussives de la tradition. Il réaffirme le rôle de la tradition
pour assurer l‘unité nationale mais tient à remarquer, en tenant compte des
événements politiques dramatiques de son temps que l‘occupation de la
Bessarabie par l‘armée russe avait utilisé surtout l‘argument de la tradition.8
Cette remarque lui permet de plaider en faveur d‘ « une sélection des
traditions ». Petrovici observe la nécessité d‘évaluer et de choisir parmi les
traditions celles qui peuvent être resignifiées pour assurer le processus de
renouvellement valorisant d‘un peuple et d‘une culture.
Dans le discours prononcé lors de la réception de Ioan Petrovici dans
l‘Académie Roumaine, Constantin Rădulescu-Motru distinguait entre culture
rationaliste occidentale fondée sur l‘équilibre, mésure et la culture nationale
fondée sur l‘individualisme, sur l‘idée d‘un certain messianisme et d‘un destin
unique, spécial. En réaffirmant son option pour l‘idée de la culture comme
modalité d‘assurer l‘accomplissement de l‘humanité dans chaque individu,
Petrovici reprend les idées de Rădulescu-Motru en considérant que, dans ce but
il n‘est pas nécessaire d‘abandonner le rationalisme mais qu‘il faut accorder la
même importance à l‘imagination et à l‘intuition. Son attitude est redevable à la
démarche bergsonienne dont il est l‘admirateur, démarche qui affirme le rôle de
l‘intuition. De l‘autre côtè, nous devons mentionner que dans la presse
roumaine du temps, quelques uns des thèmes prédilectes étaient les rapports
culture – civilisation ou tradition-innovation (modernité). Un certain besoin
d‘accentuer ce qui était spécifique, la compréhension du facteur éthnique, le
problème des emprunts culutrels étaient des thèmes qui visaient non seulement
à consolider une certaine conception concernant la culture mais aussi quelques
orientations politiques des années trente.
Petrovici accepte sans opposition le rôle de la tradition dans la création
d‘une certaine spécificité nationale mais il observe aussi que cette spécificité ne
doit pas être absolutisée et qu‘il n‘est pas recommandable de la considérer
comme immuable, fermée, imperméable à aucune influence extérieure. Dans
son opinion, la tradition est elle aussi soumise au devenir, à une certaine
évolution. Petrovici tient à préciser que le phénomène éthnique doit être mis en
rapport avec l‘existence dans un monde multiple, divers. En plus, ce qui est
actuel doit tenir compte de ce qui vient du passé pour assurer un futur positif. Le
8

Durant 1818-1918 la Bessarabie avait été une province russe et en 1941 la réoccupation de
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philosophe roumain affirme ainsi qu‘ « il n‘y a pas des situations définitives »
immuables. Son option est la complémentarité non pas le compromis selon Ioan
Necula9 et il l‘affirme d‘une manière ferme et raisonable.
Le caractère complémentaire des paires notionales mises en jeu l‘aide à
comprendre les phénomènes culturels et valorisateurs d‘une manière
dynamique. « Il n‘y a pas de situations définitives dans le monde des valeurs »,
tant moins dans l‘univers contingent. Petrovici n‘accepte pas l‘idée de Spengler
concernant les cycles culturels même s‘il considère que chaque époque doit
avoir ses propres aspects caractéristiques. Une culture et une mentalité
culturelle ne peuvent être complètement distinctes de celles qui les ont
précédées ou les suivent. Les époques culturelles produisent des hypostases
d‘une succession fluide du devenir culturel de l‘homme vers son humanité.
L‘époque des héros homériques par exemple, a marqué l‘entière culture
européenne ultérieure de même, l‘humanisme est, à son tour, une dimension de
la culture grecque ancienne reprise par la Renaissance et, au-delà de ces
périodes historiques, il reste une dimension essentielle de la culture européenne.
Tous ces arguments le font penser que la plus efficace manière
d‘augmenter les capacités de survivre des peuples est la culture. C‘est elle qui
assure la diginité et la continuité nationale et ses composantes (l‘art, la science,
la religion et la philosophie) constituent ses éléments moteurs, dynamiques. La
culture réussit à configurer une attitude intellectuelle caractérisée par générosité
et répression de l‘égoisme. Elle réussit à demonter les préjugées, élargit les
horizons du savoir mais aussi de la sensibilité et détruit les limites imposées par
l‘égoisme. C‘est pourquoi il assimile la signification de la culture à l‘idée de l‘
« église militante ». Dans les deux cas, le but serait identique : accomplir
l‘humanité essentielle. Ce n‘est pas étonant dans ce cas le fait que Petrovici
considère que la philosophie et la religion doivent maintenir des rapports
durables entre elles.
Dans le même cadre de la complémentarité entre culture et civilisation,
conçues dans une vision dynamique, on peut aborder aussi la notion de progrès
culturel, tel qu‘il fut pensé par Ioan Petrovici. Il affirme d‘une part, le rôle des
élites culturelles qui sont perçues comme facteurs dynamisateurs. Mais, en
même temps, Petrovici attire l‘attention sur le besoin d‘un niveau général de vie
culturelle capable de recevoir et de fermenter les idées des élites car autrement
on pourrait aboutir à un monologue culturel ou même à des discours parallels et
inutiles, à l‘intérieur des élites seules.
L‘élévation du niveau culturel est nécessaire aussi pour empêcher les
manipulations politiques. Dans ce contexte, Petrovici parle d‘un citoyen actif,
intelligent et capable de distinguer entre les directions politiques variées. Mais
si ce processus de culturalisation ne se produit pas on peut aboutir à ce qu‘il
9
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nomme la domination des foules non-cultivées et qui constituent une masse de
manoeuvre politique et de manipulation idéologique. Dans ce cas il devient évidente
la nécessité d‘un processus instructif qui puisse assurer l‘accès à une culture variée.
Dans le processus de révigoration culturelle, la période de l‘entre-deuxguerres a mis l‘accent sur le rôle de la philosophie et des disciplines humanistes
dans l‘enseignement pré-universitaire. Ioan Petrovici, dans sa qualité de
ministre de l‘éducation, a encouragé la promotion d‘une structure curriculaire
favorable aux disciplines humanistes étant parfaitement convaincu que
l‘ancienne cultura animi restait toujours nécessaire pour la formation culturelle
des nouvelles générations. Le but fondamental était le développement d‘une
intelligence fondée sur le jugement raisonné, rigoureux, d‘une bonne capacité
herméneutique et épistémique qui permettent ensuite aux jeunes de faire des
options professionnelles en accord avec leurs abilités. Les études universitaires
avaient ensuite le rôle d‘aider les jeunes à penser et à créer eux mêmes.
Ioan Petrovici pensait que la Roumanie avait déjà surmonté le niveau
culturel des commencements. Dans son opinion, la Roumanie se trouvait déjà
dans une trosième étape de la synchronisation culturelle avec l‘Europe
occidentale. Pendant la première étape, représentée par I. Heliade Rădulescu, on
avait fait des efforts pour l‘accumulation du savoir, pour une instruction
individuelle. L‘étape suivante, coordonnée par Titu Maiorescu, avait mis
l‘accent sur un savoir compétant et critique. Cette troisième étape qui
appartenait à la génération de Petrovici, supposait l‘entrée dans la compétition
culturelle européenne. Selon Petrovici, Maiorescu avait joué dans la culture
roumaine, le rôle que la logique joue dans la pensée philosophique : celui
d‘éliminer ce qui était faux et d‘articuler dans un tout unitaire ce qui était bien
pensé. Les instruments de travail pour un tel but furent donc préparés : un savoir
élargi, bien fondé et approfondi.
Selon Petrovici, il y a aussi une étape intermédiaire entre la génération
Maiorescu et sa propre génération, étape représentée par des philosophes
comme Rădulescu-Motru qui ont réussi à articuler d‘une manière positive
l‘approfondissement du savoir avec la création originelle. Mais dans son esprit
pacificateur, Petrovici considérait que ces étapes culturelles n‘étaient pas des
périodes absolument distinctes, séparées, au contraire, elles s‘ensuivent et
interfèrent. Il s‘agit d‘un devenir spirituel d‘inspiration hégélienne appliqué à
l‘esprit roumain, dans notre opinion. D‘ailleurs, cette idée n‘est pas l‘invention
de Petrovici. Eminescu avait déjà pensé à trois étapes dans le devenir culturel
national roumain. Dans une première étape, le peuple apprend à penser d‘une
manière plus rigoureuse, de méditer sur son propre devenir et ensuite, de diriger
son intérêt vers les autres cultures, vers le monde entier.10

10
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Petrovici développe aussi certaines opinions concernant les options
philosophiques nécessaires à une spiritualité culturelle en formation. Selon le
philosophe roumain, l‘influence de Kant sur la spiritualité roumaine serait plus
utile que l‘empirisme anglais car celui-ci suppose un nombre assez grand d‘éléments
sceptiques et hypothétiques qui ne seraient pas accessibles à une culture qui se
trouve dans un moment initial, marqué surtout par l‘épanuissement spirituel. Le
jugement ctitique et analytique et la pensée novatrice, épistémologique doivent
assurer le dynamisme et le développement d‘un nouveau paradigme culturel.
Des idées similaires concernant le progrès culturel de la Roumanie durant
la période de l‘entre-deux-guerres peuvent être relevées en tenant compte de
l‘activité universtaire de Ioan Petrovici. Maiorescu, son modèle et professeur,
avait l‘habitude de tenir ses cours d‘une manière neutre, car il avait pour but
fondamental, la transmission des informations culturelles nécessaires pour
l‘acquisition des compétances culturelles solides. Petrovici, au contraire, adopte
déjà une autre attitude : il compare le savoir européen analysé au niveau culturel
roumain et fait des évaluations en jugeant ce qui était nécessaire ou non pour
son moment historique.
Les idées de Ioan Petrovici dans le domaine de la culture relèvent d‘un
niveau de penser plus sensible et plus réceptif à l‘actualité du moment
historique vécu. Une telle attitude démontre, selon notre opinion, un projet
pensé et assumé par l‘auteur et une conscience vive de la responsabilité
culturelle qu‘une personalité doit jouer dans son pays. Pour mieux exprimer ses
pensées et options, le philososphe roumain a prononcé beaucoup d‘interventions
et des conférences. Dans une manière accessible (utilisant des formules
rhétoriques bien articulées) il réussit à transmettre non seulement ses opinions
mais aussi à proposer une certaine manière plus directe d‘exprimer des idées
assez élaborées dans un style accessible. Un des moyens rhétoriques bien
utilisés par Petrovici est la construction fondée sur des paires de notions qui ne
sont pas conçues d‘une manière contradictoire. Cette manière-ci pouvait
sembler trop « dramatique » et le public avait déjà dépassé le niveau initial et
avait besoin de méthodes plus raffinnées. Petrovici ne manifeste pas l‘intérêt
pour l‘opposition, le contraste à tout prix mais pour la complémentarité qui
déplace l‘accent d‘un terme à l‘autre et même d‘une signification à l‘autre à
l‘intérieur du même terme. Il s‘agit d‘une méthode rhétorique plus subtile et
plus accessible pour diverses démarches herméneutiques ultérieures. La
démonstration n‘est pas seulement une voie pour aboutir à un but pré-établi
mais elle devient un but en lui-même car l‘accent tombe sur l‘exercice de la
pensée. Le récepteur n‘obtient seulement une solution mais aussi un exemple de
la subtilité de la démarche. En plus, une telle option assure le dynamisme
nécessaire non seulement à la démonstration-même mais aussi à la pensée qui se
développe dans l‘espace de la démarche philosophique. Petrovici réussit à
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introduire ainsi un certain relativisme positif entre les significations des notions
analysées, relativisme qui permet une approche plus flexible des problèmes
culturels abordés. Il nous semble que par cette option, la pensée du philosophe
roumain peut nous aider aujourd‘hui à mieux comprendre les phénomènes
culturels de notre époque dominnée par le relativisme postmoderne.

THE DYNAMIC CHARACTER OF IOAN PETROVICI‘S THOUGHT ON CULTUURE

Summary
This paper is an inquiry on the notions of ―culture‖ and ―civilization‖ and their
significances for a Romanian philosopher, Ioan Petrovici, whose works were read especially
before de Second World War. His way of thinking cultural phenomena was a dichotomic one but
the two terms were not considered in their contradictorial meanings. They were discussed within
their complementarity which could generate the possibility of various hermeneutical solutions, a
more flexible analysis, more dynamic, specific for cultural phenomena. In our opinion, such
options should become useful instruments even for nowadays cultural analyses.

ÎN PALATUL DE CRISTAL AL LUMII DE AZI.
VIZIUNEA LUI PETER SLOTERDIJK
ŞTEFAN VIANU

Filosoful german Peter Sloterdijk nu mai trebuie prezentat cititorului
român. Şi totuşi opera sa, una dintre cele mai semnificative ale ultimelor
decenii, rămâne prost cunoscută şi, în orice caz, puţin discutată în spaţiul nostru
cultural. Ce-i drept nu dispunem încă de o versiune românească a cărţilor
principale ale filosofului. Mă refer în primul rând, bineînţeles, la monumentala
trilogie Sphären, dar şi la superba şi mai puţin cunoscuta operă Weltfremdheit,
apărută în prima parte a anilor nouăzeci.
Îmi propun să discut aici câteva teme din ultima carte a lui Sloterdijk, Im
Weltinnenraum des Kapitals1, titlu a cărui traducere aproximativă ar fi În spaţiul
interior mundan al capitalului. Pornind de la analizele lui Sloterdijk mă voi întreba
în ce măsură filosofia, în sensul „tare―, să zicem heideggerian, al cuvântului, mai
este posibilă în acest „spaţiu― ce se caracterizează prin omogeneitatea sa, orice
notă discordantă fiind, de la bun început, destinată anulării prin absorbţie? Ca
discipol (critic) al lui Heidegger, această problemă îl obsedează pe Sloterdijk.
Destinul filosofiei într-o lume în care (aproape) totul se poate cumpăra a devenit
problematic. Dacă Benjamin vorbea despre pierderea aurei artei, Sloterdijk ne
aminteşte că filosofia are propria ei aură, ce se poate pierde sau care s-a pierdut
deja în era comunicării totale. Cum şi-ar putea-o redobândi? Nu întâmplător din
ce în ce mai mulţi oameni ai breslei au înţeles că era specialistului este pe cale
să apună. Filosofia va dispărea, ea merită să dispară dacă nu reuşeşte să propună
omului de azi o alternativă la „densitatea― (Dichte) lumii mărfii. Vom vedea că
pentru Sloterdijk problemele prezentului reprezintă o provocare pentru gândire,
scopul final fiind acela de a pune problema sensului vieţii omului în (această)
lume pornind de la întrebările şi răspunsurile, parţiale şi totodată deschizătoare
de drumuri, ale marilor filosofi. Operele lor ne deschid posibilitatea de a pune
întrebarea privitoare la sensul global al lumii (de azi) – întrebare pe care o
conştiinţă scufundată în lume n-o poate pune. Aşadar filosofia este, sau ar trebui
să redevină, o „mare povestire―. Povestea postmodernistă a „sfârşitului marilor
povestiri― este, în cel mai bun caz, o poveste pentru copii2.
1
2

P. SLOTERDIJK, Im Weltinnenraums des Kapitals, Frankfurt a Main, Suhrkamp, 2006.
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Care este aşadar marea povestire a lui Sloterdijk? Ea poate părea, la o
primă abordare, îngrozitor de banală. Este vorba „doar― despre globalizare. Însă
autorul ne atrage atenţia că acest cuvânt folosit la tot pasul de jurnalişti, de sociologi,
de economişti şi de specialişti în ştiinţele politice poate fi şi trebuie înţeles într-un
sens mai puţin superficial – era să zic mai „global―. Superficialitatea abordărilor
menţionate constă în lipsa unei înţelegeri istorice a fenomenului. Sensul
globalizării nu poate fi descifrat doar printr-o analiză a efectelor, benefice sau
perverse, ale acestui fenomen. Globalizarea este in nuce prezentă în teoriile filosofilor
antici despre imensa „Sferă― cosmică. Ea începe odată cu „geometrizarea lumii―
care, pentru Husserl, constituie spiritul Europei înseşi. Chiar dacă interpretarea
husserliană ni se pare forţată, nu putem nega importanţa reprezentării Sferei
cosmice perfecte în tradiţia filosofică occidentală. Această Sferă este de fapt
însuşi Cerul atotcuprinzător, a cărui poziţie centrală în cosmologiile, ontologiile
şi religile antice este binecunoscut. Aşadar teoriile antice ale Globului ceresc se
opun în mod radical reprezentării moderne, în măsura în care modernitatea este
procesul devenirii terestre a Globului, devenire pe care Sloterdijk îşi propune s-o
descrie în cartea sa. Cerul îşi pierde brusc supremaţia; el devine, ca şi pământul,
doar „materie― sau „întindere― pură (Descartes). Şi totuşi filosofia cosmologică
antică este cea care pregăteşte terenul distrugerii reprezentării Cerului ca Sferă
atotcuprinzătoare, animată, „divină―. Cum? Chiar prin această reprezentare
însăşi: ca produs al spiritului geometric, ea fiind în acelaşi timp o măsurare.
Până la urmă unul dintre aceste două acte aplicate aceleiaşi fiinţări trebuie să
dispară: adorare şi reprezentare cât mai exactă. Există, în filosofia antică, o
devenire-obiect a Cosmosului, care anunţă degradarea sa în simplu obiect şi,
până la urmă, în materie exploatabilă. Iată un pasaj foarte semnificativ extras din primul
capitol al cărţii, „Despre marile povestiri‖: „Începuturile reale ale globalizării
rezidă în raţionalizarea structurii lumii operată de cosmologii Antichităţii, care
au construit pentru prima dată, cu seriozitate conceptuală, sau mai bine zis
morfologică, întregul fiinţării în formă sferică oferind această imagine
construită, edificantă a ordinii universale intelectului spre contemplare―3.
Acest proces este cu atât mai semnificativ dacă ne reamintim de faptul că
pentru filosofii antici şi medievali Sfera cosmică este prima manifestare a Sferei
divine. Ceea ce îl îndreptăţeşte pe Sloterdijk să folosească, meditând asupra
metafizicii antice, formula de Gottesmessung – măsurare a lui Dumnezeu.
S-a vorbit mult despre „moartea lui Dumnezeu― în epoca modernă, mai
puţin despre moartea Sferei cosmice ca entitate (cvasi-)divină. Procesul începe
în Renaştere şi momentul acestui început este cunoscut. Nu este altul decât
1492, anul descoperii Noului Continent şi al lansării colosalei aventuri de
cucerire a lumii. Această epocă, al cărei sfârşit, cum voi arăta, poate fi de
asemenea datat, stă sub semnul faptei. Am Anfang war die Tat – La început a
3
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fost Fapta (Goethe). Nu Logosul (Cuvântul) – deci nu Sensul –, ci Fapta. De
aceea simbolul primordial al acestei epoci nu este, în ciuda (re)descoperirii
formei sferice a pământului, cercul sau sfera, ci linia dreaptă – vectorul. Spiritul
geometric devine într-adevăr unul al construcţiei. El nu se mai împacă cu
spiritul contemplativ, ci îl neagă. Noul spirit geometric este unul al reducţiei: nu
în ultimul rând al reducţiei spaţiului la cele trei dimensiuni geometrice,
transformate la rândul lor în „imaginea― de două dimesiuni a hărţii. Iată cum
devine spaţiul „întindere― carteziană, pierzându-şi orice specificitate „calitativă―
în favoarea unei angoasante neutralităţi faţă de orice loc. Avem de a face cu
spaţiul omogen, neutru, abstract, spaţiul unui univers „curăţat― de orice urmă divină,
dar şi umană. Linia dreaptă, aşadar, este simbolul nu atât al verticalei (infinitului
faustic), ci al mersului înainte, al privirii orientate exclusiv spre viitor, prin şi
sub care globul pământesc devine imagine, pre-gătit pentru exploatarea totală.
Şi ce importanţă mai are rotunjimea globului în momentul în care „sfera― îşi
pierde, definitiv şi fără posibilitate de întoarcere, caracterul ideal? Globul
terestru nu este contemplat, ci doar parcurs, în toate sensurile – pentru a fi
cucerit. Asta înseamnă „faza terestră a globalizării―. Epoca modernă este „epoca
imaginii lumii― (das Zeitalter des Weltbildes) – celebra formulă aparţine lui
Heidegger. Faptul că lumea devine imagine este condiţia de posibilitate a
globalizării ca transformare a lumii în simplu „material―, dătătoare de formă
fiind subiectivitatea însăşi, caracterizată prin elanul ei „misionar―. Aşadar:
„Modernitatea ca atare formează obiectul unei ştiinţe a misiunii seculare.
Misionarii creştini au înţeles foarte repede şansa lor istorică, în momentul în
care au sărit pe vaporul ce se îndrepta spre larg. – Grupei celor care aduc câştiguri
aparţin, în epoca modernă, cuceritori, descoperitori, cercetători, preoţi, aventurieri,
oameni politici, artişti, profesori, designeri, jurnalişti―4.
Numai acestei luări în posesie efective a lumii i se poate atribui cu
adevărat ceea ce Lévinas atribuia metafizicii occidentale în totalitatea ei:
reducerea celuilalt, a ceea ce ne este străin, la „acelaşi― – cu alte cuvinte negarea
alterităţii. Paradoxul pervers al acestui proces ce defineşte modernitatea fiind
cel al unei duble negaţii: negarea interiorităţii, întrucât omul este gândit ca fiind
în întregime „afară―; şi negarea exteriorităţii, întrucât acesteia îi sunt suprimate
atributele ce o caracterizează ca atare: transcendenţa, alteritatea faţă de
cunoaşterea raţională. Faptul că raţiunea tinde să reducă totul la ea însăşi era
cunoscut; mai nou este faptul că această decizie metafizică nu poate fi separată
de dimensiunea ei istorică şi geografică: spiritul cercetării este cel al
descoperirilor lumilor (până atunci) necunoscute. Fie că este redusă la sistemul
de legi matematice, fie că este numită în totalitatea ei şi (cu)prinsă în reţelele
navigatorilor şi negustorilor, natura nu mai este ceva căruia „îi place să se
ascundă― (Heraclit), ci doar „fiinţarea― inanimată a cărei imagine o avem în faţa
4
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noastră: lumea devine, cum spunea Heidegger în celebrul său eseu, „imagine―,
re-prezentare. Omul modern nu mai este în ea sub modul participării, ci se opune ei
ca unui „obiect―, el nefiind, ca subiect, decât pentru acest obiect. Încă o dată, este
vorba de o situaţie paradoxală: imposibilitatea de a nu fi „afară―, echivalând cu
distrugerea sferei (ocrotitoare) a sinelui şi a cosmosului, care nu exclude
imposibilitatea de a ieşi din sine cu adevărat: oriunde s-ar deplasa, în spaţiul
fizic sau ideal, călătorul modern nu-şi găseşte decât propriul sine – identic,
nicidecum lărgit sau transformat. Sensul descoperirilor sale este cel al
suprimării depărtării. Conştiinţa deschisă tuturor posibilităţilor, spiritul dornic
de noi cuceriri descoperă că depărtările pot fi suprimate: este modul de afirmare
a voinţei de putere moderne. Consecinţa – nu imediată, dar inevitabilă – a
lărgirii orizontului omului european este suprimarea depărtării. Omul european
se vrea acasă pretutindeni. Filosofia, care îşi asumase până atunci aceasta
sarcină, este înlocuită de geografie. Ţinuturile şi culturile îndepărtate sunt
descoperite doar pentru a fi asimilate culturii europene, europeanul mediu
devenind măsura tuturor lucrurilor: tot ce există pe pământ şi sub cer este
integrat de la bun început propriilor sale posibilităţi. Subiectivitatea modernă se
înţelege pe sine ca Seinkönnen, putinţă de a fi, ceea ce înseamnă: de a face, de a
opera, de a transforma toate lucrurile – asimilabile şi asimilate simplei materii.
Depărtarea este devoalată (bloss-gestellt) şi din ea nu rămâne decât distanţa
măsurabilă. „Astfel teza lui Columb, conform căreia planeta navigabilă este
„mică― se verifică în modul cel mai pragmatic. Dacă lumea descoperită părea să
dobândească proporţii nemăsurate, ea se reduce, odată cu sfârşitul acestei epoci,
la dimensiunile unei sfere mici, ale unui punct―5.
Ce devine, în aceste condiţii, filosofia? Merită subliniat, în primul rând,
noua semnificaţie a teoriei. Teoria nu mai este „contemplare―, ci primul pas,
conform „metodei― (Descartes), spre o praxis a transformării lumii în funcţie de
noile interese. „Pentru Descartes, Kant, Fichte şi Marx subiectul porneşte de la
Teorie spre Praxis – „Teorie― însemnând nu menţinerea calmă a privirii gânditorului
vizavi de modelele (Ikonen) fiinţei; semnificantă este acum construirea activă a
temeiurilor suficiente pentru o activitate reuşită―6. Acesta este semnificaţia
obiectivismului modern: „obiect― este lumea însăşi, transformată sau pe cale de a
fi transformată în fiinţare pentru subiectul activ, activitatea nefiind una interioară,
ci orientată spre lumea ce trebuie stăpânită. Această devenire-practică a teoriei
înseşi se observă în incapacitatea acesteia de a înţelege fenomenul pe care îl
descriem în ansamblu. Odată ce se descoperă ca activ, subiectul se retrage în
sfera proprie, în „emigraţia interioară―, fără să realizeze însă semnificaţia
orientării sale spre lumea exterioară. În ciuda afirmaţiei hegeliene, filosofia
modernă nu este decât în mică măsură „epoca cuprinsă în idei―. Sarcina
5
6
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filosofiei contemporane ar fi tocmai aceasta: dincolo de concepţiile subiectului
cuceritor şi autonom, o descriere a procesului care a dus la situaţia prezentă.
Simplificărilor ideologiilor ultimelor trei secole s-ar opune o fenomenologie a
lumii istorice, precum şi a celei postistorice în care trăim – surprinse în
complexitatea lor. Conceptul heideggerian de In-der-welt-sein, a fi în lume,
trebuie explicitat într-un mod mai puţin formal decât în Sein und Zeit. Încă prea
influenţat de (neo)kantianism, Heidegger nu „fluidizează― suficient acest
concept, lecţia lui Dilthey rămânând practic neasimilată. Modalităţile concrete
ale lui „a fi în lume― nu sunt, în ciuda profunzimii analizei heideggeriene,
gândite decât ca „structuri― cvasi intemporale ale Dasein-ului. A gândi procesul
devenirii globale a subiectului şi a lumii sale nu înseamnă altceva decât a gândi
conceptul de „a fi în lume― în spaţio-temporalitatea sa concretă.
Această spaţio-temporalitate a existentului contemporan şi a lumii sale nu
este alta decât cea a dezrădăcinării radicale. Dacă la începutul anilor patruzeci
ai secolului trecut Simone Weil mai putea vorbi despre „înrădăcinare― ca despre o
„nevoie (eternă) a sufletului― omului, de mai bine de jumătate de secol nu se mai
poate vorbi de aşa ceva. Nu neapărat că această nevoie n-ar mai exista, însă în lumea
globalizată, devenită omogenă, ea îşi pierde capacitatea unei legitimări filosofice.
Legitimarea filosofică a înrădăcinării era ideea universalului concret – a apartenţei
omului, gândit ca „spirit― sau ca „sine―, la o anumită cultură, deschisă spre
celelate culturi, până la urmă spre toate culturile, fără ca această deschidere să-i
distrugă specificitatea. Europa ca identitate a identităţilor, ca unitate diferenţiată
a culturilor ce o formează, nu este altceva. Or, modernitatea târzie – ale cărei baze
sunt, aşa cum am văzut, puse în modernitatea timpurie care nu (re)cunoaşte în fond
altă transcendenţă decât cea orizontală a „descoperirii-devorării― de spaţii – devenită
post-modernitate, înseamnă trecerea „proiectului Europa― (Husserl) în contrariul
său, nu prin înfrângerea, ci prin reuşita sa; cu precizarea că proiectul care s-a
realizat nu este altul decât cel despre care am vorbit până acum, nicidecum cel al
„grijii pentru suflet― (Patocka), devenit între timp provincial şi neexprimând decât o
nostalgie. Realizarea proiectului constă tocmai în ceea ce numim „globalizare―:
distrugerea culturilor particulare, deci a posibilităţii înrădăcinării – a locuirii în
sensul larg al termenului. Dacă locuirea era definită prin convergenţa noţiunilor
de sine şi de loc, imposibilitatea locuirii constă în dublul fenomen al „sinelui
fără loc― (Selbst ohne Ort) şi a „locului fără sine― (Ort ohne Selbst). Modelul
primului este civilizaţia iudaică. În sânul ei apare o veritabilă cultură a exilului, a
cărei figură principală este „evreul rătăcitor―. Cât despre locurile fără sine, ele sunt,
cum se spune, acele locuri „fără suflet―, acele pseudo- sau „non-locuri― (Marc Augé),
cum ar fi gările, aeroporturile, marile suprafeţe comerciale etc. Nu numai
înrădăcinarea este de neconceput în astfel de locuri; aici trecătorii nu se mai pot
nici măcar opri în ele. Ele sunt locurile nimănui; ele ne prezintă oglinda
neliniştitoare a unei civilizaţii în care impresiile şi gândurile nu se mai pot fixa.
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Simbolul cel mai grăitor al acestei civilizaţii este faimosul „Palat de
cristal―, construit la Londra în 1851 ca un monument dedicat noii ere a
consumului. Acest edificiu este materializarea şi potenţarea dialecticii meţionate
mai sus, conform căreia spaţiul Pământului descoperit şi parcurs în imensitatea
sa devine, prin faptul că este cunoscut şi explorat, un spaţiu redus şi dens – un
simplu suport al circulaţiei mărfurilor. Transcendenţa orizontală îşi revelă astfel
adevărata natură; ea devine ce era în potenţă de la bun început: imanenşă
radicală. „Lumea exterioară în totalitatea ei este plasată într-o imanenţă magică,
transfigurată de lux şi de cosmopolitism―7. Analistul şi criticul cel mai pertinent
al acestui fenomen nefiind altul decât Dostoievski în ale sale Însemnări din
subterană. Scriitorul rus vede în edificiul respectiv un simbol al civilizaţiei
europene. Dar ce este civilizaţia occidentală? „Civilizaţia nu dezvoltă în om
decât multilateralitatea simţurilor [...] şi nimic altceva― – acele simţuri pe care
„era superconsumului― le flatează şi le stimulează necontenit. „Atunci,
precizează scriitorul, vor apărea noi relaţii economice, de-a gata, calculate şi ele
cu precizie matematică, aşa că într-o clipă vor dispărea toate întrebările posibile
numai pentru că acestea vor primi toate răspunsurile posibile. Atunci se va clădi
palatul de cleştar―8.
Rezultatul istoriei Occidentului ca istorie a spiritului de cucerire a lumii
este intrarea în era prezentului pur, a simultaneităţii tuturor evenimentelor. În
situaţia în care lumea întreagă devine (non-)locul circulaţiei mărfurilor, palatul
de cristal al expoziţiei mondiale este simbolul închiderii acestei lumi – refuzului
neprevăzutului. Ceea ce la unii gânditorii sună ca o stranie profeţie, ideea
„sfârşitului istoriei―, se prezintă la filosoful nostru aproape ca o constatare:
postistoria nu este altceva decât realizarea utopiei imanenţei totale. Excluderea
de principiu a transcendentului, sau acceptarea lui doar sub forma ideii ca
„evidenţă―, are drept consecinţă excluderea oricărui tip de exterioritate. Suntem
cu toţii prizonierii de lux ai Palatului de cristal. „Cristalizarea înseamnă intenţia
de a generaliza normativ plictisul şi de a bara posibilitatea irupţiei istoriei în
lumea postistorică. A stimula şi a proteja îngheţul binevoitor este de acum
încolo scopul puterii statale. Însă este în ordinea lucrurilor ca plicitisul garantat
de Constituţie să împrumute masca [...] optimismului. În lumea postistorică
toate semnele sunt orientate de facto spre viitor, fiindcă viitorul conţine singura
promisiune pe care o asociaţie de consumatori o poate primi necondiţionat:
aceea că râvnitul confort nu va înceta să curgă şi să crească―9. Nu trăim, aşadar,
într-o lume în care speranţa să fi murit; însă ea aparţine celor ce se alfă în
Palatul de Cristal – din care nu se poate ieşi şi în care nu se poate intra. „A fi în
lume― capătă în această ontologie hiper-realistă o semnificaţie teribil de
concretă, faţă de care analizele heideggeriene par de-a dreptul „idealiste―.
7
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Mai subzistă totuşi o speranţă într-o astfel de lume? Pentru a fi în măsură să
răspundem trebuie să revenim asupra caracteristicii principale a epocii globalizării.
Este cea, cum am spus, de a fi distrus, odată cu depărtarea, spaţiul însuşi. Spaţiul a
devenit o dimensiune aproape neglijabilă a lumii vieţii prin simplul fapt de a fi fost
înlocuit de reţele. Lumea vieţii devine astfel, într-adevăr, lumea tehnicii, o lume
pătrunsă de part en part de tehnică. În mod sugestiv, Sloterdijk vede în inventarea
şi în practica milenară a scrisului procesul care a dus la „comprimarea― modernă a
spaţiului. Scrisul tinde prin natura sa către „universalitate―, el proclamă dreptul
gândirii de a fi de oriunde, adică de nicăieri. Oamenii care scriu, şi nu mai puţin
cei care citesc, nu mai ţin de fapt de cultura locală în care s-au format: ei aparţin
de drept lumii întregi; nu mai sunt legaţi de un loc anume.
Interesantă este afirmaţia conform căreia nu numai cultura scrisă în general,
ci filosofia însăşi a jucat în acest proces un rol esenţial – ca „producătoare― de
universalitate. Nu altceva îi repoşează Nietzsche lui Socrate – de a fi introdus în
Atena spiritul raţionalist al dezrădăcinării, distrugând astfel tragedia, legată de
istorii particulare şi de anumite „locuri―. Însă filosofia se poate de asemenea întoarce
asupra ei însăşi, înţelegând că universalismul abstract al dizolvării legăturilor cu
pământul nu este neapărat o liberare – şi cu atât mai puţin forma superioară a
libertăţii. Avem atunci de a face cu acea „dialectică a Luminilor‖ prin care filosofia
înţelege că proiectul modernităţii nu este pur şi simplu unul emancipator. Este
deschisă calea spre o nouă gândire a înrădăcinării secunde; credinţa înrădăcinării
naive trebuind într-adevăr abandonată, în ciuda voinţei unor tradiţionalişti. Gândirea
îşi poate regăsi locul în lumea de azi reinventându-se ca gândire a locului; iar
speranţa ca această gândire să se arate într-o zi mai tare decât ideologiile este
cea a filosofiei însăşi. Căci, în ciuda postmodernilor, caracterul „raţional‖
(Kant), îndreptăţit al acestei speranţe poate fi arătat: speranţa poate fi povestită.

IN THE CRISTAL PALACE OF OUR WORLD. PETER SLOTERDIJK'S VISION

Summary
In one of his last books, Im Weltinnenraum des Kapitals (In the interior-mundane space
of capital), the German philosopher Peter Sloderdijk proposes a philosophical analysis of the
globalisation phenomena. This term has become so futile that the dare and the philosophical
culture of the author of the monumental trilogy Spheres is needed in order to approach this
subject, which became old before its time, with a fresh spirit. Indeed, „globalisation‖ should not
be understood starting just from the socio-political analysis of today‘s society, but from a
historical perspective: its origin dates is 1492, as the beginning of the adventure of the world‘s
globe discovery. With the ending of this process, history itself ended. Space was conceived as
unlimited a few centuries ago: its conquering was fueling history‘s evolution itself. Conquered
space is space deleted, replaced with the network systems. It remains to be seen in which measure
saving the space by regaining the understanding of the term „place‖, is still possible.
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ANTHONY KENNY, A New History of Western Philosophy, Oxford
University Press, 4 volume, 2004-2007, 1456 pagini.
Oricine încearcă astăzi să scrie de unul singur o istorie a filosofiei de la origini până în prezent
are, cel puţin în privinţa detaliilor, un enorm dezavantaj în comparaţie cu grupurile de cercetători
ale căror domenii de expertiză sunt limitate la filosofi individuali. De altfel, încă din a doua jumătate a
secolului al XX-lea, astfel de istorii au devenit treptat produsul unei echipe de specialişti. În literatura
anglo-saxonă, după A History of Western Philosophy a lui B. Russell din 1945 (titlul complet: A History
of Western Philosophy And Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest
Times to the Present Day), doar Fr. Copleston a mai dat o istorie care acoperă întreaga filosofie de
la presocratici la John Dewey, Russell, Moore, Sartre şi Merleau-Ponty (A History of Philosophy,
9 vol., 1946-1974). Apoi, dezvoltarea fără precedent pe care a cunoscut-o în ultimele decenii ale
secolului studiul academic al filosofilor din trecut a făcut aproape imposibil de parcurs integral
literatura secundară existentă; ceea ce părea să fie un indiciu că vremea istoriilor filosofiei scrise
de un singur autor trecuse.
Dar la începutul noului secol, fostul profesor de filosofie la Universitatea din Oxford şi
preşedinte al Academiei Britanice, Anthony Kenny, s-a încumetat să scrie de unul singur o nouă
istorie a filosofiei, comparabilă cu cele realizate de Russell şi, respectiv, Copleston. Oxford
University Press i-a cerut această prezentare a dezvoltării filosofiei având credinţa că aducerea
laolaltă a celor patru filosofii: antică, medievală, modernă şi contemporană, într-o naraţiune unică
reprezintă înainte de orice un câştig, în sensul că pot fi surprinse trăsături ale istoriei filosofiei mai
puţin evidente pentru cercetătorii strict specializaţi, aşa cum într-o fotografie din avion pot fi
descoperite trăsături aproape invizibile de pe pământ. Pe de altă parte, prestigioasa editură a luat
în calcul faptul că autorul însuşi a contribuit la discuţia despre unii din marii gânditori ai
diferitelor perioade: din antichitate, Aristotel, din Evul Mediu, Thoma de Aquino, din epoca
modernă, Descartes, din cea contemporană, Wittgenstein; de asemenea, a publicat monografii
consacrate unor subiecte precum filosofia minţii sau filosofia religiei.
A New History of Western Philosophy este o serie de patru volume, câte unul pentru
fiecare perioadă istorică: istoria naşterii filosofiei şi a remarcabilei ei înfloriri în lumea
mediteraneană veche (Ancient Philosophy, 2004); istoria unui mileniu de gândire de la
întemeietorii gîndirii creştine şi ai celei islamice până în Renaştere (Medieval Philosophy, 2005);
istoria apariţiei, de la începutul secolului al XVI-lea până la începutul celui de-al XIX-lea, a
marilor idei şi a marilor sisteme intelectuale care caracterizează gândirea modernă (The Rise of
Modern Philosophy, 2006); istoria dezvoltării filosofiei în lumea modernă, din secolul al XIX-lea
până la sfârşitul mileniului al II-lea (Philosophy in the Modern World, 2007).
De ce este nevoie de istorii ale filosofiei? Există două feluri de motive pentru care sunt
citite istoriile filosofiei: filosofice şi istorice. Unii cititori sunt preocupaţi de ideile filosofilor din
trecut pentru a învăţa de la ei în legătură cu chestiuni de interes filosofic current. Alţii sunt interesaţi de
oameni şi societăţi din trecutul îndepărtat sau recent şi doresc să înveţe despre climatul lor intelectual.
Kenny crede că o istorie a filosofiei trebuie să răspundă ambelor categorii de cerinţe ale cititorilor.
De aceea, în cele patru volume care alcătuiesc A New History of Western Philosophy,
expunerea istorică a filosofiei este astfel structurată încât să satisfacă nevoile ambelor clase de
cititori: pe de o parte, cronologic, pe de altă parte, tematic. Primul mod de structurare a expunerii
presupune prezentarea persoanelor şi şcolilor, una câte una, în ordine cronologică, în timp ce al
doilea grupează totul pe teme sau probleme. Primele două-trei capitole din fiecare volum urmează
expunerea cronologică, uşor de recunoscut datorită formulei „de la… până la‖, celelalte şapte-opt
capitole, pe cea tematică: logică, epistemologie, metafizică, filosofia minţii, etică, filosofie
politică etc. Cititorii al căror interes este istoric se pot concentra asupra scurtelor expuneri
cronologice, consultând, dacă doresc, secţiunile tematice, pentru dezvoltare. Cei al căror prim
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interes este filosofic se vor concentra mai degrabă asupra capitolelor tematice, revenind la
capitolele cronologice dacă doresc o plasare a chestiunilor particulare în context.
În privinţa expunerii tematice trebuie arătat că anumite teme au ocupat capitole în fiecare
din cele patru volume: epistemologie, metafizică, filosofia minţii, etică şi filosofia religiei (aşa
cum se poate vedea din tabelul de mai jos). Alte subiecte – logică şi limbaj, fizică, filosofie
politică, estetică – au variat în importanţă odată cu secolele şi, corespunzător, nu se regăsesc în
toate volumele. Primele două volume încep secţiunea tematică cu un capitol despre logică şi
limbaj, dar un astfel de capitol lipseşte în volumul al III-lea, întrucât logica a fost neglijată în
perioada renascentistă. În ultimul volum, logica şi filosofia limbajului beneficiază de câte un
capitol separat. În primele trei volume există un capitol consacrat fizicii, considerată o ramură a
ceea ce, de obicei, se numea filosofie naturală; totuşi, începând cu Newton, fizica a devenit o
ştiinţă pe deplin matură, independentă de baza filosofică şi, ca urmare, un astfel de capitol nu mai
apare în ultimul volum. Volumul al III-lea este primul care conţine un capitol despre filosofia
politică, deoarece, mai înainte de epoca lui More şi Machiavelli, instituţiile politice ale Europei
sunt atât de diferite de cele sub care trăim noi încât – susţine Kenny – foarte puţin cercetările
filosofilor politici pot fi relevante pentru discuţiile curente. Al patrulea volum este primul şi
singurul care conţine un capitol despre estetică din cauză că abia în secolul al XVIII-lea acest
subiect a început să apară ca disciplină separată.
Titlul şi numărul volumului
Ancient Philosophy (I)

Capitole cronologice
1. De la Pythagoras la Platon
2. De la Aristotel la Augustin

Medieval Philosophy (II)

1. De la Augustin la Maimonides
2. Din secolul al XII-lea până la Renaştere

The Rise of Modern Philosophy (III)

1. Filosofia în sec. al XVI-lea
2. De la Descartes la Berkeley
3. De la Hume la Hegel

Philosophy in the Modern World (IV)

1. De la Bentham la Nietzsche
2. De la Pierce la Strawson
3. De la Freud la Derrida

Capitole tematice
Logică
—
Epistemologie
Fizică
Metafizică
Suflet şi minte
Etică
—
—
Dumnezeu
Logică şi limbaj
Cunoaştere
Fizică
Metafizică
Minte şi suflet
Etică
—
—
Dumnezeu
—
—
Cunoaştere
Fizică
Metafizică
Minte şi suflet
Etică
—
Filosofie politică
Dumnezeu
Logică
Limbaj
Epistemologie
—
Metafizică
Filosofia minţii
Etică
Estetică
Filosofie politică
Dumnezeu
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Cât priveşte capitolele cronologice, este urmată o ordine unică în trei dintre volume; în
ultimul volum însă, din cauza abisului care a separat filosofia anglo-saxonă de cea continentală,
după ce continuă linia unică în primul capitol, de la Bentham la Nietzsche, naratiunea se bifurcă,
în capitolele al II-lea şi al III-lea, unul începând cu Pierce şi Frege, celălalt tratând despre mai
mulţi gânditori continentali. În general, ultimul volum este altfel structurat faţă de istoriile
standard ale filosofiei contemporane; Kenny lasă de o parte pe neothomişti, neokantieni şi
neohegelieni, întrucât astfel de şcoli nu au altă semnificaţie decât de a sublinia importanţa
gânditorilor din trecut pentru present; or, acest lucru nu este necesar într-o istorie care a consacrat
multe pagini lui Thoma de Aquino, Kant sau Hegel.
În Introducerea la primul volum al noii istorii, Kenny anunţă că doreşte să fie „atât un
istoric filosofic cât şi un filosof istoric‖. Corespunzător, A New History of Western Philosophy ar
trebui să fie o combinaţie de expunere istorică şi filosofică. Dacă ţinem cont de faptul că în fiecare
volum două treimi din text sunt ocupate de capitolele tematice, atunci expunerea ne apare a fi mai
mult filosofică decât istorică. Pe de altă parte, nici chiar în aceste capitole, Kenny nu uită cultura,
spaţiul şi timpul în care a trăit fiecare filosof din trecut. Totuşi, ceea ce prevalează este interesul
faţă de problemele oarecum identice cu cele abordate în prezent de către filosofii comtemporani,
iar subiectele selectate reflectă mai ales preocupări din filosofia analitică, îndeosebi logică şi
filosofia limbajului, filosofia minţii. Atitudinea lui faţă de trecut rămâne, în principal, aceeaşi din
The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, lucrare la care a fost editor alături de
N. Kretzmann şi J. Pinborg, în 1982: tratarea filosofilor din trecut mai degrabă filosofic decât istoric,
prin examinarea acelor idei şi argumente ce pot fi „decupate‖ din contextul lor istoric, lingvistic,
cultural şi de care poate beneficia cercetarea contemporană în filosofie. Este adevărat, Kenny îl
ajută pe cititor să înţeleagă unde se află exact filosofii din trecut în cursul unei conversaţii
tematice, dar, în acelaşi timp, îl obligă să citească despre ei ca şi cum ar fi contemporanii lui. Se
înţelege că ceea ce nu mai este considerat de interes filosofic astăzi poate rămâne pe dinafară, aşa
cum se întâmplă cu ideile de filosofie politică din Antichitate şi Evul Mediu care nu sunt
considerate relevante pentru discuţiile curente. Tot aşa, este accentuat elementul „analitic‖ în
dauna aspectelor care ţin de gândirea proprie fiecărui filosof din trecut, acestea din urmă putând fi
criticate sau respinse ca erori dacă par să contrazică supoziţii împărtăşite de filosofii analitici.
Scopul urmărit de Kenny în această nouă istorie este să arate că, „în multe privinţe,
filosofia marilor filosofi morţi nu s-a învechit‖, iar filosofia contemporană poate învaţa foarte
mult de la precursorii ei antici, medievali şi moderni; îndeosebi în primele două volume, el este
preocupat să reducă distanţa dintre interesele şi presupoziţiile cititorului de azi şi acelea ale
filosofilor antici şi medievali, să explice ideile şi argumentele lor în termeni accesibili nouă şi să
lege acele idei şi argumente de problemele filosofice contemporane.
În general, cercetarea întreprinsă de Kenny este deopotrivă academică şi accesibilă şi nu
presupune cunoştinţe de specialitate din partea cititorilor. Această istorie va servi drept o foarte
bună introducere pentru cei care încep studiul filosofiei şi va fi oricând o lectură plăcută pentru
cei care dispun deja de un fond filosofic şi doresc o prezentare concisă a principalelor curente din
istoria gîndirii filosofice.
MARIN BĂLAN

CRAIG PATERSON, MATTHEW S. PUGH (eds.), Analytical Thomism:
Traditions in Dialogue, Aldershot, Ashgate, 2006, XXIII + 332 pp.
La începutul anilor 1960, Peter Geach făcea primii paşi în direcţia unei noi abordări
filosofice bazate pe o relaţie de „alianţă‖ între filosofia analitică şi thomism (G. E. M. Anscombe and
P. T. Geach, Three Philosophers, Basil Blackwell, 1961); thomist într-un anumit sens, dar instruit
analitic, Geach credea că acele aspecte ale gândirii lui Thoma de Aquino care par să contrazică supoziţii
împărtăşite de filosofii analitici pot fi interpretate astfel încât să nu existe nici un conflict. În aceeaşi
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direcţie s-a angajat şi Anthony Kenny, dar acesta din urmă, preocupat mai mult să respingă din
gândirea thomistă tot ceea ce ar contraveni paradigmei filosofiei analitice – cum ar fi doctrina
despre fiinţă. Geach şi Kenny nu au teoretizat o nouă orientare şi nu i-au dat un nume. Acest lucru
s-a petrecut abia în 1992, când profesorul de la Universitatea din St. Andrew, John Haldane, a
introdus sintagma „thomism analitic‖. În present, sunt consideraţi thomişti analitici toţi cei care
împărtăşesc, pe de o parte, idei şi stiluri de gândire derivate din Thoma de Aquino şi, pe de altă
parte, metode şi preocupări specifice filosofiei analitice.
Volumul editat de Craig Paterson şi Matthew S. Pugh, Analytical Thomism: Traditions in
Dialogue (Aldershot: Ashgate, 2006), vine după aproape zece ani de la primele analize consacrate
thomismului analitic – The Monist (80 (4) October, 1997) şi New Blackfriars (80 (938), 1999) – şi
după ce au apărut o serie de contribuţii – Anthony J. Lisska, Aquinas's Theory of Natural Law: An
Analytic Reconstruction (1996); Roger Pouivet, Après Wittgenstein, saint Thomas (1997); John Finnis,
Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory (1998); John Haldane (ed.), Mind, Metaphysics, and
Value in the Thomistic and Analytical Traditions (2002); John Haldane, Faithful Reason: Essays
Catholic and Philosophical (2004).
Aşa cum arată şi titlul, volumul de faţă este conceput ca un dialog între filosofia analitică
şi thomism, înşişi editorii şi colaboratorii reprezentând, prin instrucţie, cele două tradiţii. Ideea de
dialog nu este adăugată pur şi simplu de către editori; ea constituie, potrivit lui Haldane – citat în
Introducere –, chiar esenţa acestei abordări, un dialog între filosofia analitică şi thomism: „Thomismul
analitic nu urmăreşte să foloseacă pe Sf. Thoma pentru a promova un set particular de doctrine.
La fel, nu este o mişcare de pioasă exegeză. În schimb, caută să desfăşoare metode şi idei din
filosofia secolului al XX-lea – de genul celor care domină lumea anglo-saxonă – în legătură cu
cadrul larg de idei introduse şi dezvoltate de Thoma de Aquino‖ (The Monist (80:4(1997)).
Ce conţin cele şaisprezece studii reunite în volum?
Câteva studii sunt consacrate examinării unor concepte şi intuiţii din opera lui Thoma de Aquino,
într-un cadru analytic: Gabriele De Anna se apleacă asupra teoriei thomiste despre cauzalitate,
David S. Oderberg analizează principiile schimbării şi natura timpului, John J. Davenport discută
despre libertatea de conştiinţă în teoria thomistă a acţiunii. Două studii tratează chestiuni de
filosofia minţii: Stephen Boulter se concentrează asupra relaţiei dintre gândirea indivizilor şi
datele simţurilor, iar Anthony J. Lisska dezvoltă noţiunea de identitate formală în cadrul teoriilor
medievale despre intenţionalitate. Tot în cadru analitic – cu referiri la Frege şi Kenny – este
cercetată chestiunea fiinţei la Thoma de Aquino (D. Braine şi S. Pugh). Sunt abordate şi subiecte
teologice: Nicholas J. Healy vorbeşte despre influenţa exercitată asupra teologiei contemporane
printr-o lectură a operei lui Thoma de Aquino din perspectiva filosofiei analitice, luând ca
exemple trei teologi protestanţi; iar Hayden Ramsey supune atenţiei relaţia dintre persoana divină
şi persoana umană. Unele studii conţin critici ale contribuţiilor unor thomişti analitici: abordarea
non-naturalistă de către John Finnis a problemei dreptului natural la Thoma de Aquino (Craig Paterson);
respingerea de către Kenny a doctrinei lui Thoma despre fiinţă (Matthew S. Pugh); ce este specific
thomismului analitic al lui Haldane (John F. X. Knasas). Editorii au introdus şi două critici mai
vechi ale thomismului analitic, una apărută chiar în numărul special consacrat thomismului analitic de
către revista The Monist (Stephen Theron), cealaltă, apărută în The Thomist (Brian J. Shanley). De
asemenea, regăsim studiul lui Hilary Putnam (apărut în numărul special din The Monist) unde este
pusă problema dacă cei care nu sunt catolici pot fi thomişti analitici, o problemă care, în alţi termeni,
revine la a întreba (după o lungă perioadă de timp în care dreptul de proprietate al catolicilor n-a
fost contestat de nimeni): cui aparţine Thoma de Aquino şi cine are dreptul să interpreteze ceea ce a
spus el? Trebuie remarcat faptul că permanent autorii îl pun pe Thoma de Aquino în dialog cu filosofii
contemporani, cele mai subtile „dialoguri‖ fiind cele cu L. Wittgenstein (John C. Cahalan), J. Searle
(Stephen Boulter) şi G. E. M. Anscombe (Stephen L. Brock).
Volumul se încheie cu o Postfaţă semnată de protagonistul de până acum al thomismului
analitic, John Haldane, care face un bilanţ al realizărilor, dar mai ales arată cât de mult rămâne
încă de făcut în sensul recuperării analitice a filosofilor medievali, multe dintre problemele
filosofice importante pentru noi angajând şi interesul lor.
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Ceea ce se urmăreşte prin thomismul analitic este un mod de comunicare între thomişti şi
filosofii analitici; nicidecum o „fuziune‖ între două filosofii avînd ca rezultat un nou tip de
thomism, precum thomismul transcendental sau diferite thomisme existenţialiste, ci mai degrabă
folosirea mijloacelor contemporane de persuasiune, în speţă tehnicile şi procedeele filosofiei
anlitice, pentru o mai bună prezentare a ideilor thomiste.
Părţile angajate în acest dialog sunt, pe de o parte, filosofii analitici, pe de altă parte, cei
thomişti. Preocupaţi mai ales de filosofia limbajului şi filosofia minţii, filosofii analitici vor găsi,
în scrierile lui Thoma de Aquino şi ale urmaşilor săi, multe intuiţii în legătură cu problemele de
care sunt interesaţi – referinţa, intenţionalitatea, natura minţii, relaţia minte-corp etc. Filosofii
thomişti, la rândul lor, îndeosebi cei care abordează probleme de felul celor mai sus amintite,
trebuie să privească înspre tradiţia analitică, unde există foarte multe contribuţii în acest sens.
Astfel, thomismul analitic reprezită, cel puţin pentru thomişti mai tineri, o oportunitate de
a învăţa din tradiţia analitică şi de a deveni noi parteneri de dialog. Menirea lui este să aducă
laolaltă unele intuiţii şi teze filosofice asociate cu thomismul, în special în metafizică şi filosofia
minţii, cu rigoarea, ideile şi progresele în filosofie reprezentate de tradiţia analitică.
Convingerea celor care au îmbrăţişat proiectul thomismului analitic este că filosofia analitică
poate oferi mult thomiştilor şi, în general, oricui este interesat de gândirea lui Thoma de Aquino,
iar thomiştii care ignoră această filosofie o fac pe propriul lor risc.
MARIN BĂLAN
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