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CINE SUNT JUDECĂTORII? GENURI FILOSOFICE ŞI 
AUDIENŢA LOR∗

MIRCEA FLONTA

Mulţi filosofi,  cu deosebire cei care au exercitat şi  exercită o influenţă 
puternică şi statornică, înclină să prezinte modul în care înţeleg şi practică ei 
filosofia drept însăşi filosofia. Este evident că lor le vine greu să perceapă ceva 
autentic  filosofic  în  tot  ceea  ce  este  străin  spiritului  operei  lor.  După  ce  a 
descoperit, abia în anii  mai  târzii, cum poate fi  adusă metafizica „pe drumul 
sigur al unei ştiinţe”, Kant a încetat să se intereseze de căutările în filosofie ale 
contemporanilor  săi,  ca  şi  de  probleme  pe  care  le  urmărise  în  scrierile  sale 
anterioare. La moartea filosofului, lucrările sale numite „precritice” nu au mai 
fost găsite în biblioteca lui. Se spune că Hegel ar fi declarat odată studenţilor 
săi: „Domnilor, eu nu reprezint doar adevărul, eu sunt însuşi adevărul”. Fiecare 
dintre filosofii de primă mărime pare să fi crezut că opera lui reprezintă filosofia 
ca atare.  Prin ea filosofia şi-ar recunoaşte şi afirma adevărata ei identitate. Iar 
epigonii lor, ca şi toţi cei ce se regăsesc într-o anumită formă de viaţă filosofică, 
vor  adopta  această  perspectivă.  Ei  vor  recunoaşte  filosofia  cea  adevărată  în 
scrierile inspirate de modelele fondatoare ale unei anumite  tradiţii  filosofice. 
Este un mod de a privi lucrurile care susţine verdicte pe care le auzim  adesea, 
bunăoară acela că o anumită epocă a fost epoca de aur a filosofiei sau că astăzi 
filosofia  se  află  într-o  stare  de  pronunţată  degradare.  Unii  dintre  cei  care 
vorbesc aşa speră într-o renaştere, alţii proclamă, cu sau fără regret, „moartea 
filosofiei”. Desigur, a filosofiei aşa cum o înţeleg ei. Pretenţiile exclusiviste ale 
anumitor tradiţii de a deţine monopolul excelenţei filosofice le întâlnim peste 
tot. Ca şi tensiunile şi resentimentele pe care le generează. Ele se exprimă în 
forme caracteristice, specifice în cultura românească. La unele dintre ele mă voi 
referi în cele ce urmează.

Se pune uneori întrebarea: „Există o filosofie românească?” Aceasta este 
o temă interesantă pe care nu o voi discuta aici. Răspunsul va fi neîndoielnic 
afirmativ dacă ne vom gândi că autori de lucrări socotite filosofice au scris şi 
scriu  în  limba  română.  Nu  la  fel  vor  sta  lucrurile  dacă  sintagma  filosofie 

A  În acest articol,  am intercalat pasaje din textul conferinţei „Ce este autentic filosofic şi 
cine este filosof?”, publicată în Cuvântul, iulie 2005.



MIRCEA FLONTA

romănească sugerează existenţa unei configuraţii cu un profil aparte, de felul 
celei  pe  care o  desemnează  expresii  ca  filosofie  indiană,  filosofie chineză şi 
poate chiar filosofie britanică. Cultura filosofică a luat naştere şi s-a dezvoltat în 
România urmând modele oferite de gândirea occidentală. Au existat şi autori 
care  s-au  aplecat  asupra  unor  experienţe  specifice,  au  reflectat  asupra  unor 
particularităţi  ale  culturii  populare  sau au  explorat  filonul  filosofic  al  limbii 
române. Blaga şi Noica sunt bune exemple în acest sens. Ei nu au inventat însă 
un mod românesc de a face filosofie. Paradigmele lor aparţineau patrimoniului 
culturii filosofice europene. Aşa au stat lucrurile în trecut şi aşa stau ele şi astăzi 
cu filosofia în România.

Cultura noastră modernă este caracterizată, între altele, prin modelele ei 
de excelenţă filosofică. Mi se pare că pot fi identificate două asemenea modele. 
Prezenţa lor  este vizibilă pretutindeni,  în revistele de cultură şi  în cărţile  de 
şcoală, în universităţi şi în mediile de informare. Aderenţa la aceste modele dă 
şi  astăzi  multor  spirite  conformiste  sentimentul  reconfortant  că se află într-o 
societate bună. Le voi numi, în mod convenţial modelul construcţiei speculative 
şi modelul reflecţiei existenţiale şi voi încerca să le fac un portret inevitabil sumar.

Filosofia  drept  construcţie  speculativă,  mai  mult  sau  mai  puţin 
sistematică, a fost adusă la viaţă şi susţinută de credinţa că există ceva de felul 
unei  ordini  centrale a lumii  care ar  fi  accesibilă raţiunii  omeneşti.  Gânditori 
reprezentativi  pentru  tradiţia  metafizicii  clasice,  un  Platon,  un  Aristotel,  un 
Descartes  sau  un  Leibniz  au  putut  să  creadă  că  ar  fi  posibilă  o  cunoaştere 
obiectivă a acestei ordini, că opera lor ar oferi o asemenea cunoaştere. Orice 
asemenea pretenţie le contestă pe toate celelalte, iar ciocnirea lor a slăbit şi a 
distrus, în cele din urmă, această credinţă. Nu însă şi aspiraţia spre o imagine a 
întregului, puterea de atracţie a unei reprezentări asupra centrului existenţei, în 
măsură  să  ofere  suport  valorilor  comunităţii.  Concepută  ca  reprezentare 
personală, nu drept o cunoaştere cu valoare universală, o asemenea imagine va 
fi  propusă  prin  acele  construcţii  speculative  care  se  integrează  tradiţiei  aşa 
numitei  Weltanschauungsphilosophie. Metafizica nu mai pretinde acum să fie 
„o ştiinţă”, ci doar un mod de a vedea lumea ca întreg. Spre deosebire de religie, 
care vizează şi ea să dezvăluie o ordine centrală, metafizica va fi elaborată drept 
o configuraţie conceptuală riguroasă, cu structură argumentativă.

Acest model al excelenţei filosofice a fost bine ilustrat la noi prin scrieri 
ale lui Blaga şi Noica. De altfel, chiar admiraţia lui Noica pentru filosoful Blaga 
este, cred eu, expresia unui crez comun. Caracterizându-şi sistemul, Blaga scria: 
„În creaţia  metafizică  vedem,  aşadar,  însăşi  încoronarea  gândirii  filosofice... 
Metafizicianul este autorul unei lumi. Un filosof care nu tinde să devină autorul 
unei lumi îşi suspendă vocaţia... Lumea unui metafizician este, în primul rând, o 
lume  a  sa;  datorită  adâncimii  şi  măreţiei  viziunii,  datorită  argumentului  şi 
câteodată datorită sugestiei proprii cuvântului ce ştie să le aleagă, metafizicianul 
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are însă posibilitatea de a-şi impune şi altor muritori lumea sa.”1 Din această 
perspectivă, opera metafizică va împărtăşi cu opera de artă atributele creaţiei 
libere. Ea va fi  o expresie a spiritului epocii  şi  va purta pecetea înclinaţiilor 
gândirii creatorului ei. De unde şi marea varietate a sistemelor speculative. Câte 
genii  speculative,  tot  atâtea  sisteme.  Sisteme  care  sunt  universuri  sieşi 
suficiente.  Ele  stau unele  alături  de  altele,  ca  şi  plăsmuirile  nemuritoare  ale 
geniului  artistic.  Blaga  afirmă  că  o  creaţie  speculativă  va  atrage  doar  acele 
spirite care întreţin o „afinitate structurală” cu gândirea autorului ei.

Ca personalitate creatoare şi ca judecător în ale filosofiei,  Noica a fost 
însufleţit  de  acelaşi  ideal.  Pentru  Noica,  filosofia  mare,  autentică  reprezintă 
gândirea asupra fiinţei.  Fiinţa este tema ce ar  rămâne rezervată filosofiei,  în 
sensul  că  ea  ar  fi  principial  inaccesibilă  gândirii  comune  şi  cunoaşterii 
ştiinţifice.  În  calitate  de  speculaţie  asupra  fiinţei,  construcţiile  ontologice  nu 
captează  însă  pur  şi  simplu  o  ordine  preexistentă;  ele  propun  o  anume 
reprezentare asupra acestei  ordini.  În  Devenirea întru fiinţă,  Noica observă: 
„Calea raţiunii matematice este una pentru orice fiinţă raţională şi de aceea se 
poate numi cale regală, iar această raţiune de cunoaştere este calea regală şi în 
orice ştiinţă. În schimb, căile raţiunii filosofice sunt, în comparaţie cu această 
cale, simple poteci, greu croite de fiecare... Capătul de drum este totuşi unul 
singur: fiinţa.”2 O construcţie speculativă este înălţată totdeauna pornind de la 
un gând nou, pe care autorul îl va elabora într-o grilă conceptuală proprie. Noica 
insista  asupra  contrastului  dintre  caracterul  personal  al  reprezentărilor 
ontologice şi  impersonalitatea cunoaşterii  ştiinţifice. A făcut-o odată în stilul 
său colovial inimitabil: „M-a întrebat de curând cineva de ce, facând filosofie, 
am orgoliul gândului propriu. De ce nu-mi e de ajuns Platon sau Hegel... Nu-ţi 
trăieşti absolutul privat prin delegaţie. Or, dacă fac filosofie, nu vreau s-o fac 
prin delegaţie. Nu vreau să-l deleg pe Hegel să-mi spună cum stau lucrurile în 
filosofie. Dacă nu ajungi la asta, nu poţi pretinde că faci filosofie.”3

Cu deosebire două carcateristici conferă, mi se pare mie, prestigiul acelui 
model de excelenţă filosofică pe care îl ilustrează şi opera lui Blaga sau Noica: 
originalitatea şi monumentalitatea. A ridica din cărămizi conceptuale proprii o 
construcţie care oferă o nouă perspectivă asupra existenţei ca întreg va putea 
apărea drept o înfăptuire a spiritului de o grandoare ce suportă comparaţia cu 
capodoperele artelor. Admiraţia pentru rigoarea conceptuală se reuneşte în acest 
caz, în mod fericit, cu un cult al frumuseţii monumentale. Este ceea ce exercită 
o  puternică  fascinaţie  asupra  unui  tip  mintal  care  pare  să  fie  răspândit  în 
rândurile intelectualilor români.

1 L. BLAGA, „Despre conştiinţa filosofică”, în L. Blaga, Opere, vol. 8, Bucureşti, Editura 
Minerva, 1983, p. 74.

2 C. NOICA, Devenirea întru fiinţă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 170.
3 Vezi GABRIEL LIICEANU, Jurnalul de la Păltiniş, Bucureşti, Humanitas, 1991, p. 113.
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Contrastul dintre construcţia speculativă de mare anvergură şi o reflecţie 
descătuşată  de  rigorile  sistemului  şi  ale  disciplinei  conceptuale  a  fost  bine 
caracterizată de David Hume drept cel dintr-o filosofie abstractă şi profundă şi 
una mai uşoară, accesibilă unui cerc larg de oameni instruiţi.4 Este un contrast 
care se exprimă, mai întâi, în orientări diferite ale gândirii – într-un caz spre 
configurarea unei reprezentări  despre ordinea centrală a existenţei,  în celălalt 
spre omul concret, ca fiinţă sensibilă care meditează asupra sensurilor, visează, 
speră  şi  suferă.  Apoi,  în  relaţia  dintre  o  abordare  mai  mult  sau  mai  puţin 
sistematică,  impusă  de  acea  grilă  conceptuală  care  susţine  orice  construcţie 
speculativă  precum  şi  de  cerinţele  argumentative  care  i  se  asociază,  şi  un 
demers rapsodic, care urmează cursul asociaţiilor unei imaginaţii vii, mai puţin 
supuse  controlului  unor  exigenţe  analitice  şi  critice,  În  sfârşit,  în  contrastul 
dintre o scriere de obicei sobră, subordonată imperativelor unei mânuiri univoce 
a  conceptelor  şi  un  stil  sugestiv,  învăluitor,  un  demers  în  care  interogaţii 
provocatoare  vor  primi  răspuns  facându-se  apel  la  resursele  alegoriei,  ale 
paradoxului, ale ironiei şi sarcasmului, reunindu-se astfel intensitatea gândului 
cu vibraţia sensibilităţii. Este un scris care, aidoma poeziei sau prozei literare, 
nu trece uşor dintr-o limbă  în alta.  În cartea sa  Filosofia şi  oglinda naturii, 
Richard Rorty va oferi o caracterizare oarecum ideal-tipică acestor modalităţi, 
vorbind de o filosofie „constructivă” şi respectiv „reactivă”. Filosofii constructivi 
elaborează idei, teorii şi argumente, cei reactivi oferă istorisiri, aforisme, satire 
şi  parodii.  Primii  încearcă  să  închidă discuţii  formulând soluţii,  ceilalţi  să o 
cotinue, dându-i noi direcţii şi impulsuri. Primii se străduiesc să construiască 
pentru eternitate, ceilalţi mai degrabă să distrugă pentru generaţia lor. Cei dintâi 
conservă astfel distincţia pe care o făcea Platon între filosofi şi poeţi, cei din 
urmă o atenuează5. Deosebirea bate la ochi dacă îl comparăm pe Augustin cu 
Thoma de Aquino,  pe Pascal  cu Descartes,  pe mai  puţin cunoscutul  Johann 
Georg Hamann cu Kant, pe Kirkegaard cu Hegel, pe Nietzsche cu Husserl sau 
pe Jaspers cu Heidegger din  Fiinţă şi  timp.  Există,  desigur,  opere filosofice 
importante care constituie tot atâtea încercări de a înfăptui o sinteză sau de a 
realiza un compromis între o gândire preponderent speculativă şi una accentuat 
reflexivă, dar preferinţele se cristalizează prin raportare la modelele oarecum 
pure ale fiecărui gen.

Caracteristică  pentru tradiţia  speculativă  în  filosofie  este  aspiraţia  spre 
totalizare,  spre  structurarea  în  concepte  a  lumii  ca  întreg,  ca  şi  pretenţia  de 
universalitate,  o pretenţie care este proprie ştiinţei  în genere.  Este ceea ce a 
exprimat bine un kantian, la începutul secolului trecut, referindu-se, cum era de 
aşteptat, la filosofie în genere: „Filosofia a însemnat la origine ştiinţă şi trebuie 

4 Vezi primul capitol al Cercetării asupra intelectului omenesc, intitulat „Despre diferitele 
specii de filosofie”.

5 Vezi  R.  RORTY,  „Philosophy  and  the  Mirror  of  Nature”,  îndeosebi  capitolul  ultim 
intitulat Philosophy without Mirror, Princeton University Press, 1979.
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să ne ţinem de această folosire a cuvântului la aproape toţi filosofii «mari», de 
la Platon la Hegel: a filosofa este îndeletnicirea omului teoretic. Doar el este în 
stare, cu gândirea lui logică, să formeze concepte care cuprind tot ce fiinţează, 
în  timp  ce  «omul  întreg» cu  intuiţia,  voinţa,  simţirea  sa,  cu  «viaţa»  lui 
(Nietzsche)  şi  în  «existenţa»  lui  (Kirkegaard)  rămâne  permanent  limitat  la 
«lumea» lui particulară. Filosofia ştiinţifică trebuie de aceea să renunţe la ceea 
ce se numeşte viziune asupra lumii, căci aceasta se adresează omului întreg şi 
este întotdeauna determinată şi de motive ateoretice, astfel încât întemeierea ei 
teoretică  şi  valabilitatea  ei  logică  pentru  orice  gânditor  sunt  excluse.”  Iar 
imediat mai jos se precizează că ţelul neschimbător al gândirii filosofice este să 
supună  varietatea  multiformă  dată  în  intuiţie  unei  corelaţii  de  concepte.  „O 
asemenea corelaţie de concepte se numeşte un sistem. Ca ştiinţă, filosofia ia de 
aceea în mod necesar forma sistemului”6.

Este semnificativ că fixând identitatea filosofiei prin sistem – o construcţie 
conceptuală propusă oamenilor ca fiinţe înzestrate cu raţiune – Rickert menţionează 
filosofiile  lui  Kirkegaard şi  Nietzsche.  Antiteza filosofiei  pe  care  o  numeşte 
ştiinţifică este pentru el o reflecţie subiectivă care va putea fi receptată pe deplin 
doar de indivizi înzestraţi cu un anumit tip de sensibilitate. O pledoarie pentru 
acea înţelegere a filosofiei pe care o ilustrează scrieri ale lui Kirkegaard şi Nietzsche 
o  găsim  la  Karl  Jaspers.  Ceea  ce  Jaspers  încearcă  neîncetat  să-i  sugereze 
cititorului său este că gândirea filosofică este o dispoziţie specială a spiritului pe 
care o trezeşte şi o întreţine reflecţia îndreptată spre desluşirea condiţiei omului 
în lume. Rezultatele acestei reflecţii se vor exprima mai degrabă în tensiunea 
interogaţiei existenţiale decât într-un sistem de enunţuri. A filosofa înseamnă a 
fi  pe  drum căutând.  Întrebările  sunt  mai  importante  decât  răspunsurile,  iar 
fiecare răspuns devine o nouă întrebare. Prima condiţie a filosofării nu este  o 
anumită instrucţie şi formaţie intelectuală, ci aspiraţia de a înţelege sensurile, 
care iau înfăţişarea înţelegerii de sine. Felul fiecăruia de a fi ca om, experienţa 
propriei existenţe sunt premise suficiente pentru filosofare. „Certitudinea ce se 
câştigă  prin  ea  (prin  filosofare  –  n.m.M.F.)  nu este  cea  ştiinţifică,  ci  este  o 
convingere la a cărei atingere participă întreaga esenţă a omului”7.

În  mod firesc,  reflecţia  filosofică  în  variatele  ei  modalităţi  eseistice  şi 
aforistice se va bucura de o audienţă considerabil  mai  mare  decât speculaţia 
sistematică.  Căci  ea  oferă  răspunsuri  directe  la  „veşnice  întrebări”  asupra 
sensului vieţii,  a valorilor care îi  oferă semnificaţie.  Iar  receptivitatea pentru 
interogaţia  existenţială  va  spori  în  epoci  de  criză  socială  şi  dezorientare 
spirituală. Publicul care se interesează de asemenea scrieri poate să fie tot atât 
de numeros ca şi  cel care gustă literatura înaltă.  O parte din ceea ce a scris 
Schopenhauer şi mult din ceea ce a scris Nietzsche nu putea să nu capteze o 

6 HEINRICH RICKERT, „Thesen zum System der Philosophie”, în Hans-Ludwig Ollig (Hg.), 
Neukantianismus, Stuttgart, Reclam, p. 174.

7 KARL JASPERS, Einführung in die Philosophie. München, Piper Verlag, 1972, p. 9.
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largă audienţă pasionată de artă. Admiraţia lui Richard Wagner pentru scrierile 
mai  târzii  ale lui  Schopenhauer nu cunoştea limite.  Îi  transmite  cu dedicaţie 
libretul Cântecul Nibelungilor şi, neputând pe atunci intra în Germania, îl invită 
pe Schopenhauer să vină la Zürich. Tolstoi l-a numit pe Schopenhauer „cel mai 
genial dintre oameni”. Iar Thomas Mann scria, în 1938, în amplul său studiu 
dedicat gânditorului: „Filosofia lui Arthur Schopenhauer a fost mereu resimţită 
ca eminamente artistică, ba chiar ca filosofie a artiştilor par excellence. Nu pentru 
că ea este într-un grad atât de înalt şi într-o mare parte a ei filosofie a artei... nici 
pentru că alcătuirea ei este de o claritate, transparenţă, rotunjime atât de desăvârşite, 
iar discursul ei  este plin de forţă,  eleganţă pertinentă, de spirit  scânteietor şi 
pasionat, de o puritate clasică şi de o simplitate minunat de senină a stilului, cum nu 
se mai  văzuseră  până  atunci  în  filosofia  germană;  toate  acestea  sunt  numai 
«aparenţa», numai expresia de frumuseţe necesară şi  înnăscută pentru esenţa, 
pentru natura cea mai profundă a acestei gândiri, o natură tensionată, emoţională, 
oscilând între instinct şi spirit, pasiune şi mântuire, pe scurt, o natură dinamic-
artistică, ce nu se poate revela decât în forme ale frumuseţii, decât ca o creaţie de 
adevăr personală, convingătoare prin forţa ei de trăire şi suferinţă”8. Înaintea lui 
Mann, Nietzsche mărturisise că ceea ce îl atrage la Schopenhauer este ceea ce îl 
atrage  la  un  mare  artist:  „Mie îmi  prieşte  la  Wagner  ceea  ce  îmi  prieşte  la 
Schopenhauer: suflul etic, izul faustic, moartea şi sepulcrul”9.

Va exista, desigur, o deosebire sensibilă între interesul publicului cultivat, 
cu deosebire acelui receptiv la artă, pentru o proză scânteietoare care dă viaţă 
unor teme în care el îşi regăseşte propriile nelinişti, frământări, îndoieli, dileme 
existenţiale  şi  construcţiile  speculative  de  mare  anvergură,  cu  armătură 
conceptuală masivă şi greoaie. O deosebire care a fost resimţită cu deosebită 
putere de acele spirite, puţine la număr, cărora le-a stat în putinţă să cultive cu 
virtuozitate  ambele  genuri.  Înainte  de  a  împlini  vârsta  de  treizeci  de  ani, 
Schopenhauer  a  încheiat  elaborarea  unui  sistem  filosofic  cu  totul  opus,  ca 
orientare,  idealismului  lui  Fichte,  Hegel  şi  Schelling,  socotit  pe  atunci  în 
universităţile  germane drept  ultimul  şi  cel  mai  important  cuvânt  în filosofie. 
Lumea ca voinţă şi reprezentare apare în ianuarie 1819. Autorul îşi va propune 
sistemul studenţilor noii  universităţi  din Berlin în semestrul de vară 1820, şi 
anume în aceeaşi zi şi la aceleaşi ore la care îşi ţinea prelegerile Hegel: „Arthur 
Schopenhauer va expune întreaga filosofie, adică învăţătura despre esenţa lumii 
şi a spiritului omenesc”10. În următorul semestru nu îşi va putea continua însă 

8 THOMAS MANN, „Schopenhauer”, în Arthur Schopenhauer,  Scrieri despre filosofie şi  
religie, traducere de Anca Rădulescu, Bucureşti, Humanitas, 1995, pp. 11-12.

9 Apud TH. MANN, op. cit., p. 45.
10 Cum vedea  pe  atunci  Schopenhauer  această  „învăţătură”  reiese  dintr-o însemnare  mai 

timpurie a lui, din anul 1811: „Filosofia este o trecătoare alpină înaltă, la ea duce doar o cărare 
abruptă, presărată cu pietre ascuţite şi cu spini: cărarea este singuratecă şi devine tot mai pustie pe 
măsură ce urci.... ea (filosofia – n.m. M.F.) ... va vedea în curând cum dispare lumea de sub ea, cu 
deşerturile şi mlaştinile ei, neregularităţile ei se netezesc, zgomotele neplăcute nu mai urcă, rotunjimea i 
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lecţiile  ca  Privatdozent din lipsă  de auditori.  Cartea  lui  nu va atrage atenţia 
publicului  şi  se  va  vinde  prost,  în  ciuda  limbajului  ei  neobişnuit  de  clar, 
nepretnţios  şi  atrăgător  în  raport  cu  cel  al  filosofiei  academice  germane  de 
atunci.  Editorul,  nimeni  altcineva  decât  mai  târziu  vestitul  Friedrich  Arnold 
Brockhaus, îi comunica, în 1828, că au rămas nevândute 150 de exemplare din 
cele 800 ale primei ediţii, fără să-i spună câte din exemplarele care nu mai erau 
disponibile au fost vândute sau au fost făcute maculatură. Iar în 1835 îi scrie 
autorului, care se gândea la o nouă ediţie, că această carte nu este cerută şi cea 
mai mare parte a stocului a fost făcută maculatură. Nici o a doua ediţie, care 
apare  în  1844,  nu se  bucură  de  o  primire  mai  favorabilă.  La solicitarea  lui 
Schopenhauer, care dorea să afle cum se vinde cartea, Brockhaus va răspunde în 
1846: „Pot să vă spun doar, spre regretul meu, că am făcut o afacere proastă, iar 
de disputa mai detailată sper să mă scutiţi”11. După ce împlinise şaizeci de ani 
Schopenhauer  încheie  opera  sa  târzie  care  conţine,  potrivit  propriei  sale 
caracterizări, „gânduri singulare... despre o mulţime de obiecte”. Este ceea ce a 
numit  „filosofia  sa  pentru societate”.  Brockhaus,  de  acum păţit,  refuză să  o 
publice. Cele două volume, intitulate  Parerga şi Paralipomena, care conţin şi 
Aforisme  pentru  înţelepciunea  vieţii,  apar  la  o  editură  berlineză,  în  1851. 
Această scriere, care conţine celebra parabolă a comunităţii de porci spinoşi şi 
cugetări ca aceasta – „Societatea poate fi comparată cu un foc la care cel isteţ se 
încălzeşte la o distanţă rezonabilă, în care nu se bagă precum un nechibzuit care, 
după ce s-a ars, se refugiază în frigul singurătaţii şi se plânge că focul arde” – îl 
transformă  peste  noapte  pe  autorul  Lumii  ca  voinţă  şi  reprezentare într-un 
scriitor  foarte  popular  şi  mult  sărbătorit.  Vizitat  de  cunoscutul  dramaturg 
Christian Friedrich Hebbel, Schopenhauer îşi comentează amar, ironic-sarcastic 
această faimă târzie:  „Mă simt  ciudat,  cu faima mea de acum.  Aţi  văzut  cu 
siguranţă, cum înaintea unei reprezentaţii,  când sala se întunecă şi cortina se 
ridică,  pe  rampă  mai  rămâne  un singur  om care  aprinde luminile  şi  care  se 
refugiază apoi grăbit în culise, tocmai când cortina se înalţă. Aşa mă simt şi eu: 
un întârziat, un rămas în urmă în timp ce comedia faimei mele începe”12.

Preferinţa  de  înţeles  a  cercurilor  intelectuale  largi  pentru  filosofia 
practicată  ca  reflecţie  liberă  este  chiar  mai  accentuată  în  mediul  cultural 
românesc. Maiorescu le vorbea studenţilor despre Kant, Comte şi Spencer, dar 
sensibil  la  înclinaţiile  saloanelor  literare  ale  vremii  el  traducea  Aforismele  
pentru  înţelepciunea  vieţii.  Mai  târziu,  filosofii  universitari  continuau  să-l 
cultive pe Kant, dar citiţi cu aviditate, îndeosebi de tineri, erau Nietzsche şi apoi 
existenţialiştii francezi.

se dezvăluie. Ea însăşi stă întotdeauna în aerul alpin rece şi curat şi vede deja soarele, când jos 
domneşte încă noaptea neagră.” (Citat după RÜDIGER SAFRANSKI, Schopenhauer şi anii sălbateci 
ai filosofiei. O biografie, traducere de Daniel Necşa, Bucureşti, Humanitas, 1998, p. 113.)

11 Ibidem, pp. 294, 310 şi 348.
12 Ibidem, p. 366.
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Ca autor al unui sistem speculativ, Blaga era pe deplin conştient de ceea 
ce distinge această parte a operei sale de un alt gen de scrieri filosofice, care se 
apropie mai mult de literatură. În însemnări dictate în anul 1959, atunci când şi-a 
scris  şi  testamentul  editorial,  referindu-se la ceea ce l-a determinat  să refacă 
planul  Trilogiilor,  Blaga precizează:  „O altă  împrejurare,  mult  mai  serioasă, 
care m-a determinat să reduc planul trilogiilor la patru este aceasta: Vreo trei 
lucrări  urmau  să  se  ocupe  de  unele  chestiuni  foarte  «problematice» şi 
«deocheate», cum ar fi aceea a fenomenelor para-psihologice. Găsesc că este 
mai conform cu spiritul rigoarei, ce m-a călăuzit întotdeauna, să mă ocup de 
atari  chestiuni în proza mea literară, atribuind anume idei unui filosof fictiv. 
Mai urma să  mă  ocup şi  de o seamă de probleme în legătură cu «existenţa 
creatoare», de implicatele acesteia şi de raportul cu moralitatea etc. Dar, astăzi, 
găsesc că aceste probleme pot fi tratate mai sprinten şi mai eficace sub formă de 
«aforisme», de observaţii, de aperçu-uri, în cadrul unor conversaţii ce au darul 
să netezească asperităţile colţuroase ale unei gândiri, pe care, de altfel, niciodată 
n-am dorit-o prea «sistematică»”13. 

Mai  categoric  în  ceea  ce  priveşte  asemenea  delimitări  a  fost  Noica. 
Adresându-se numai şi numai raţiunii superior exersate, speculaţia sistematică 
posedă o semnificaţie şi o valoare universale. Obiectivele esenţiale ale construcţiei 
speculative şi ale reflecţiei existenţiale se exprimă, între altele, în relaţiile pe 
care le întreţin ele cu limba. În primul caz, gândirea filosofică va fi în mare măsură 
independentă de resursele unei anumite limbi şi, prin urmare, susceptibilă să fie 
elaborată şi redată fără pierderi şi  deformări  în oricare altă limbă de cultură, 
chiar  dacă filosoful  va  fi  capabil  să  scoată la iveală semnificaţii  speculative 
cuprinse în expresii ale unei anumite limbi14. În cel de al doilea, ideile vor primi 
viaţă doar prin utilizarea creatoare a resurselor limbii autorului lor. 

Noica a opus în mod consecvent speculaţia ontologică, în care el vedea 
înfăptuirea cea mai înaltă a vocaţiei de universalitate a filosofiei, acelei reflecţii 
rapsodice, hrănite de trăiri strict personale, al cărei profil se constituie în funcţie 
de resursele expresive ale unei anumite limbi. Exemplară pentru acest din urmă 
gen i  s-a părut  lui  Noica opera colegului  său de generaţie şi  prietenului  din 
tinereţe Emil Cioran. Şi, fără îndoială, că nu s-a înşelat în această privinţă. Poate 
de la Kirkegaard nimeni  nu a respins cu atăta vehemenţă pretenţiile  gândirii 

13 DORLI BLAGA, „Notă asupra ediţiei”, în L. Blaga, Opere, 8, Bucureşti, Editura Minerva, 
1983, pp. 59-59.

14 HEGEL sau HEIDEGGER, la noi NOICA, pot fi socotiţi reprezentativi în această privinţă. 
Un pas mai departe se face atunci când se afirmă că unele limbi reprezintă mediul ideal pentru 
speculaţia filosofică. Noica pare să-l fi urmat în acest sens pe Heidegger. Acesta spunea în una 
din  prelegerile  cursului  său  Introducere  în  metafizică,  pe  care  l-a  susţinut  în  anul  1935,  la 
Universitatea din Freiburg: „Faptul că gramatica occidentală s-a constituit pornind de la meditaţia 
elină asupra limbii eline îi conferă acestui proces întreaga lui semnificaţie. Această limbă – privită 
din perspectiva posibilităţilor gândirii  – alături de cea germană,  este cea mai puternică şi mai 
încărcată de spirit.”
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speculative impersonale cum a făcut-o Cioran. Distincţiilor conceptuale abstracte, 
teoriilor  filosofilor,  el  le  opunea  „adevărurile  vii”,  care  nu  răsar  decât  în 
momentele de „lirism absolut”, de „beţie totală a fiinţei”. Cu tonul său excesiv, 
Cioran  afirmă  în  tinereţe  că  lui  îi  repugnă  în  construcţiile  abstracte  ale 
speculaţiei  filosofice  absenţa  „riscului,  a  pasiunii  şi  a  nebuniei”15.  Iar  la 
bătrâneţe, continua să susţină că în contrast cu filosofia ca teorie,  ca discurs 
conceptual  structurat  în  mod  argumentativ,  pentru  el  ceea  ce  contează  cu 
adevărat este „intensitatea unei emoţii, a unui sentiment”, acea capacitate de a le 
conferi  o  expresie  sugestivă  care  este  stilul.  În  convorbiri  din anii  târzii  cu 
Gabriel Liiceanu, Cioran spunea despre Heidegger: „În definitiv, ce a scris el 
despre  moarte  şi  toate  celelalte,  tradus  în  limbaj  curent,  n-are  nici  o 
originalitate. Numai că el a formulat altcumva decât au făcut-o ceilalţi. Nou e 
până  la  urmă  timbrul,  tonul,  nota,  ceva  ce  fiecare  aduce  pornind  de  la 
intensitatea  experienţei  sale”16.  Referindu-se  la  Heidegger,  Cioran  vorbea  în 
realitate  despre  sine.  Extrem de semnificativ,  în  acest  sens,  este  faptul  că  a 
resimţit schimbarea limbii în care scria drept o schimbare a identităţii sale ca 
gânditor. Ceea ce se poate spune la fel de bine într-o altă limbă nu prinde pe 
deplin substanţa unei reflecţii existenţiale. Cioran îşi amintea că în versiunea 
franceză a cărţii sale iconoclaste Lacrimi şi sfinţi, scrisă în limba română, el nu 
a putut să recupereze toate acele „insolenţe” prin care s-a exprimat răfuiala lui 
brutală cu credinţa convenţională. Consecinţa a fost că „a distrus cartea”17.

Noica  îl  trecea pe Cioran pe lista  filosofilor  esopici,  a  celor  „care  au 
filosofat  din  resentiment”.  Sunt,  după  Noica,  acei  gânditori  care  nu  fac  o 
distincţie clară  între  suflet  şi  spirit.  Caracterizând,  prin  raportare la concept, 
„care, o dată obţinut, trece dincolo de satul său”, judecata drept ceea ce este „la 
îndemâna  oricui  (judecata  de  gust,  apreciere,  critică,  constatare,  de  fapt,  de 
drept etc.)”, el nota: „Rămâne în orice caz în sat şi în vremi cel care nu se poate 
ridica  dincolo  de  judecată,  moraliştii,  chiar  Nietzsche,  sau,  la  noi,  Nae 
[Ionescu], Călinescu, Emil  [Cioran], toţi criticii, Al. P. [aleologu]...”18. Noica 
opunea  filosofia  autentică  –  filosofia  speculativă  –  în  care  vedea  raportarea 
condiţiei  omului  la  o ordine instituită de raţiune,  reflecţiei  care pleacă de la 
„sinele individual”, lamentaţiei cu accente sceptice sau nihiliste a moralistului şi 
eseistului.  Însemnătatea  sistemului  lui  Blaga  o  vedea  tocmai  în  aceea  că 

15 „Numai gânditorul organic şi existenţial este capabil de acest gen de seriozitate, pentru că 
numai pentru el adevărurile sunt vii, produsele unui chin lăuntric, iar nu ivite dintr-o speculaţie 
inutilă şi gratuită. În faţa omului abstract, care gândeşte pentru plăcerea de a gândi, apare omul 
organic  care  gândeşte  sub  determinantul  unui  dezechilibru  vital  [...]  Îmi  place  gândul  care 
păstrează  o  aromă  de  sânge  şi  carne...”.  (E.  CIORAN,  Pe  culmile  disperării,  Bucureşti, 
Humanitas, 1990, p. 32.)

16 Vezi G. LIICEANU, Apocalipsa după Cioran, Bucureşti, Humanitas, 1995, p. 91.
17 Ibidem, p. 114.
18 C. NOICA, Jurnal de idei, Bucureşti, Humanitas, 1990, p. 277.
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reprezintă o afirmare exemplară a acestei filosofii autentice19.  Despărţirea de 
Goethe nu este decât o continuă controversă cu cei care îşi refuză zborul înalt al 
gândului,  cu  toţi  cei  ce  îşi  exersează  gândirea  ca  intelect  sau  ca  intuiţie 
intelectuală, şi nu ca „raţiune”.

Pentru Noica, filosoful autentic nu este un scriitor, în sensul obişnuit al 
cuvântului. Căci el nu scrie pentru public, ci pentru cei puţini care în curgerea 
timpului  aspiră  la  concept,  raportând tot  ceea ce  este  vremelnic  la  o  ordine 
eternă, instituită de raţiune. În acest radicalism al său, Noica nu a fost susţinut 
însă nici de cei care i-au fost apropiaţi. Astfel, Alexandru Paleologu pledează 
pentru o filosofie care discută în mod sugestiv şi elevat teme care intersează pe 
toţi oamenii instruiţi. Este adevărat, recunoaşte el, că în acest fel filosofia este 
„trasă în jos”. Dar numai în acest fel va putea ea să vorbească celor care caută în 
ea, ca şi în literatură şi artă, în primul rând frumuseţea20. „Finalitatea cea mai 
întreagă, cea mai adecvată necesităţii umane de gândire, este cea ce nu se separă 
de sufletul omenesc, de manifestările mai mult sau mai puţin vizibile ale acestui 
suflet şi, mai ales, nu ocoleşte frumuseţea pe care o oferă viaţa”21.

Atât timp cât s-a aflat sub fascinaţia gândirii lui Noica, Gabriel Liiceanu a 
susţinut cu încredere şi patos ideea că speculaţiei filosofice îi revine de drept o 
poziţie  singulară  în  universul  culturii.  În  1984,  el  scria  încă:  „Cum să  poţi 
contesta că atâta vreme cât există o ordine esenţială a lucrurilor trebuie să existe 
un discurs despre ea, care prin  însuşi  acest fapt devine esenţial, privilegiat şi 

19 Vezi, de exemplu, C. NOICA, „Filosofia lui Blaga”, în C. Noica,  Simple introduceri la  
bunătatea timpului nostru, Bucureşti, Humanitas, 1992, îndeosebi pp. 168-171.

20 Probabil că atât Noica, cât şi Blaga, ar fi receptat în spiritul vederilor lor pagini de jurnal 
ca acelea în care Arşavir Acterian se plângea de dificultăţile pe care le întâmpină în lectura Devenirii 
întru fiinţă a bunului său prieten Noica. Perseverând în lectura cărţii, Acterian se exprimă într-un 
mod  foarte  semnificativ:  „Simt  însă că n-am nici  pregătirea  necesară,  nici  suficient  entuziasm să 
pătrund secretele acestei filosofii («secrete» pentru mine). Am însă, voi avea, voinţa să termin de citit 
cartea, fără să fac efortul – chiar dacă aş face efortul n-aş câştiga prea milt – de a dezlega sensul 
acestor  pagini  ce  se  adresează,  desigur,  unor  iniţiaţi  în  materie  de  ştiinţă  a  fiinţei.”  (A. 
ACTERIAN, Jurnal în căutarea lui Dumnezeu, Iaşi, Institutul European, 1004, p. 20.) Mai încolo, 
în jurnal, întâlnim completări lămuritoare: „Mi se pare, mie unul, greu de citit, fastidios, dacă nu 
şi plicticos. Rezervat, probabil, numai filosofilor familiarizaţi cu anumiţi termeni greu de suportat, 
nebuloşi pentru un profan ca mine. Poate fi filosofie pentru elite, nu pentru muritorii de rând, nici 
măcar  pentru beletrişti.”  (op.  cit.,  pp.  90-91.) „Nu ştiu [...]  dar  înclin  să  cred că toată teoria 
filosofică a lui Dinu, cu Devenirea întru fiinţă şi Tratatul de ontologie, nu lămuresc, nici nu ajută 
pe om în momentele de ananghie, de durere, de descumpănire, mai ales în faţa morţii, care-şi lasă 
la un moment dat umbra asupra noastră.” (op. cit., p. 119) Într-un cuvânt, filosofia, aşa cum o 
concepe şi o practică Noica, nu este pentru intelectualul care nu va înţelege să se supună rigorilor 
unei iniţieri dificile şi îndelungate. Este ceea ce îl contrariază pe Acterian. Ca mulţi alţi oameni 
instruiţi, el este interesat de filosofie. Îşi doreşte însă o filosofie „la îndemână”, una care să vorbească 
într-un mod direct şi accesibil celui care reflectează asupra sensurilor ultime ale existenţei.

21 Al.  PALEOLOGU,  „Lucrurile  cu  adevărat  importante  –  fragmente  dintr-o discuţie  cu 
publicul”, în Cartea interferenţelor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985, p. 179.
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suprem, în principiu suprem”22. În curând însă, în scrierile sale va căpăta profil 
„cearta cu filosofia”, respingerea pasionată a pretenţiei de supremaţie a filosofiei 
concepută şi practicată ca sistem. Despărţirea de Noica va însemna despărţirea 
de filosofie înţeleasă drept speculaţie ultimă, dezicerea răspicată, de credinţa că 
integrarea tuturor faptelor şi experienţelor într-un sistem de concepte reprezintă 
singura  filosofie  autentică.  Liiceanu  pledează  acum pentru  „o  filosofie  fără 
concepte, care vorbeşte limba tuturor şi a cărei limbă poate fi vorbită de toţi”. El 
îi invocă pe cei care susţin deschis sau sugerează doar că „superioară este acea 
modalitate a discursului filosofic care se adresează spiritului, nu direct, ci prin 
intermediul  sufletului.  Şi  de  vreme  ce  ajunge  la  spirit  străbătând  sufletul, 
această modalitate nu poate fi decât artistică. Din această clipă ecuaţia «suflet-
artisticitate-popularitate» vine să ia locul ecuaţiei «spirit (raţiune)-ştiinţificitate 
(sistem)-ermetism»”23.  Greu  de  găsit  formulări  care  să  exprime  mai  bine 
aşteptările şi preferinţele intelectualităţii literar-artistice, cel puţin ale celei româneşti.

Prin monumentalitate sau prin forţa lor sugestivă, marile construcţii speculative 
vor impune respect intelectualului umanist, îndeosebi a celui cu formaţie clasică. 
Respect şi eventual acea admiraţie pe care o datorăm unor lucruri de care rămânem 
totuşi  departe.  Apropiată  cu  adevărat  intelectualităţii  noastre  literar-artistice 
rămâne reflecţia şi meditaţia directă. Lucru de aşteptat atâta timp cât se crede că 
adevărata  filosofie  vine  în  mod  direct  în  întâmpinarea  preocupărilor  şi 
intereselor „omului cultivat”. Ceea ce nu poate fi cazul cu producţiile cele mai 
reprezentative  ale  metafizicii  şi  ontologiei  speculative.  Pentru  a  citi  cu 
înţelegere  Trilogiile lui Blaga sau Devenirea întru fiinţă a lui Noica se cere o 
pregătire care se câştigă prin studiul îndelungat al capodoperelor genului, adică 
printr-o asceză intelectuală la care nu se vor supune mulţi. Să recunoaştem că 
notorietatea lui Noica nu se datorează acelui opus magnum al său pe care l-am 
numit, ci scrierilor sale despre vorbirea românească şi sentimentul românesc al 
fiinţei, despre Eminescu şi îndeosebi  Jurnalului de la Păltiniş  al lui Liiceanu. 
Este soarta unor filosofi de seamă a căror operă a marcat dezvoltarea culturii 
occidentale – primul dintre ei este probabil Aristotel – să fie respectaţi, chiar 
veneraţi, dar puţin citiţi de către pături largi ale publicului cultivat. Nu valoarea 
intrinsecă a unei filosofii, ci temele ei, ca şi modul în care este scrisă, vor decide 
asupra  popularităţii  de  care  se  bucură.  Din  acest  punct  de  vedere  autori  ca 

22 „Gabriel  Liiceanu  către  Sorin  Vieru”,  în  Epistolar,  ediţia  a  II-a  revizuită  şi  adăugită, 
Humanitas, 1996, p. 175. 

23 G. LIICEANU, Cearta cu filosofia, Bucureşti, Humanitas, 1992, p. 30. Într-o altă formulare: 
„Poate că şansa filosofiei, ultima ei şansă este de a se adresa spiritului nu direct, ci prin intermediul 
sufletului.” (op. cit., p. 196) Reacţia critică faţă de crezul lui Noica – „voinţa de sistem” – capătă 
prelungire  şi  în  scrieri  mai  recente,  unde  se  deplânge  „separaţia  nefastă  dintre  filosofie  şi 
literatură”. Pentru dezvoltări cu privire la controversa dintre adepţii sistemului şi cei ai „genului 
artistic” în filosofie, vezi şi MIRCEA FLONTA, „Două culturi filosofice”, în M. Flonta,  Cum 
recunoaştem  pasărea  Minerva?  Reflecţii  asupra  percepţiei  filosofice  în  cultura  românească, 
Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998, pp. 147-163.
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Platon, cel puţin în unele din dialogurile sale, Epictet, Marc Aureliu, Augustin, 
Montaigne, Pascal, Voltaire, Lichtenberg, Schopenhauer cu aforismele sale, eventual 
Nietzsche  sau,  pentru  a  veni  mai  aproape,  Albert  Camus  şi  Cioran  au  fost 
avantajaţi şi vor fi probabil avantajaţi în raport cu  Aristotel, Thoma, Descartes, 
Locke,  Berkeley,  Kant,  Hegel,  John  Stuart  Mill,  Bertrand  Russell,  Martin 
Heidegger  sau Ludwig  Wittgenstein.  Konrad Lorenz remarca,  pornind de  la 
propria lui experienţă, că nu poţi citi cu folos Criticile lui Kant în timpul liber!

Dacă există ceva constant, ceva persistent în reprezentările de excelenţă 
filosofică care au dominat şi domină în cultura româneascaă, acest lucru este 
slaba receptivitate pentru şi  prestigiul relativ scăzut al  unei forme majore de 
viaţă filosofică, al filosofiei ca cercetare. Indiferent dacă raportarea se face la 
cercetări  de  tip  analitic,  fenomenologic  sau  hermeneutic,  impresia  multor 
personalităţi reprezentative ale culturii româneşti pare să fi fost şi să fie adesea 
până astăzi că acestea constituie prestaţii relativ minore şi periferice în filosofie. 
Şi aceasta deoarece ele nu impresionează nici prin înălţimea zborului gândului, 
prin  anvergura  monumentală  a  construcţiei,  nici  prin  intensitatea  vibraţiei 
existenţiale  într-un  scris  cu  adevărat  frumos.  Şi,  înainte  de  toate,  în  ele  nu 
întâlnim acel tip de afirmare a personalităţii  autorului care distinge cele mai 
reprezentative  opere  ale  construcţiei  speculative  şi  ale  reflecţiei  libere.  Iar 
caracteristici distinctive ale oricărei cercetări, cum sunt interacţiunea cooperativă 
în cadrul unui grup care controlează, discută, amendează, critică sau dezvoltă 
constructiv o anumită contribuţie, vor fi percepute drept semne neîndoielnice 
ale platitudinii şi mediocrităţii. Se lasă să se înţeleagă că cercetarea filosofică 
câştigă teren într-o lume în care nu mai răsar gânditori de prim rang, spirite prin 
excelenţă creatoare. Dezinteresul sau chiar atitudinea depreciativă a lui Blaga 
pentru  cercetări  fenomenologice  sau  ale  lui  Noica  pentru  filosofia  analitică 
anglo-saxonă pot fi socotite o confirmare a acestei judecăţi.

Este  o  judecată  care  poate  fi  înţeleasă  dacă  ne  gândim  că  până  şi 
cercetători  ale  căror  contribuţii  vor  fi  apreciate  drept  remarcabile  de  către 
confraţi nu vor fi socotiţi, pe bună dreptate, drept genii sau spirite prin excelenţă 
creatoare. Atât timp cât valoarea în filosofie va fi cântărită cu acele unităţi de 
măsură  care  continuă  să  funcţioneze  în  cultura  română,  autori  ca  Russell, 
Carnap sau Quine, dar şi ca Edmund Husserl, nu vor primi un loc în galeria 
gânditorilor  cu adevărat  importanţi.  Dintr-o altă  perspectivă,  verdictul  ne  va 
apărea  însă  drept  unul  cel  puţin  problematic.  Pentru  a  înţelege  de  ce  pare 
suficient să ne gândim la faptul că filosofia înţeleasă şi practicată ca cercetare 
nu este, aşa cum cred mulţi la noi, un fenomen relativ recent. Căci deja Locke, 
Hume sau Kant, adică unii dintre cei mai studiaţi şi discutaţi filosofi moderni, 
şi-au concentrat eforturile asupra analizei gândirii şi cunoaşterii, a moralei şi 
politicii cu intenţii de clarificare conceptuală. Pentru ei filosofia era, în primul 
rând,  cercetare.  Au practicat-o într-un fel care o apropie mai  mult  de ştiinţă 
decât  de  marea  literatură.  Impresia  că  opera  lui  Kant  ar  aparţine  tradiţiei 
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metafizicii clasice, o impresie încă persistentă la noi, are diferite explicaţii. Una 
este aceea că autorul Criticilor şi-a elaborat filosofia ca sistem, iar alta este că 
idealiştii  germani  –  Fichte,  Hegel,  Schelling  –  sunt  socotiţi  adesea  drept 
succesori legitimi ai lui Kant, un punct de vedere mai mult decât discutabil. De 
fapt, Kant a urmărit să facă din metafizică o ştiinţă, o cercetare a raţiunii pure, 
teoretice şi practice, ale cărei rezultate ar putea fi judecate şi validate de către 
toţi cei competenţi. Ca şi în alte domenii ale cercetării, şi în filosofie, credea 
Kant,  vor  trebui  să  fie  observate  „regulile  cele  mai  stricte  ale  exactităţii 
metodice” pentru a se ajunge la rezultate intersubiectiv controlabile. Inspirat de 
idealul cunoaşterii obiective, Kant socotea că atributul excelenţei în metafizică 
îl dă nu măsura în care o construcţie speculativă răspunde aspiraţiei,  până la 
urmă iluzorie, spre absolut, ci consensul celor avizaţi şi de bună credinţă. În 
opoziţie  cu reflecţiile  pe  care  le  ofereau „filosofii  populari”  ai  vremii,  Kant 
aprecia,  de  asemenea,  că  rezultatele  muncii  sale  nu  vor  fi  în  mod  direct 
accesibile publicului larg, ci, eventual, abia prin popularizare. Este neîndoielnic 
că, publicând Critica raţiunii pure, Kant i-a avut în vedere doar pe cunoscători. 
(În contrast cu scrieri scurte, de multe ori ocazionale, ca Răspuns la întrebarea:  
ce  este  luminarea?,  care  au  apărut  în  revistele  vremii.)  Lui  Kant  i-a  făcut 
probabil plăcere să afle dintr-o scrisoare a lui Moses Mendelsohn, un autor mai 
cunoscut de publicul cititor al vremii decât autorul Criticii, că studiul cărţii sale 
îi solicită toate forţele minţii şi le epuizează, trebuind să aştepte refacerea lor 
pentru  a-şi  putea  continua  lectura.  Filosoful  din  Königsberg  ar  fi  aprobat, 
probabil,  spusele unui contemporan,  care a fost un remarcabil  om de ştiinţă, 
Jean Le Rond d’Alembert, că „prima îndatorire a filosofiei este de a instrui şi că 
numai instruind poate ca să placă; elocinţa ei este precizia, iar podoaba ei este 
adevărul”. Kant era conştient că Critica raţiunii pure este o carte foarte greu de 
citit. Punctul lui de vedere pare să fi fost acela că, pe de o parte, comunicarea 
rezultatelor  unei  cercetări  filosofice  pentru  cercul  îngust  al  cunoscătorilor  şi 
prezentarea lor accesibilă unui public mai larg sunt două întreprinderi diferite. 
Nu de puţine ori ele nu sunt la îndemâna uneia şi aceleiaşi persoane. Adesea, cel 
care a întreprins o cercetare filosofică importantă nu este şi persoana cea mai 
potrivită pentru a o populariza. În „Cuvântul înainte” al Prolegomenelor sale, o 
lucrare pe care a scris-o pentru a aduce clarificări cu privire la demersurile şi 
rezultatele  Criticii raţiunii pure, Kant recunoaşte că lucrarea sa este „aridă şi 
obscură, pentru că se opune tuturor noţiunilor obişnuite şi pentru că, pe lângă 
celelalte,  mai  este  şi  voluminoasă”  dar  adaugă:  „Mărturisesc  însă  că  nu mă 
aşteptam  să  aud  din  partea  unor  filosofi  plângeri  cu  privire  la  lipsa  de 
accesibilitate,  plăcere  şi  comoditate  acolo unde este  vorba de existenţa  unei 
cunoaşteri  nepreţuite  şi  neapărat  trebuincioase  pentru  omenire,  o  cunoaştere 
care nu poate fi dobândită decât urmând regulile cele mai stricte ale exactităţii 
metodice.  Odată  cu  trecerea  timpului,  poate  veni  şi  popularitatea,  care  nu 
trebuie  însă  niciodată  să  constituie  punctul  de  plecare.”  Remarcând  în 
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„uscăciunea de neînlăturat şi precizia scolastică” însuşiri prielnice unei cercetări 
care  vine  în  întâmpinarea  intereselor  unui  cerc  îngust  de  învăţaţi,  dar 
„păgubitoare” într-o carte adresată unui public mai larg, Kant scria: „Nu-i este 
dat  oricui  să scrie într-un mod atât  de subtil  şi  totodată atât  de atrăgător ca 
David Hume sau atât de temeinic şi atât de elegant ca Moses Mendelsohn; îmi 
place să cred că aş fi putut şi eu să dau expunerii mele o accesibilitate mai mare, 
dacă ... nu mi-ar fi stat la inimă binele ştiinţei care mă preocupă de atâta vreme. 
De altfel,  se cere multă statornicie şi  nu puţină abnegaţie pentru a pune mai 
presus de ispita unei primiri favorabile neîntârziate perspectiva unei recunoaşteri 
ce-i drept târzii, dar durabile”24.

Tocmai în iniţierea unui program de cercetare susceptibil să creeze cadrul 
pentru munca multor generaţii, şi nu în acea solitudine a creatorului unic care îl 
apropie  pe  filosof  de  poeţi,  pictori  sau  compozitori,  va  sta,  din  această 
perspectivă, excelenţa travaliului filosofic. Ca cercetător, filosoful poate avea, 
desigur, iniţiative majore. Dar cei incapabili de aşa ceva nu vor fi degradaţi în 
postura  de  simpli  comentatori.  Ei  vor  putea  aduce  contribuţii,  dacă  nu 
importante, atunci cel puţin utile. În ce fel? Punându-şi o întrebare, descoperind 
o problemă, căutând o soluţie şi examinând-o ca un jucător de şah versat care 
imaginează  răspunsuri  posibile  ale  adversarului  său.  Iar  apoi,  reacţionând la 
critici  competente  prin  modificări,  dezvoltări,  dacă  este  cazul  printr-o  nouă 
elaborare a întrebării sau prin revizuirea soluţiei propuse. Activitatea filosofului 
poate să devină, în acest fel, o practică profesională. Cooperarea şi interacţiunea 
sunt esenţiale. În această tradiţie, un bun filosof nu va impresiona adesea prin 
discurs, dar va excela în discuţie, în demersuri cu caracter cooperativ şi critic25. 
Este, cum spune un coleg, „filosofia fără haine de gală”, o întreprindere lipsită 
atât  de  grandoarea  marilor  construcţii  cât  şi  de  putere  de  atracţie  pentru 
calofili26. Rezultatele cercetării vor putea fi adesea fragmentare, iar limbajul va 
fi cel colocvial, un limbaj care nu impresionează nici prin solemnitate, nici prin 
forţă sugestivă.

Intelectualului român tipic de ieri şi de astăzi îi va fi greu să identifice 
patosul  unei  asemenea  activităţi.  El  există,  totuşi.  Este  patosul  iniţiativei 

24 IMM. KANT,  Prolegomene la orice metafizică viitoare care se va putea înfăţişa drept  
ştiinţă, traducere de M. Flonta şi Th. Kleininger, ediţia a treia, revăzută şi îmbunătăţită, Piteşti, 
Paralela 45, 2005, pp. 59, 61.

25 În multe din publicaţiile sale, profesorul de la Harvard, W. V. QUINE, recunoscut drept 
unul din cei mai de seamă cercetători în filosofie ai secolului trecut, exprimă mulţumiri colegului 
său Burton Dreben pentru sugestii şi observaţii critice. Pe acesta din urmă propria lui operă nu îl 
evidenţiază în mod deosebit. Numele lui va fi reţinut, în primul rând, drept numele celui care l-a 
asistat pe Quine în elaborări care au influenţat cursul gândirii filosofice.

26 Autorul încearcă să-şi convingă cititorii „că atunci când vorbim despre filosofie, ar trebui 
să-i băgăm în seamă şi pe truditorii de fiecare zi într-ale acesteia, nu doar pe «marii pontifi» care 
oficiază în zilele de sărbătoare”. (ADRIAN MIROIU, „Filosofia, între modestie şi umilinţă”, în 
Ad. Miroiu, Filosofia fără haine de gală, Bucureşti, Editura All, 1998, p. 40.)
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individuale şi al controlului colectiv, acel patos pe care îl generează şi îl susţine 
integrarea tuturor contribuţiilor autentice într-un corp acceptat prin consensul 
ferm al celor competenţi. Ca şi în alte domenii ale cercetării, se va putea vorbi 
aici de progres. Şi, de asemenea, de utilitate, în măsura în care unele rezultate 
ale cercetării pot oferi noi orientări şi impulsuri în domenii de preocupări din 
cele mai variate. Iar dacă ceea ce este exemplar pentru filosofie ca speculaţie 
pură sau ca reflecţie liberă ne ridică deasupra orizontului vieţii de fiecare zi, 
rezultatele  cercetării  filosofice  pot  pune  într-o  perspectivă  inedită  multe 
experienţe  de  viaţă  familiare.  Mă  gândesc,  între  altele,  la  acele  analize 
fenomenologice ale unor aspecte ale vieţii cotidiene socotite îndeobşte banale, 
bine ilustrate de însemnări ale lui Alexandru Dragomir, publicate recent. Am în 
vedere, de asemenea, lumina nouă pe care o aruncă asupra actelor noastre de 
interpretare cercetările hermeneutice. Şi nu în ultimul rând, investigaţia analitică 
a argumentării, a deciziei şi acţiunii raţionale, a dreptăţii sau responsabilităţii. 
Toate acestea reprezintă provocări la adresa unor obişnuinţe de gândire, adesea 
adânc înrădăcinate. Ele stimulează reflecţii critice asupra unor intuiţii şi practici 
familiare.  Prin  ceea  ce  oferă  ele,  filosofia  poate  deveni  interesantă,  chiar 
incitantă, şi pentru cei situaţi în afara perimetrului culturii umaniste.

La începutul  secolului  trecut,  în  lumea  academică  anglo-saxonă a  fost 
folosit cuvântul „revoluţie” pentru a desemna acea reorientare în care activitatea 
filosofului  este  practicată  în  mod  preponderent  drept  cercetare.  Bertrand 
Russell,  unul  din  fondatorii  tradiţiei  analitice,  care  a  cucerit  treptat  această 
lume, s-a exprimat foarte net în această privinţă, iar ceea ce a spus el atunci 
merită  să  fie  reamintit,  deoarece  este  lămuritor  pentru  discuţia  privitoare  la 
relaţia filosofiei cu publicul. Observaţia lui Russell este că centrarea cercetării 
filosofice asupra clarificării  unor concepte care reprezintă cadre generale ale 
gândirii noastre şi ne  orientează judecata în cele mai variate situaţii ale vieţii, 
folosind în primul rând instrumente oferite de logica modernă, o va face atât 
mai  puţin  interesantă,  cât  şi  mai  puţin  accesibilă  pentru  cercuri  largi  ale 
publicului cultivat. Cercetări care îşi propun să ajungă la rezultate cu valoare 
obiectivă,  folosind  instrumente  de  analiză  a  căror  mânuire  eficientă  cere  o 
îndelungată exersare, vor fi urmărite în mod firesc de o audienţă mai restrânsă. 
Pentru cei care se consacră unor asemenea întreprinderi lipsa unei audienţe mai 
largi ar trebui să fie acceptată drept ceva firesc şi inevitabil. Faptul nu ar trebui 
să-i afecteze pe aceşti filosofi, aşa cum nu-i afectează pe cercetătorii din diferite 
ramuri  ale  ştiinţei,  pe  matematicieni,  fizicieni  sau  biologi,  pe  cei  care  fac 
cercetări tehnologice sau medicale. (Cu singura deosebire că aceste comunităţi 
sunt considerabil mai cuprinzătoare decât cele ale filosofilor-cercetători.) Ei nu 
pot să treacă cu vederea faptul că acea reformulare şi precizare a problemelor 
care ne îndepărtează de orizontul gândirii intuitive, ca şi exersarea insistentă a 
capacităţilor  analitice  ale  gândirii  precum şi  solicitarea  intensă  a  resurselor 
imaginaţiei  conceptuale,  care  sunt  în  activitatea  lor  condiţii  esenţiale  ale 

1915



MIRCEA FLONTA

progreselor, nu îngăduie ca ei să aspire la o audienţă comparabilă cu aceea a 
celor mai  apreciaţi scriitori sau eseişti. Iată ce scria Russell, acum aproape o 
sută de ani (1914), cu privire la condiţiile şi consecinţele practicării ştiinţifice a 
filosofiei: „Când problema noastră a fost aleasă şi disciplina mentală necesară a 
fost câştigată, metoda de urmat este cât se poate de uniformă. Marea problemă 
care  provoacă  cercetarea  filosofică  va  fi  găsită,  ca  urmare  a  examinării  ei, 
completă şi ca depinzând de un număr de probleme componente, de obicei mai 
abstracte decât cele ale cărei componente sunt. În general, vom găsi că datele 
noastre iniţiale, toate faptele pe care păream să le cunoaştem la început, suferă 
de  vag,  confuzie  şi  complexitate.  Idei  filosofice  curente  împărtăşesc  acest 
defect; este, prin urmare, necesar să creăm un aparat de noţiuni cât mai generale 
şi libere de complexitate înainte ca detaliile să fie analizate în genul de premise 
pe care ţinteşte să le descopere filosofii. In procesul analizei, sursa dificultăţii 
este urmărită tot mai departe înapoi, devenind pe fiecare treaptă mai abstractă, 
mai  rafinată,  mai  greu  de  surprins.  De  obicei,  se  va  găsi  că  un  număr  de 
asemenea chestiuni extraordinar de abstracte susţin fiecare din marile probleme 
evidente... Multe din problemele tradiţionale ale filosofiei, poate cele mai multe 
din cele care au interesat un cerc mai larg decât cel al cercetătorilor specializaţi, 
nu vor apărea drept unele care pot fi soluţionate cu metode ştiinţifice. Tot aşa 
cum astronomia a pierdut mult din interesul oamenilor atunci când a încetat să 
fie astrologie şi filosofia trebuie să piardă din atractivitatea ei când devine mai 
puţin darnică în promisiuni”27.

Astăzi, punctul de vedere al lui Russell cu privire la „metoda ştiinţifică în 
filosofie”  va  putea  fi  apreciat  drept  restrictiv  şi,  prin  urmare,  parohial. 
Reflecţiile  lui  asupra  unora  din  consecinţele  acelei  reorientări  prin  care 
activitatea filosofică se concentrează asupra cercetării, şi se profesionalizează în 
acest fel, sunt însă actuale. Înţeleasă şi practicată drept cercetare, chiar dacă în 
modalităţi  din  cele  mai  diferite,  filosofia  aspiră,  ca  şi  toate  acele  discipline 
recunoscute drept ştiinţe, să obţină rezultate care au o valoare universală. Aşa 
cum o arată experienţa istorică a cunoaşterii  ştiinţifice moderne,  câştiguri  în 
această  direcţie  vor  trebui  să  fie  întotdeauna  plătite  cu  pierderi  în  ceea  ce 
priveşte popularitatea. Cercetările gramaticale sau lexicografice ale lingviştilor 
sunt,  desigur,  importante  pentru  identificarea  şi  corectarea  unor  greşeli  de 
vorbire şi de scriere. Oamenii preocupaţi de corectitudinea exprimării lor nu vor 
fi însă interesaţi să urmărească asemenea cercetări, în toate detaliile lor, la sursă, 
în revistele de specialitate. Ei vor dori să afle într-o formă simplă şi accesibilă 
doar ceea ce are relevanţă directă pentru folosiri curente ale limbajului. Tot aşa 
este firesc ca cercurile largi ale intelectualităţii ştiinţifice şi umaniste să nu fie 
atrase  de   cercetări  filosofice  deosebit  de  migăloase,  ca  ele  să  nu aibă nici 
motivaţia, nici exerciţiul, în egală măsură necesare, pentru a le urmări. Atât în 

27 B. RUSSELL, Our Knowledge of the External World, London and New York, Routledge, 
1994, pp. 244-246.
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Criticile lui Kant, cât şi, bunăoară, în scrierile lui Husserl sau Russell, pentru a 
nu mai vorbi de literatura contemporană.

Este  interesant  cum s-a  exprimat  în  această  privinţă  un autor  cu  totul 
reprezentativ pentru filosofia profesională de astăzi din ţările de limbă engleză, 
deja acum 30 de ani. W. V. Quine, despre el este vorba, recunoştea că această 
filosofie s-a îndepărtat destul de mult de problemele care îi interesează cel mai 
mult pe oamenii cultivaţi. În „filosofia ştiinţifică”, această evoluţie i se părea însă 
firească şi inevitabilă. Ca şi în cercetările ştiinţifice propriu-zise, în cercetările 
filosofice  progresul  conduce  la  identificarea  de  noi  distincţii  şi  corelaţii 
conceptuale. Sunt introduşi, totodată, tot mai mulţi termeni de specialitate care 
sunt  utili  pentru cercetător,  dar  îl  îndepărtează pe amator.  Relaţia „filosofiei 
ştiinţifice” cu o audienţă mai largă nu este astfel în mod esenţial diferită de cea 
pe care o au cercetările ştiinţifice moderne. Comunicarea esenţialului din rezultatele 
unor  cercetări  relativ  ezoterice  publicului  care  nu  consultă  publicaţiile  de 
specialitate va fi asigurată prin lucrări  de popularizare28.  Relaţia filosofiei cu 
publicul cult ne apare astfel drept directă în genul reflexiv, eseistic, mijlocită 
adesea  de  interpretare  în  genul  ei  speculativ  şi  făcută  posibilă  doar  prin 
popularizare pentru speciile cele mai aride şi austere ale cercetării filosofice.

Această schiţă a portretului filosofiei ca cercetare pare să fie suficientă 
pentru a da socoteală de lipsa ei de prestigiu în mediul cultural românesc, un 
mediu în care publicul filosofiei îl constituie în mod tradiţional intelectualitatea 
literar-artistică,  iar  membrii  ei  cei  mai  proeminenţi  nu încetează să  pretindă 
poziţia de judecători şi preţuitori şi în această materie. Personalităţile reprezentative 
pentru  mentalitatea  culturală  dominantă  nu  vor  putea  să  nu  resimtă  că  prin 
orientarea preocupărilor filosofice spre cercetare se pierde tocmai ceea ce sunt 
obişnuiţi  să perceapă în ele drept înalt,  preţios şi  atrăgător.  Pe de altă parte, 
deschiderea la filosofie în mediile ştiinţifice şi ale experţilor, a acelora care ar 
putea avea prin natura formaţiei  lor  mai  multă receptivitate pentru roade ale 
cercetării  filosofice,  rămâne  încă modestă,  la  noi.  Este  plauzibil  că  audienţa 
publică mai slabă a acestei forme de viaţă filosofică este întreţinută de o ruptură 
tot  mai  accentuată  a  culturii  şi  educaţiei  umaniste  de  cultura  şi  educaţia 
ştiinţifică29. Faptul că atât de multe persoane care au interes pentru filosofie sunt 

28 W. V. QUINE, „Has Philosophy Lost Contact with People?”, în W. V. Quine,  Theories  
and Things, Harvard University Press, 1981, Quine precizează că vorbeşte despre acea filosofie 
care  vine în întâmpinarea  „curiozităţii  intelectuale”,  şi  nu de cea menită  să  ofere  „mângâiere 
spirituală”. El crede că a scrie într-un mod care înalţă, entuziasmează sau consolează este un lucru 
admirabil, dar că el ar fi mai la îndemăna poetului, romancierului, predicatorului sau înţeleptului, 
decât a filosofului.

29 Contactul tot mai slab între cele două culturi a fost pus în evidenţă recent de aşa-numitele 
„războaie ale ştiinţei” (science wars) declanşate de un articol plin de grave inadvertenţe ştiinţifice 
intenţionate, pe care fizicianul american Alan Sokal a reuşit să-l publice în prestigioasa revistă de 
orientare  postmodernistă  Social  Text.  O  piesă  reprezentativă  a  bogatei  literaturi  publicate  in 
ultimul deceniu pe această temă este ALAN SOKAL, JEAN BRICMENT,  Fashionable Nonsense. 
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cititori  ai  revistelor  literare şi  de cultură nu va rămâne fără influenţă  asupra 
standardelor lor de excelenţă în acest domeniu. La noi, probabil într-o măsură 
mai  mare decât în alte părţi.  În mod oarecum curios, această consecinţă este 
acceptată mai  greu de către cei care practică în mod profesional  filosofia în 
România de astăzi. Ca şi cum ar ţine în genere de condiţia celui care nu este un 
autor  mediocru  in  filosofie  să  aibă  neapărat  o  largă  audienţă.  Vor  putea  fi 
evitate, cred eu, multe discuţii neconcludente dacă vom distinge între ceea ce 
am  putea  numi  „scriitori  de  filosofie”  şi  „cercetători  în  filosofie”.  (Există, 
desigur, şi persoane care pot reuşi în ambele roluri. Această probabilitate este 
însă  relativ  mică.)  Publicaţiile  unui  autor  activ  într-un  domeniu  special  al 
cercetării  filosofice  vor  fi  adresate  aceluiaşi  tip  de  audienţă ca  şi  cele  ale 
fizicienilor sau biologilor, adică unei comunităţi mai largi sau mai înguste de 
cercetători.  Sunt grupurile care receptează, evaluează, şi  validează rezultatele 
unei  cercetări.  Din  punctul  de  vedere  al  audienţei  deosebirea  dintre  „genul 
ştiinţific” şi „genul literar” al filosofiei, este, aşadar, imensă. Ea va trebui să fie 
recunoscută  ca  ţinând  de  ordinea  lucrurilor.  O  asemenea  recunoaştere  nu 
exclude  însă  posibilitatea  ca  unele  rezultate  ale  cercetării  filosofice  să  aibă 
incidenţă  asupra  universului  ideilor  generale.  Aducerea  lor  la  cunoştinţa 
publicului  larg  ţine,  în  acest  caz,  de  buna  funcţionare  a  mecanismelor  de 
comunicare ale unei culturi. Chiar şi acele rezultate ale cercetării care se bucură 
de  cel  mai  puternic  şi  larg  ecou  vor  trebui  însă  să  treacă  mai  întâi  proba 
evaluării de către juriul care este elita intelectuală recunoscută a unui domeniu 
specializat al creaţiei omeneşti. Autorul unei opere literare sau artistice va putea 
să nu ţină seama până la urmă de reacţia rezervată a unora dintre critici, dacă se 
va  bucura  de  primirea  entuziastă  a  celei  mai  cultivate,  mai  avizate  părţi  a 
publicului. În schimb, audienţa mai largă a operei cercetătorului va fi, în mod 
normal, mijlocită şi condiţionată de judecata confraţilor.

În  filosofie  nu  există  modele  de  autenticitate  şi  criterii  de  valorizare 
general valabile.  Ele diferă de la un gen la altul şi sunt date prin opere  care 
inaugurează mari tradiţii  filosofice. Ceea ce este filosofic autentic şi  valoros 
poate fi  stabilit  doar în cadrul unei asemenea tradiţii.  Suntem,  este adevărat, 
obişnuiţi  să  ni  se  vorbească  despre  filosofie  în  genere.  Dacă  privim  însă 
lucrurile mai de aproape, ideea unei identităţi generice a filosofiei se dovedeşte 
a fi himerică. Pe de altă parte încercările de a ierarhiza forme de viaţă filosofică, 
calificându-le drept majore sau minore, drept autentice sau periferice, sunt, până 
la urmă, rezultate ale ridicării criteriilor de excelenţă proprii unui anumit gen la 
rangul de standarde universale. Nu numai marile personalităţi creatoare, dar şi 
fiecare  dintre  noi,  resimte  puternic  tentaţia  de  a  aprecia  ceea ce  îi  este  mai 
aproape drept mai valoros. Este o înclinaţie firească ce nu poate totuşi legitima 
o judecată care pretinde o valabilitate universală.  Nu există acea perspectivă 
neutră  din care  ar  putea  fi  formulată  o  asemenea  judecată.  Alegerea în  faţa 

Postmodern Intelectuals’ Abuse of Science, New York, Picador, 1998.
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căreia stăm este, până la urmă, cea dintre acceptarea sau contestarea unor genuri 
filosofice şi a reprezentărilor adesea tacite de excelenţă care li se asociază. Cu 
alte cuvinte, între pluralism şi şovinism filosofic. Chiar şi făcând abstracţie de 
conotaţia negativă a acestei din urmă expresii,  vom putea cădea de acord că 
semnul cel mai bun sub care să stea cultura filosofică, ca şi cultura în genere, de 
altfel, este cel al recunoaşterii pluralităţii şi al toleranţei reciproce. Constatând 
că există standarde neutre de excelenţă care ne-ar permite să comparăm forme 
de  viaţă  filosofică  şi  să  le  ierarhizăm în  termeni  ca  major-minor,  superior-
inferior va trebui, în schimb, să recunoaştem că ceea ce le desparte atrage după 
sine deosebiri  semnificative în ceea ce priveşte audienţa lor.  Genul filosofic, 
temele precum şi un mod de a scrie care le este adecvat sunt cele ce decid în 
această  privinţă.  Ar  fi  fost  îndreptăţit  Schopenhauer  să  se  simtă  frustrat 
deoarece  aforistica  lor  a  avut  o  audienţă  incomparabilă  în  raport  cu  cea  a 
filosofiei sale speculative? Sau, venind mai aproape şi la noi, nu ar fi trebuit 
Noica să accepte ca fiind în firea lucrurilor că ceea ce a scris despre Eminescu, 
despre maladiile spiritului va fi mult  mai citit decât lucrările în care a expus 
ontologia  lui  speculativă?  De  ce  l-ar  afecta  pe  un  cercetător  care  lucrează 
conştiincios şi cu rezultate în logică, filosofia limbajului, în epistemologie sau 
filosofia minţii  că publicaţiile lui nu se bucură de aceeaşi primire ca o carte 
despre  îngeri  a  lui  Andrei  Pleşu,  care  se  vinde  în  câteva  zeci  de  mii  de 
exemplare?

WHO PLAY THE ROLE OF JUDGES? PHILOSOPHICAL TYPES AND THEIR AUDIENCES

Summary

What kind of relationship exists  between philosophical types – i.  e.  different  kinds of 
conceiving and of practising philosophy – and the public audience of philosophy? The paper aims 
at providing an answer to this question, taking into consideration three philosophical types: the 
speculative approach, the existentialist reflection, as well as philosophy practiced as and oriented 
towards research. I consider especially the context of the recent and present Romanian culture.
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Conceptul actual de natură, purtător, în subsidiar, al ideii de inteligibilitate a 
lumii, descinde din maniera greacă de abordare a fenomenelor proprie primilor 
filosofi  (şi  primilor  autori  din medicină),  în condiţiile  în care o apropiere în 
spirit etimologic/terminologic (phýsis – natură; [he] (theōría) physikế – studiul 
fizicii, fizica) între fizica actuală şi fizica aristotelică se dovedeşte inadecvată (demersul 
lui Aristotel având ca preocupări cauzalitatea, timpul, infinitul, continuitatea, deci 
sfera metafizicului, a ,,filosofiei ştiinţei”). O presupunere implicită a uniformităţii a 
ceea ce se numesc astăzi fenomene ale naturii se poate detecta la Homer şi Hesiod 
(cu observaţia că zeii figurau ca resort al respectivelor procese). Ulterior, în registrul 
speculativ,  ,,instinctiv  oarecum,  cosmologia  elenă  de  la  început  procedă  la 
«explicarea» naturii, înlăturând ca logiceşte imposibilă ideea de creaţie sau de 
naştere din nimic”, cum sublinia Mircea Florian în 1929 (p. 21). Progresiv, noţiunea 
generală a naturalului se cristalizează pe diverse paliere, ,,natura” semnificând 
normă universală, şi implicit conformitatea cu aceasta (la Aristotel nimic nu este în 
afara naturii, nici chiar excepţiile), forţă (sens activ) generatoare (Platon, Legi, 892 c, 
Aristotel, Fiz., 2, 1, 1), substanţă (sens pasiv) a lucrurilor/constituţie generală a 
lumii, fiinţă vie (specie), fel de a fi al omului, opusul convenţiei. (Prin comparaţie, 
gândirea chineză operează în privinţa naturii nu cu generalităţi, ci cu diverse 
concepte primare şi subsidiare, Ceruri/Cer, model, lucruri, calea, natura umană/
dispoziţie,  spontaneitate  –  ,,personalitate  astfel”,  pe  baza  celui  din  urmă 
formându-se termenul modern chinez pentru ştiinţa naturii, cf. G. E. R. Lloyd, 
pp. 469, 470, 473). Într-o privire de ansamblu, eterogenitatea doctrinelor filosofice 
greceşti  reduce  sensul  naturii  la  obiectul  sigur,  ce  garantează  viabilitatea 
cercetării, obiect asupra căruia însă fiecare filosof îşi creează propria viziune.

Modalitatea grecilor de abordare (preştiinţifică) a naturii a fost discutată 
şi disputată. În antichitate, Aristotel a disociat doctrina parmenidiană a fiinţei de 
discursul filosofilor naturii şi a considerat partea a doua a poemului Eleatului 
drept  o  consecinţă  a  constrângerii  venite  dinspre  aparenţe,  dinspre  datele 
simţurilor (cf.  Despre cer,  298 b 14).  Pe de altă parte,  Stagiritul avea să fie 
criticat de Francis Bacon (Novum Organum, 1620), în viziunea căruia Aristotel 
a  denaturat  datele  experienţelor  pentru ca  acestea  să  îi  confirme  teoriile.  În 
secolul  al  XX-lea,  Burnet,  Heidel,  Blüh  au  susţinut  o  anumită  înclinaţie  a 
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grecilor către experiment. Popper a considerat că importanţa filosofilor presocratici 
nu are legătură cu observaţiile, ci doar cu dezbaterile de probleme, iar Kirk, în 
replică, a arătat că observaţiile, anterioare problemelor, sunt adevărata origine a 
ştiinţei  şi  că  teoretizările  presocraticilor  sunt  remarcabile  prin  apropierea  de 
datele experienţei (,,bunul simţ”), de care ei s-au îndepărtat numai urmând forţa 
argumentului (în opinia lui G. E. R. Lloyd,  argumentele lui Kirk în favoarea 
ataşamentului grecilor faţă de bunul-simţ pot conduce la o concluzie contrară 
tocmai argumentării lui Kirk: aceea că Heraclit, Parmenide, Democrit şi mulţi 
alţii  s-au  supus  argumentului,  astfel  adoptând  soluţii  radicale,  împotriva 
intuiţiei, cf. 121). Hussey (1972) a accentuat, pe linia lui Jaeger, preocupările de 
factură  teologică  ale  grecilor.  Vlastos  (1955/1970,  1975)  a  caracterizat 
speculaţiile grecilor ca fiind în afara posibilităţii de verificare sau infirmare, iar 
doctrina lui Platon, drept aflată în afara testării empirice, de evaluat după criterii 
ca simplitate sau coerenţă. Furley (1987) a evidenţiat distincţia între doctrinele 
greceşti  ale  finitudinii  lumii  şi  cele  ale  unei/unor  lumi  infinite  (teoriile 
atomiste). O viziune aparte este cea a lui Heidegger, pentru care, la greci, natura 
ca phýsis prezintă aceeaşi experienţă cu a fiinţei chemate la apariţie (cf. infra).

Articolul  de  faţă  îşi  propune  să  reliefeze  decalajul  semantic  pe  care 
Parmenide îl realizează între partea ontologică şi cea ,,fizică” a poemului său, 
fiind  luate  în  calcul  în  principal  contextele  din  sfera  a  trei  teme:  originea, 
condiţiile  generării,  ,,natura”.  Pe  fondul  tendinţelor  de  înţelegere  nuanţată  a 
naturii în limba greacă, Parmenide, care  neagă validitatea simţurilor, conferă 
naturii în sens physeologic (,,naturalist”) un înţeles secund, depreciativ, fiind de 
presupus că pentru Parmenide natura în sens autentic este constituţie durabilă, 
adevărată, şi mai cu seamă imuabilă, în anticiparea conceptului de esenţă.

Dacă  prologul  poemului  Eleatului  anunţă  două  paliere  ale  discursului, 
adevărul  (divin,  unic,  imobil,  conex  convingerii)  şi  opiniile (domeniul 
muritorilor, raportate la pluralitate şi instabilitate, iluzorii), aşadar două viziuni 
antitetice – descrierea fiinţei şi cea a lumii sensibile comportă totuşi paralelisme 
de exprimare ce semnifică nu numai discordanţa, ci şi  o stranie concordanţă 
între ontologia şi cosmologia de la Parmenide. 

Pe calea adevărului se admite doar fiinţa, ,,unică în felul său” (VIII, 4), în 
timp ce pe calea opiniei, unde coexistă fiinţa şi nefiinţa, sunt acceptate două 
principii (VIII, 53). Argumentarea privitoare la trăsăturile fiinţei, din fr. VIII, 
structurată în mai multe secvenţe – eternitatea în prezent (1-5), susţinută prin 
negarea generării fiinţei (6-11), a posibilităţii generării din fiinţă (12-18) şi a 
devenirii  (19-21);  indivizibilitatea  (22-25);  imobilitatea  (26-31);  perfecţiunea 
uniformităţii geometrice (32-49) – este urmată de investigarea dinamicii lumii 
sensibile  în  termenii  unei  ,,fizici”  cu  elemente  de  astronomie/cosmogonie, 
teogonie, cât şi biologie (VIII, 50-XIX). O articulare între cele două secţiuni, cu ton 
polemic şi preventiv, o constituie vv. 50-61 (finalul fr. VIII, cf. 38-41). 
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Atributele  fiinţei  din  fr.  VIII  sunt  anunţate  ca  sếmata,  ,,semne”,  în 
deschiderea fragmentului (VIII, 2), ceea ce echivalează cu indicii, semne divine, 
mărci de recunoaştere, demarcaţii de hotare (cf. metafora căii şi imaginea fiinţei 
limitate)  ca  dovezi,  trăsături  argumentate  ale  fiinţei  unice,  contrapuse 
numelor/semnelor din VIII, 38, 55 şi XIX, 3 (cf. semnele cereşti, X, 2).

Astfel, pentru fiinţă,  sếmata,  trăsături distinctive reale, se raportează la 
prezent  (,,este”),  care exclude trecutul  şi  viitorul  (VIII,  5,  cf.  3).  În schimb, 
pentru lumea sensibilă,  sếmata antagonice sunt atribute convenţionale aplicate 
celor două principii contrare (VIII, 55); derivatul  epísêmon, ,,semn distinctiv”, 
este  pus  în  identitate  (XIX,  3)  cu  ónoma,  ,,nume”  (în  sens  depreciativ,  de 
numire fără conţinut) dat fiecărui lucru sensibil (în registrul pluralităţii care se 
subsumează  trecutului,  unui  prezent  temporar  şi  viitorului,  cf.  XIX,  1-2),  în 
condiţiile  în  care  se  precizează  că  ivirea/pieirea,  fiinţa/nefiinţa,  mişcarea  şi 
schimbarea funcţionează ca un simplu  nume,  ónom(a),  VIII, 38 (contextul v. 
VIII, 38 este interpretabil şi drept ,,cu privire la aceasta, –  lume sau  fiinţă, în 
acest al doilea caz cu sensul general că enunţurile muritorilor, susceptibile de 
contradicţie prin afirmarea variaţiei, implică un nu este referitor la fiinţă –, toate 
se  află  numite/toate  numele  au  fost  date”, intervenind  posibila  lecţiune 
onómastai, perfect rezultativ, cf. Mourelatos 180 şi urm., unde se ia în discuţie şi 
poziţia lui Leonard Woodbury, 1958; cf. onómastai, IX, 1; cf. onomázein, VIII, 53).

Pe de altă parte,  numele  vor face la Platon obiectul  unei  investigări  a 
limbajului în Cratylos, unde relaţia dintre nume şi lucruri este privită din perspectiva 
a  trei  teorii,  Hermogenes  –  convenţie  între  oameni,  în  virtutea  obişnuinţei, 
Cratylos  –  corespondenţă,  Socrate  –  sumă  a  unor  caracteristici  ce  formează 
reprezentările, şi două explicaţii ale apariţiei lor, Cratylos – manifestare a zeilor, 
Socrate – nici natură, nici convenţie, ci exigenţe de sens. 

Totodată, semnele  (sếmata) sunt folosite la Parmenide,  în cadrul lumii 
devenirii, cu înţelesul de ,,constelaţii” (sens datorat rolului lor de indicii pentru 
schimbarea  anotimpurilor)  în  X,  2  (Mourelatos  dă  şi  în  acest  caz  sensul  de 
indicii  divine,  cf.  infra,  n.  4).  Se  observă  că  reluările  de  termeni  presupun 
plasarea  acestora  în  contextualităţi  diferite,  de  unde  conotaţiile  lor  diferite. 
Aşadar, între secţiunile Alếtheia (,,Adevărul”) şi Dóxa (,,Opinia”) este operat un 
decalaj  semantic  care  vizează  şi  alţi  termeni  importanţi  ai  discursului:  spre 
exemplu, adverbul nyn, ,,acum”, indica durata nedeterminată în VIII, 5, în asociere 
cu verbul la singular (,,este”) din registrul fiinţei nenăscute şi nepieritoare, însă 
acelaşi adverb semnifică durata momentană în XIX, 1, unde verbul, la plural 
(,,sunt” – registrul multiplicităţii instabile), se corelează afirmării trecutului şi 
viitorului (,,s-au ivit”, ,,vor pieri după ce au crescut” sunt exprimări ce implică 
nefiinţa); de asemenea, totalitatea apare adiacentă omogenităţii fiinţei (pronumele 
nehotărât  pãn cu valoare de adjectiv, VIII, 5, 22, 24, 25, 48, „toată …”, şi de 
pronume, eventual de substantiv, „întregul”, VIII, 33, ,,dacă ar fi lipsită, ar 
duce  lipsă  de  totul”),  însă  nuanţa  semantică  este,  în  Dóxa,  a  unui  kósmos 
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tensionat  între  două  principii  (valoare  de  pronume,  eventual  de  substantiv, 
„întregul”, IX, 3, „totul…”)30.

Aşadar, discursul parmenidian despre fiinţă comportă strategii argumentative 
(logice, stilistice) ce se constituie într-o critică la adresa devenirii, dar termeni şi 
sintagme similare se folosesc pentru afirmarea devenirii în partea a doua a poemului.

1. Tema originii

Argumentele împotriva unei origini a fiinţei (VIII, 6-10) comportă o suită 
de interogaţii retorice, care deschid ipoteze ce ţin de metoda reducerii la absurd 
(totodată, v. 10 aduce implicit în discuţie regresul la infinit). Sunt luate în calcul 
felul generării, calea/scopul, originea, creşterea, generarea din nefiinţă, necesitatea, 
plasarea momentului în timp). 

Astfel,  în vv. 6 (partea a doua) şi  7 se recunoaşte modelul  interpelării 
homerice ,,Cine eşti? De-unde-ntre oameni? Cetatea ta unde-i? Părinţii?”, 
Od., XV, 264, cf. răspunsul din 267 ,,Neamul îmi e din Ithaca şi tată îmi este 
Odysseu” (trad. Dan Sluşanschi); procesul naşterii şi creşterii prezentat ipotetic 
de Parmenide este aşadar văzut prin analogie cu vieţuitoarele. Totodată verbul 
dizếseai (v. 6) trimite la ,,căile de cercetare”,  hodoì...  dizếsios din II, 2, reamintind 
cercetarea ca enunţare a celor două căi disjuncte, deci şi alegerea doar a fiinţei. 
Însă  dacă  pe  tărâmul  fiinţei  este  refuzată  generarea  (termenul  génna 
desemnează  originea, dar şi ascendenţa, cât şi descendenţa, astfel încât respingerea 
lui  răspunde atributelor  fiinţei  de  nenăscută,  nepieritoare…),  cosmologia 
parmenidiană investighează originile. Astfel, fr. X, ce reia adresarea directă către 
poetul filosof (vv. 1, 4, 5) în tonalitatea didascalică a zeiţei, prezentă şi în I, 
31 şi VIII, 52 (fr. X Diels-Kranz este considerat de Coxon, din acest motiv, fr. 
IX, eventual în continuarea imediată a fr. VIII), conţine în v. 3 expresia hoppóthen 
exegénonto, ,,de unde (= adverb relativ) s-au născut” (paralelismul priveşte VIII, 6, 
génnan, ,,naştere”, pe acelaşi radical cu verbul citat, cât şi VIII, 7 póthen …, „de 
unde …” = adverb  interogativ) – cercetarea se opreşte de această dată asupra unei 
lumi în mişcare surprinsă în elementele ei: eterul (probabil regiunea cea mai de 
sus a kosmosului, superioară faţă de ouranós, X, 5 cerul stelelor fixe, cf. Aetius, II, 
7) se pare că distinct de focul eteric privit ca principiu în VIII, 56, constelaţiile 
(planetele?),  stelele (fixe?) din X, 7,  soarele,  luna (divinizate,  ca de altfel  şi 

30 De altfel, pronumele nehotărât pãs, pãsa, pãn cu diverse forme flexionare şi valori (gramaticale – 
pronominală, adjectivală, adverbială; lexicală – de morfem în structura unui compus), precum şi 
adverbele pántôs, pántothen, pántose figurează, de asemenea, în I, 32 (formulă reduplicată), II, 6, 
IV, 3 (formulă reduplicată), VIII,  38, 43, 44, 49, 57, 60, IX, 1, X, 1, XII,  3, 4, XIII,  XVI,  4 
(formulă reduplicată). În aceeaşi arie lexicală, adverbul pámpan, VIII, 11, ,,cu totul şi cu totul”, 
reduplicare a lui  pãn, subordonat verbului  pelénai, ,,a exista”, sinonim cu  eĩnai, ,,a fi”. Nuanţa 
contextelor menţionate este de totalitate uniformă, pentru fiinţă, totalitate eterogenă sau absenţa 
deplinătăţii fiinţei ori imposibilitatea cunoaşterii, pentru planul din afara fiinţei absolute.
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stelele). În ritmurile acestei alcătuiri funcţionează principiile sensibile: a) torţei 
soarelui i se atribuie epitetul ,,curată” (adjectivul katharós este folosit pentru lumină 
în general, cf. Pindar fr. 108 b, dar aici aduce şi sugestia că soarele este integral 
compus din forma (foc – lumină) corespunzătoare, după cum şi fiicele Soarelui, în 
prolog, îşi găsesc adevăratul loc în lumină I, 9-10), b) în aceeaşi ordine de idei, 
soarele însuşi este euāgếs, ,,strălucitor”, termen ce poate însemna şi ,,bine condus”, 
de unde ,,uniform”, ,,bine rotunjit”, aşadar un atribut cosmologic face aluzie, prin 
omonimie, la perfecţiunea geometrică postulată mai înainte ontologic; există şi un 
sens referitor la mobilitate, cf. Hipocrate, 363, 35; un alt joc de cuvinte este aici 
cel  al  similitudinii  fonetice:  euăgếs înseamnă,  după cum a evidenţiat  Coxon, 
228,  ,,pur”  (sacru),  c)  „lucrările” soarelui  sunt,  valorificându-se  dublul  sens  al 
adjectivului aΐdēlos, ,,cu proprietatea de a face invizibil ceva”, adică ,,distrugătoare”, 
însă  şi  ,,nevăzute”,  ,,obscure”  (de  altfel drumul  nocturn  al  soarelui  este 
subpământean),  astfel  încât  alăturarea  luminii  vitale/absolute  a  soarelui  şi 
întunericului  distrugător/nocturn,  stilistic  un  oximoron, reflectă  paradoxul 
coexistenţei celor două principii contrare; de notat că eterul  ţine de domeniul 
focului/luminii  („deschideri  eterice”,  I,  13,  ,,foc  eteric”,  VIII,  56), dar  cerul 
(ouranós), deşi înţeles în comentariul doxografic al lui Aetius (II, 7; 4; 15) ca fiind 
de foc, este posibil să fi fost considerat drept incluzând şi noapte/întuneric deoarece 
conţine  astrele,  descrise  la  Aetius  (II,  13)  drept  concentrări  de  foc.  Tot  în 
registrul Doxei, referirea la naştere apare în XII, 4 (termenul  tókos), unde se 
explicitează cauzele devenirii, prin guvernarea de către zeiţă, identificabilă cu 
(un inel de) foc localizat în centrul construcţiei circulare (în acord cu asocierea 
din biologia parmenidiană între natura feminină şi elementul cald, cât şi cu ideea 
filosofică, prezentă şi la Heraclit, privind puterea raţională, ,,gospodăritoare”, 
cf. B 41; 64, a focului). Referiri la zămislire se fac, în registru biologic, în fr. XVIII 
(citat de Soranos din Efes, dar păstrat complet doar în versiunea latină, de sec. V d.Ch., 
a lui Caelius Aurelianus, Tardae passiones, IV, 9, 134) în vv. 1 (unde ,,germenii” 
sunt atribuiţi,  în  termenii dualităţii specifice cosmologiei parmenidiene, ambilor 
părinţi – viziunea dominantă, în antichitate, de la Alcmaion din Crotona, totuşi 
respinsă de Anaxagoras şi Diogene din Apollonia, unde cauza germinativă este 
asociată părţii bărbăteşti, cf. şi concepţia aristotelică, De gen. an., I, 20, 729 a 28, 
bazată pe teoria generală a cauzelor, ce atribuia masculinului cauza eficientă, 
femininului cea materială) şi 6 (unde se arată că uneori ,,genul pe cale de a fi 
născut” capătă anormalitatea ,,dublei seminţe”). 

2. Tema condiţiilor generării

Primul adverb interogativ, pễi, din v. 7 poate exprima atât modalitatea (pe 
ce cale = în ce fel), cât şi direcţia (spre ce), această a doua soluţie părând a fi 
sugerată de vv. 12-13, eventuale răspunsuri situate în hiasm (structura topică 
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abba):  spre ce + de unde (póthen), v. 7 / negarea ivirii  din fiinţă + pe lângă 
aceasta, vv. 12-13. Auxêthén, participiu aorist pasiv, are aici mai curând un sens 
activ/intranzitiv: sunt posibile traducerea printr-un condiţional,  ,,ar fi  sporit”, 
,,ar spori”, pe baza construcţiilor cu particula dubitativ-condiţională án, din vv. 9, 
respectiv  19,  sau  printr-un  viitor  anterior,  ,,va  fi  sporit”  pe  baza  folosirii 
viitorului în versurile anterior şi ulterior, totuşi cu subiecte diferite, ceea ce nu 
determină  obligatoriu  concordanţa  timpurilor,  cf.  O’Brien,  49-50.  În  termeni 
similari  acestei  prime  părţi  a  versului  (cf.  şi  v.  19)  avea  să  se  exprime  (de 
asemenea în versuri) Empedocle (fr. 17, 32-33 ,,Ce ar putea spori [epauxếseie] 
acest tot şi de unde [póthen] venind, dar? / Cum [pễi], dar, acestea-ar pieri, când 
nimic lipsit nu-i de ele?”), cu observaţia că nuanţa adverbului interogativ  pễi 
este  diferită  la  cei  doi  autori,  la  Parmenide  creşterea  fiind  negată  pe  baza 
plenitudinii, la Empedocle extincţia fiind negată pe baza inexistenţei vidului. 

Partea a doua a v. 7 deschide răspunsurile la ipoteza generării şi la cea a 
creşterii  (din  6-7).  Viitorul  ,,nu  voi  îngădui”,  cu  valoare  de  interdicţie,  se 
încadrează în tonul general al necesităţii logice pe care o reliefează poemul şi 
marchează prezenţa zeiţei ca garant al acestei necesităţi (rol ce va funcţiona şi în 
Dóxa, însă pentru ipostaza tutelară a cauzalităţii, proprie zeiţei).

Acest prim răspuns menţionează generarea din nefiinţă,  mề eón, cu negaţia 
subiectivă, cf. fr. II, 7, ca nefiinţă ,,ipotetică” (faţă de ouk eón, nefiinţa ,,totală”, cu 
negaţia obiectivă, în contextul negării nefiinţei, cât şi fiinţei, ce ar putea compromite 
omogenitatea fiinţei, cf. VIII, 46); prepoziţia ek, ,,din”, ca sursă a devenirii va fi folosită 
curent în filosofia ulterioară, Anaxagoras, 10; 16, Empedocle, 12; 17; 21; 23, 
Melissos, 1; 8, acest sens fiind analizat de Aristotel în  Fiz., I, 7-8. Respectiva 
generare este exclusă din discurs: se reiterează în v. 8, în cadrul unei repetiţii, 
legătura dintre rostire şi gândire, constantă a poemului; marca acestei legături 
fusese enunţată încă din fr. II (şi dezvoltată în III, VI, VII, cf. IV) – ,,este”, 
afirmaţie  iniţial  fără  un  sens  predeterminat,  echivala  cu  însăşi  posibilitatea 
desfăşurării  discursului ca vorbire raţională (cf.  légein,  VI, 1,  lógos,  VII,  5), 
rezultat al unui act de ,,cuprindere cu mintea” (cf.  noễsai/noeĩn, II, 2, III), iar 
acum, pe baza exclusivităţii lui ,,este”, originea fiinţei din nefiinţă ar contrazice 
enunţarea articulată ce dezvăluie (în v. 8 phásthai, cf. phemí, sens de manifestare a 
gândirii prin vorbire, verb înrudit etimologic cu phỗs, lumină, ceea ce trimite la 
înţelegerea arhaică a cuvântului ca revelaţie; şi aici corelaţie cu noeĩn), şi astfel 
argumentul (vv. 8-9) reia o idee fundamentală a fr. II, unde afirmarea lui ,,nu este” 
şi a necesităţii lui ,,nu este”, implicit nefiinţa, erau plasate în afara cunoaşterii. 

Tot în spiritul fr. II, unde Parmenide intuise, în anticiparea unei abordări 
logice, necesitatea ca imposibilitate a contrariului, vv. 8-9 conţin un enunţ de 
imposibilitate (a nefiinţei), dat de adjectivele verbale phatón şi noêtón, urmat în 
vv.  9-10  de  investigarea  necesităţii  (prezumtive)  a  „nimicului”  (în  sensul 
etimologic, de ,,niciun lucru”; echivalent nefiinţei; aici varianta cu mê-, negaţia 
subiectivă, ,,ceea ce n-ar fi niciun lucru”;  ouden,  cu negaţia obiectivă,  ou,  ,,
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[absolut] nimic/niciun lucru”, este folosit pentru negarea existenţei prezente sau 
viitoare a orice altceva în afara fiinţei, VIII, 36, cf. ignoranţa totală a muritorilor 
,,de nimic ştiutori”, VI, 4) ca punct de plecare al dezvoltării fiinţei (interogaţia 
retorică  implică  negarea  acestei  necesităţi,  adverbul  kaí,  „şi”,  subliniind 
anularea unei asemenea ipoteze). Drept concluzie, v. 11 formulează necesitatea 
existenţei absolute a fiinţei31;  paradóxal,  v.  11 aduce şi  alternativa necesităţii 
nefiinţei, sensul fiind însă alegerea, discernerea (în favoarea fiinţei) între două 
căi incomunicabile (cf. VI, VII, cât şi vv. VIII, 15-16). 

Analog cu II, 5 (chreốn esti, ,,este trebuitor”), exprimarea necesităţii se 
face, în vv. 9 şi 11, prin chréos, ,,necesitate”, respectiv formula chreốn esti(n)  
(cf. referirea la uniformitatea fiinţei, VIII, 45). Termenii semnifică necesitatea 
în sens de recomandare, potrivire – sfera semantică includea la Homer şi Hesiod 
şi sensul de plată, dobândă (Od., III, 367), datorie (Munci şi zile, 647); filosofic, 
la Anaximandru, B1, necesitatea (chreốn), garantează ordinea dată de măsura 
echilibrată din alternanţa nedreptate/dreptate (cf. dreptatea parmenidiană, personificată, 
faţetă a zeiţei ce asigură pe de o parte, uniformitatea fiinţei, pe de altă parte 
dinamica opuselor din domeniul opiniei, parmenidiana Necesitate/Anánkê fiind, 
de asemenea, o astfel de ipostază divină) corespunzătoare ciclului naştere/pieire 
(a lucrurilor), cf. Heraclit, B 80: ,,E nevoie (chrế) să se ştie că războiul este 
comun, dreptatea vrajbă şi născute-s toate pe potriva vrajbei şi nevoii (chreốn)”. 
Se observă că faţă de Anaximandru şi Heraclit, pentru fiinţa parmenidiană este 
exclusă o luptă a contrariilor sau o justiţie compensatorie (acestea sunt prezente 
doar în cadrul opiniei), întrucât norma care guvernează fiinţa are un caracter 
intrinsec, accentuat divin, anticipând justiţia sufletului şi a cetăţii din Republica 
lui Platon, justiţie care constă în armonia cu sine sau în identitatea cu sine. 

Totodată, expresia tí chréos, care la autorii tragici din sec. V î.Ch. va avea 
sensul  formulei  mai  colocviale  tí  chrễma (,,în  ce  împrejurare”,  ,,de  ce?”) 
sugerează că, dacă ar trebui să apară, fiinţa ar trebui constrânsă la apariţie 
într-un moment  determinat  – însă nicio împrejurare nu ar fi  putut  determina 
generarea fiinţei din nimic. Ridicând problema explicaţiei de ce se produce un 
fenomen,  Parmenide  anticipează formularea  (de către Leibniz)  a  principiului 
raţiunii suficiente. 

În v. 10, dublul sens al particulei  ế,  comparativ sau disjunctiv, duce la 
două interpretări posibile: ,,mai târziu decât înainte”, respectiv ,,mai târziu sau 
înainte” – faptul că al doilea adverb este la gradul pozitiv pare a susţine prima 
variantă  (lipsa  comparativului  părând  evitarea  unui  efect  pleonastic),  dar 

31 Structură,  terminologie  şi  semnificaţie  similară  prezintă  vv.  19-21:  interogaţii  retorice 
(reducere la absurd) privind eventuala modalitate de apariţie a fiinţei, într-un moment trecut sau 
viitor (deci sugestia succesiunii nefiinţă – fiinţă); argument ce respinge astfel de posibilităţi prin 
raportarea la prezentul ,,este”, singurul acceptabil; concluzie ce elimină generarea şi extincţia. De 
asemenea, trecutul, viitorul şi, în fond, existenţa pur şi simplu a ceva în afara fiinţei sunt excluse 
în  vv.  36-37;  generarea  şi  pieirea,  fiinţa  şi  nefiinţa,  mişcarea  şi  schimbarea,  cu  alte  cuvinte 
devenirea sunt contrazise, ca domeniu distanţat de adevăr, propriu ,,muritorilor”, în vv. 38-41.
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totodată a doua variantă este oarecum inclusă în cea dintâi, deoarece ideea de 
preferinţă implică excluderea unui termen, prin urmare şi sensul disjunctiv. O 
conciliere între cele două variante se poate lua în consideraţie prin raportare la 
răspunsul  subînţeles  al  întrebării  (nicio  nevoie  n-ar  fi  constrâns-o,  nici  mai 
târziu, nici înainte…). 

În strategia argumentării, un astfel de răspuns nu este dat. Parmenide lasă 
loc doar întrebării, de unde se poate deduce că o asemenea investigaţie ar fi un 
regres  la  infinit:  fiind  refuzată  posibilitatea  unei  geneze  posterioare  (,,mai 
târziu”),  se  ajunge  la  negarea  unei  serii  infinite  de  geneze  fictive,  fiecare 
anterioară alteia. 

Într-un  registru  diferit,  cel  al  Doxei,  şi  totodată  într-un  limbaj  similar 
(hormếthêsan  gígnesthai, ,,au  fost  împinse  să  se  ivească”,  XI,  3-4,  faţă  de 
ỗrsen… phỹn, ,,ar fi împins-o să crească”, VIII, 9-10), este promisă descrierea 
apariţiei elementelor lumii sensibile – fr. XI este o reminiscenţă din  Teogonia 
hesiodică, vv. 108-110, unde Hesiod, în încheierea prologului, cere inspiraţia 
divină cu privire la originea primilor zei, a pământului, râurilor, mării, stelelor 
şi  cerului,  apoi  a  descendenţilor  primilor  zei  (şi  anume  zeii  olimpieni), 
fragmentul  parmenidian (referitor  la  pământ,  soare,  lună,  eter,  Calea  Lactee, 
Olimp,  forţa  stelelor),  fiind  citat  de  Simplicius  (in De  Cael.,  556,  12)  cu 
adăugarea observaţiei că tratarea originilor ajungea până la părţile animalelor; 
se pare că versurile pierdute ale acestei secţiuni a poemului debutau cu pasaje 
despre  zeii  vechi,  în  maniera  lui  Hesiod,  după  cum  rezultă  de  la  Platon, 
Banchetul,  195  c.  Totodată,  excluderii  unui  moment  anume  care  ar  întrerupe 
continuitatea eternităţii (,,mai târziu”/,,înainte” din v. 10) îi sunt opuse, în  Dóxa, 
fragmentele  XIII,  ,,Cel  mai dintâi  dintre  zeii  toţi  plăsmuit-a  pe  Eros”  (este 
subînţeleasă zeiţa ca inteligenţă pură, iniţiatoare a generării, cf. fr. XII), XVIII 
(unde consideraţiile de anatomie incipientă iau în discuţie un moment de timp, cf. 
conjuncţia latină  cum, ,,când”), XIX (verbe la trecut, prezent şi viitor, precizări 
temporale în v. 2, ,,după aceea”). 

3. Tema ,,naturii”

Cu implicaţii ce ţin deopotrivă de Alếtheia şi Dóxa, versurile 9-10 ale fr. VIII 
prezintă interes şi prin prisma statutului termenului  phýsis (,,natură”) la Parmenide. 
Cuvântul, al cărui radical (*bhevә-, bhū-) a dat în limba latină formele de perfect 
şi viitor ale verbului ,,a fi” (fui, respectiv fore) cât şi verbul fio, fieri, ,,a se face, 
a se produce (de unde, ,,a se întâmpla”), a deveni, a se întâlni/a exista/a fi”, 
desemnează deopotrivă formarea, ca proces de generare sau creştere, şi maniera 
de a fi a lucrului (puterea unei plante medicinale, Od., X, 303), sensuri ce nu se 
exclud,  deoarece felul  de a fi  unui  lucru este rezultatul  formării  sale (motiv 
pentru care, de altfel, mentalitatea arhaică nu făcea diferenţa dintre a deveni şi a fi). Ca 
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natură în general, implicând, cum rezultă din fragmente, ca şi din comentarii ulterioare, 
procesul generării (Empedocle, 8, 63; Platon, Legile, 892 c, Aristotel, Fiz., 193 b), 
materialul-principiu (Platon,  Legile, 891 c, Aristotel,  Fiz., 189 b, 193 a), principiul 
structurii lucrurilor (Heraclit, B 123, Democrit, fr. 242), phýsis avea la primii filosofi 
viaţă,  mişcare,  caracter  divin32.  Parmenide  exclude  mişcarea  din  domeniul 
fiinţei (în special VIII, 26, 41), iar versurile 9-10 din fr. VIII resping, în cadrul 
ipotezei  apariţiei fiinţei din nefiinţă (ce va fi urmată, VIII, 12 şi urm., de ipoteza 
apariţiei fiinţei din fiinţă, negată ca şi cea dintâi), un moment iniţial exprimat 
prin participiul arxámenon, ,,avându-şi începutul” (trimiterea implicită este la archế, 
din  aceeaşi familie  lexicală  cu  participiul  menţionat,  cum  este  de  altfel  şi 
ánarchon,  ,,fără  început”,  epitetul  fiinţei  din  VIII,  27;  corelate,  pasajele 
evidenţiază  pe de o parte  respingerea  principiului,  a temeiului la care filosofii 
naturii recurgeau, explicativ, în sensul provenienţei/întoarcerii lucrurilor, pe de altă 
parte negarea specific greacă a generării din nimic, a cărei expresie parmenidiană o va 
dezvolta Melissos, A 5 / Aristotel, De Melisso…, 1-2: ,,Zice că dacă există, există 
dintotdeauna, de vreme ce nu e admis că s-ar putea naşte ceva din nimic”, trad. D. M. 
Pippidi; o admitere a principiului se poate remarca însă în Dóxa, cf. verbul árchei, 
XII, 4), şi formarea, exprimată prin infinitivul phỹn (al verbului phýô, cu acelaşi radical 

32 Astfel, natura în accepţie greacă apare corelată realităţii şi substratului lucrului/lucrurilor, 
trăsăturilor  permanente  (şi  comune):  Heraclit  îşi  anunţă  maniera  de  investigare  (divizarea, 
explicarea)  drept  conformă  cu  natura  (B1),  termenul  phýsis apărând  şi  în  alte  fragmente 
heraclitice: B 10: ,,Tot aşa natura după contrarii tânjeşte şi din ele făureşte consonanţa…”, B 22: ,,
… înţelepciune e să avem adevăr în vorbe şi fapte, ascultând de natură”, B 123: ,,naturii îi place 
să rămână ascunsă”; sensul de autenticitate (eventual conex ideii de animat) se evidenţiază în 
contraponderea  artefactelor  (Heraclit,  B  10:  ,,arta,  imitând  natura  […];  pictura  […]  a  făurit 
închipuiri  corespunzătoare  ca  imagini cu  modelele”;  Antifon  Sofistul,  potrivit  căruia  natura 
(phýsis) şi esenţa existentelor conforme naturii (he ousía tōn phýsei óntōn) sunt principiul imanent 
fiecărui lucru, dispunerea conformă unei reguli sau arte fiind o însuşire accidentală (în timp ce 
esenţa dăinuie) – dacă cineva ar îngropa un pat şi putrezirea lemnului ar face un vlăstar, s-ar ivi 
nu  un  pat,  ci  tot  un  lemn,  cf.  Aristotel,  Fiz.,  II,  1,  193  a  9-17);  distincţia,  uneori  opoziţia 
natură/lege (convenţie) – phýsis / nómos, este o temă a sofiştilor (Protagoras, Callicles, Antiphon; 
potrivit lui Alkidamas, divinitatea i-a făcut pe toţi oameni liberi, pe nimeni natura nu l-a făcut 
sclav,  cf.  B 1); la Platon şi Aristotel,  se reliefează sensul lui  phýsis de ansamblu al lucrurilor 
generate, totalitate supusă schimbării, generării şi (în consecinţă) pieirii, cf. Platon, Phaidon, 96 a, 
Aristotel, Despre cer, I, 10, 279, b 20; un sens particular este legat de natura omului (i se atribuie 
lui Zenon un tratat pe această temă; o atenţie specială acorda naturii umane stoicul Chrysippos); 
natura ca principiu şi cauză (ex. meşteşugind un animal în felul artiştilor, cf. Aristotel,  De part.  
an.,  654  b  31)  este  legată  de  orice  schimbare,  în  această  postură  fiind,  aristotelic,  obiectul 
,,fizicii”,  al  filosofiei  secunde,  totuşi  nu  opusă  metafizicii,  întrucât  aceasta  este  în  esenţă  o 
,,fizică”, o cunoaştere despre fizică (HEIDEGGER, apud VLĂDUŢESCU, O enciclopedie…, p. 381). 
Aristotel  insistă  asupra  distincţiei  katà  phýsin,  ,,în  conformitate  cu  natura”  vs.  parà  phýsin, 
,,contra naturii”, acest din urmă caz, nu supranaturalul, ci excepţia de la normă, conformitatea cu 
natura fiind şi o temă a filosofiei sale politice. „Pe de altă parte, ideea (sofistului Alkidamas) că 
talentul nu e aflat «în natura oricui», ci doar în a acelora cărora le-a fost dăruit de soartă ca un har 
«divin» poate să semnifice o «nouă ipostază a lui  phýsis», care deci nu are «caracter general şi 
egal».” (VLĂDUŢESCU, O enciclopedie…, p. 380).
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ca şi phýsis), ,,ivită”. Dóxa, în schimb, prezintă drept acceptabil procesul generării, 
după cum arată forme ale verbului phýo, în X, 6 (énthen) éphy, ,,(de unde) s-a ivit 
[cerul]” şi XIX, 1, éphy (táde), ,,s-au ivit (acestea)”, cât şi însuşi termenul  phýsis. 
Acesta din urmă apare în fragmentele a)  X,  cu două ocurenţe,  în  vv.  1  şi  5, 
privind caracteristicile/  originea/formarea  eterului şi  lunii  (implicit a celorlalte 
corpuri  cereşti  enumerate  de  fragment)  –  phýsis pare  să  cumuleze  aceste  trei 
sensuri,  deoarece în context  corpurilor cereşti  li  se  subsumează  atribute  (X, 
passim) şi acţiuni (ex. ,,muncile” soarelui şi lunii, cf. X, 3; 4), li se conferă 
origine (X, 3, 6), făcându-se totodată referiri la norma divină, diriguitoare (X, 6)33 

şi b) XVI, 3, meléon phýsis, ,,natura membrelor”, într-un context în care gândirea 
(în  sensul  de  ,,percepţie”,  propriu  Doxei)  este  pusă  în  relaţie  cu  amestecul 
elementelor din constituţia corporală a omului,  pentru toţi  şi  pentru  fiecare  în 
parte,  astfel  perceperea  dintr-un  moment  depinzând  de  elementul  ,,fizic” 
preponderent în momentul  respectiv (,,compoziţia” presupune probabil  foc şi 
pământ, dacă se admite că Parmenide identifica gândirea şi sufletul, iar despre 
acesta  din urmă  afirma  că  este  ,,de  foc”,  cf.  Teofrast,  Physic.  opin.,  fr.  6a, 
Aetius, IV, 12; IV, 3, sau chiar ,,din pământ şi foc”, cf. Macrobius,  in Somn. 
Scip., I, 14, 20:  Parmenides ex terra et igne [dixit animam]), sensul ,,naturii” 
din sintagma ,,natura membrelor” fiind, aşadar, cel de ,,alcătuire”, menţinând 
conotaţia dinamică a variaţiei/creşterii. În versurile păstrate din Alếtheia, phýsis 
nu figurează, dar titlul transmis al poemului este Perì phýseos, ,,Despre natură” 
(titlul atribuit, poate convenţional, scrierilor cu caracter didactic ce investigau 
constituţia şi transformările lumii, începând cu Anaximandru34), astfel încât se 

33 MOURELATOS atrage atenţia asupra perechilor de particule coordonatoare (te – te, kaí – kaí, 
te – kaí, te – kaí) din fr. X, care structurează binar întreg fragmentul, într-o serie a lui phýsis (2 ocurenţe), 
înţeleasă dinamic drept ,,creştere”, din care mai fac parte exegénonto (,,s-au născut”) şi, pe acelaşi 
radical cu phýsis, éphy, ,,s-a ivit”, şi o alta, tot de 4 elemente, a proceselor şi activităţilor, unde se 
menţionează:  érga,  ,,lucrări” (2 ocurenţe);  sếmata,  înţeles de Mourelatos drept ,,semne divine 
pentru acţiune”; acţiunea coordonatoare a Necesităţii. Cum cele două ,,coloane” semantice sunt 
generate de trei promisiuni ale cunoaşterii (vv. 1, 4 şi 5), Mourelatos evidenţiază contrastul dintre 
acest demers şi cel valorizat pozitiv în finalul prologului (legat de adevăr şi ,,inima” lui), contrast 
rezultat din diferenţa între realitatea atemporală şi procesul temporal: muritorii, consideră exegetul, 
au transformat căutarea adevărului într-o căutare rătăcitoare a originilor şi ,,lucrărilor”, pp. 246-247.

34 Figurează sub acest titlu scrieri ale lui Anaximandru (cf. Themistios, Or., 36, p. 317; 12 
A 7 D. K.); Pitagora (Diog. Laert., VIII, 6), Heraclit (Diog. Laert., IX, 5), Xenofan, cf. Crates din 
Malos  (B 30)  şi  Pollux  (B 39)  –  după  părerea lui  JAEGER (210,  n.  11)  atribuire  de epocă 
elenistică,  tonul satiric  al  versurilor  lui  Xenofan  apărând ca impropriu  unui poem propriu-zis 
didactic), Parmenide (Alex. in Metaph., A, 3, 984 b 3; 28 A7 D. K.; Simplicius, De caelo, 556; 25; 
28 A 14 D. K.; Sextus, Adv. math., VII, 111; 28 B 1 D. K.), Zenon (Lex. Suda; 29 A 2), Melissos 
(Despre natură sau despre fiinţă, Simplicius, Fiz., 155, 23; 59 B 1 D. K.), Diogene din Apolonia 
(Simplicius, Fiz., 25, 1; A5 D. K.), Empedocle (Diog. Laert., VIII, 77), Anaxagoras (Simplicius, 
Fiz., 155, 23; 59 B 1 D. K.), Prodicos (Galenos, De elem., I, 9, B 3), Gorgias (Despre nefiinţă sau 
despre natură, Sextus, Adv. math., VII, 65, B 3, D. K.), Alkidamas (Diog. Laert., VIII, 56). Poetul 
latin LUCREŢIU (sec. I î.Ch.) a dat poemului său didactic titlul De rerum natura (literal ,,despre 
natura lucrurilor”), traducând astfel prin lărgire semantică grecescul phýsis din Perì phýseos.
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poate presupune că Parmenide a investit  termenul  phýsis atât  cu un sens de 
,,organizare”, în planul fiinţei disociat de  dinamism şi consistenţă ,,materială”, 
anticipând în acest fel conceptul de ,,esenţă”, cât şi cu un sens, probabil depreciativ 
într-un anumit grad, vizând ,,devenirea”. De altfel, filosofia greacă debutase ca 
întrebare asupra originii lumii,  cu alte cuvinte problematica ei avea în centru 
phýsis,  ceea  ce  a  dat  numele  de  physeologii  respectivelor  demersuri,  însă, 
cercetarea  de  factură  ,,empirică”  (investigaţia  ionienilor,  historie)  fiind  sub 
semnul problemei originilor (astăzi, metafizica), fizicul apare la greci încorporat 
în  metafizic,  devenind  abia  treptat  autonom. În  Introducere  în  metafizică 
(1952),  Heidegger consideră că la greci  aparenţa şi  fiinţa nu pot fi  separate, 
deoarece  aparenţa  implică  apariţia,  care  semnifică  fiinţa,  Sein (ce  iese  din 
ascundere, astfel fiindul, Seiende, menţinându-se în alếtheia, adevărul ca stare-
de-neascundere), fiinţă înţeleasă iniţial de greci, în opinia lui Heidegger, tocmai 
ca  phýsis în  sens  de  ,,autodesfăşurare  prin  deschidere”  (das  aus  sich 
Aufgehende), ansamblu de vieţuitoare, lucruri existente în cer, pe pământ şi în 
lumea  oamenilor,  divinităţi,  esenţa  aparenţei  presupunând  o  dispersare  în 
multiplicitatea fiindului; esenţa aparenţei îşi află posibilitatea în modul de a fi al 
fiindului,  în  dezvăluirea  sa  (alếtheia,  ,,adevărul”)  şi  în  autodesfăşurarea  sa 
(phýsis),  în  acelaşi  timp  multiplicitatea  explicând  diversele  manifestări  –  şi 
sensuri  –  ale  doxei (glorie,  aspect,  luare  în  considerare,  părere);  potrivit  lui 
Heidegger, grecii au ajuns la înţelegerea a ceea ce trebuie numit phýsis pe baza 
unei experienţe poetic-gânditoare a fiinţei.

Concluzii şi perspective

Sensul devenirii pe care Parmenide l-a dat lui phýsis – în condiţiile în care 
a  exclus  din  domeniul  fiinţei  mişcarea  proprie,  la  filosofii  anteriori,  pentru 
phýsis ca  organism  –  a  adus  o  destabilizare  a  concepţiei  despre  phýsis35: 
mişcarea  va  fi  atribuită  unor  agenţi  exteriori  la  Empedocle  (iubirea  şi  ura), 
Anaxagoras (nous), atomişti (pe care pare a-i viza critica lui Platon din Legile, 
889  c,  unde  întâmplarea  şi  necesitatea  atribuite  mişcării  sunt  considerate 
dăunătoare din punct  de vedere religios),  mişcării  îi  va fi  conexă diviziunea 
(patru  elemente  la  Empedocle;  entităţi  divizibile  la  infinit  la  Anaxagoras; 
atomii). Platon critică materialitatea şi absenţa raţiunii formative din concepţiile 
despre  natură  ale  vremii  sale  (Legile,  892  b,  cf.  Sof.,  265  c),  în  consecinţă 
socotind  psychế, ,,spiritul”, sursa mişcării. Reabilitarea lui  phýsis o realizează 
Aristotel,  în  descendenţa  menţionatei  concepţii  platoniciene,  definind  natura 

35 Această nouă ,,fizică” se mai poate face încă simţită, consideră LAMBROS COULOUBARITSIS  
(,,Les multiples chemins de Parmenide”, în Études... II, AUBENQUE, p. 36, n. 44), la Platon, chiar 
în pragul universului ,,matematizabil” din Timaios, şi la Aristotel (prin concepţia homoiomeriilor 
şi anhomoiomeriilor).
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drept  cauza  şi  principiul  mişcării  şi  repausului  pentru  lucrurile  în  care  este 
nemijlocit prezentă, spirituală pentru că este în primul rând formă, acţionând în 
vederea unui  scop (Fiz.,  II,  192 b,  193 a, 194 a),  extinsă chiar  în domeniul 
lucrurilor neînsufleţite, considerate totuşi a avea doar principiul pasiv, nu şi pe 
cel activ, al mişcării. În monismul stoic, are loc identificarea zeu – natură – foc 
(cf.  Cicero,  De  nat.  deorum,  II,  22,  57),  iar  phýsis se  manifestă  ca  lógos 
(raţiune) în rolul imanent activ (Seneca, De benef., IV, 7) şi ca lógoi germinativi 
(raţiuni  germinative)  la  nivelul  existentului  individual,  fiind  de  asemenea 
principiu în moralitatea naturală a stioicilor. La Plotin, phýsis, latură inferioară a 
sufletului (universal, individual) este deturnată de la nous şi astfel formă slăbită 
a theoriei, contemplaţia,  înspre  práxis,  activitate.  Astfel, natura apare nu atât 
descoperită de greci, cât obiectul diverselor lor concepţii şi, adesea, controverse.

Dincolo de critica lui Aristotel (Fiz., I, 185 b, 20-30, Met., XIV, 1089 a 1-
15), la  adresa neînţelegerii  de către Parmenide a faptului  că despre fiinţă se 
poate vorbi în mai multe sensuri, – referire ce vizează de fapt lipsa modurilor 
realităţii şi a distincţiilor categoriale –, paralelismele, contrastele, reluările de 
sintagme şi  termeni  (identici  sau înrudiţi  lexical),  procedee de stil  ce denotă 
caracterul  retoric  al  limbajului  parmenidian,  indică  două  modalităţi  de 
înţelegere  a naturii,  în  registrul  inteligibil,  respectiv sensibil:  sensuri  diferite 
comportă  însuşi  verbul  a  fi,  în  Alếtheia investit  semantic,  progresiv,  cu 
exprimarea discursului adevărat despre existenţă (unde funcţionează  alegerea, 
cu excluderea lui  a nu fi), în  Dóxa aplicat concret lucrurilor supuse devenirii 
(domeniu ce presupune  amestecul,  admiterea implicită a lui  a nu fi).  Astfel, 
Alếtheia şi Dóxa configurează – cum şi Diogene Laertios, IX, 3, recunoştea ca 
dihotomie parmenidiană filosofia după raţiune vs. după părere – ceea ce avea a 
fi distincţia aristotelică între filosofia primă şi cea secundă (deosebire fixată ca 
metafizică/fizică – ,,ştiinţa celor peste fire”/,,ştiinţa firii”, după exprimările lui 
Dimitrie Cantemir, apud Vlăduţescu,  O enciclopedie…), la Parmenide însă ca 
două planuri separate, ce corespund totodată deosebirii fiinţă/existenţă.

Integrarea viziunii parmenidiene în filosofia lui Platon constă, pe de o parte, 
în contrastul dintre fiinţă şi nefiinţa absolută, incognoscibilă, în concepţia despre 
Idee, ,,adevărată fiinţă”, una, indivizibilă, limitată sau completă, identică sieşi, simplă, 
eternă, imutabilă (Phaidros, 249-250, Theaitetos, 152), – o dată ce Ideea este, ea este 
(Cratylos, 439-440) –, în considerarea lumii sensibile domeniu al opiniei; pe de altă 
parte,  inovaţia  teoriei  Ideilor  este,  prin  admiterea  mai  multor  grade  de 
cunoştere, întâlnirea dintre fiinţa permenidiană şi Logosul heraclitic, unic şi totuşi 
conţinător al  multiplicităţii  (chiar  în  sens  de  totalitate).  Ideea platoniciană 
mediază  între  antiteticele  lumi  ale  fiinţei  parmenidiene şi  devenirii  heraclitice, 
fiinţa  transgresează separaţia  de  nefiinţă,  unitatea  devine  inteligibilă  prin 
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multiplicitate,  astfel  Ideile  guvernând,  la  Platon,  sinteza  dualistă  a  fiinţei  şi 
devenirii. 

Aşadar,  Parmenide  reprezintă  un  moment  nodal  în  sensul  depăşirii 
physeologiilor,  ce  căutau  un  principiu  pentru  multitudinea  supusă  devenirii: 
Eleatul contestă devenirea a ceea ce este, fapt ce conduce, în evoluţia filosofiei 
greceşti, la diverse soluţionări ale problematicii lucrurilor generate.

ETERNITY VERSUS  “NATURE” IN PARMENIDES

Summary

Parmenides’ poem, entitled, according to the sources, On Nature, focuses on the eternity 
of Being. Then, the investigation concerning the substratum of the multitude of transformable 
things, that was specific to the early “naturalists”, is, in Parmenides, on the one hand replaced by 
the denial of origins and generative conditions and on the other hand continued, however in rather 
depreciative terms, in the physical part of the poem (“Doxa”). The contexts related to the “nature” 
of the mobile  things are contrastively similar  to those related to the non-generative nature of 
eternal Being. A possible conclusion is that in Parmenides “true” nature is essence.
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LES ARCHITECTES DES BELLES ACTIONS
(QUELLES SONT LES QUALITES

DU MONARQUE SELON JULIEN L’APOSTATE)

MIHAELA POP

L’histoire  a  gardée  une  image  plutôt  négative  de  Julien  l’Apostate, 
l’empereur  romain  qui  a  régné  seulement  deux  ans  (361-363).  Cette  image 
négative fut alimentée non seulement par sa mort violente mais surtout par ses 
décisions  concernant  la  restauration  des  croyances  préchrétiennes,  décisions 
prises après seulement quelques décennies depuis la victoire du christianisme 
décrétée par Constantin le Grand. La mort même de Julien a été interprétée par 
les  historiens  de  l’Eglise  chrétienne  comme  une  sanction  divine  contre  sa 
tentative de détourner la voie de l’histoire.

On  pourrait  quand  même  se  demander  si,  après  seulement  quelques 
décennies depuis le Concile de Nicée (325) le christianisme avait déjà conquis 
un nombre tellement grand de fidèles qu’aucune attitude contraire et  aucune 
manifestation «nostalgique» ne fussent plus possibles? Nous pensons au moins 
au fait que le néoplatonisme connaissait une étape fleurissante représentée par 
Porphyre  et Jamblique (mort  en 345). Le siècle d’or,  le grand IVe siècle du 
christianisme,  tellement  impressionnant  par  la  contribution  des  théologiens 
chrétiens comme Basile le Grand, Grégoire de Nysse, Grégoire de Nazians  ou 
Jean Chrysostome fut aussi le siècle de l’hellénisme alexandrin et grec et que 
les  théologiens  mentionnés  plus  haut  étaient  les  contemporains  du 
néoplatonicien Jamblique, de l’aristotélicien Themistius, du rhéteur Libanius ou 
du médecin Oribase. Le néoplatonisme prenait déjà une nouvelle direction par 
Jamblique vers la pensée mystique et ésotérique.

La pensée dogmatique de la religion chrétienne récemment instaurée par 
Constantin au début du siècle était déjà soumise à une période évolutive assez 
tourmentée, dominée par les polémiques christologiques. Une raison est due au 
fait que l’esprit de la pensée philosophique grecque était encore actif. C’est lui 
qui  a stimulé   le  caractère argumentatif  des débats à l’intérieur même  de la 
nouvelle doctrine36. Il faut ajouter encore un trait: la nouvelle religion réussit à 

36 Voir  LAMBROS  COUOLUBARITSIS,  «Le  statut  de  la  critique  dans  les  Lettres de 
Pseudo Denys», Byzantion, Bruxelles, tome LI, 1981, p.112-121.
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s’imposer surtout dans les grandes cités car le christianisme était soutenu par 
l’administration romaine centrale. Mais l’opposition païenne reste encore forte 
durant tout le long de ce siècle, selon les chercheurs37. Il devait passer  encore 
un  siècle  et  demi  jusqu’à  la  décision  justinienne  de  529.  Si  on  regard  les 
données du contexte historique de ce point de vue, Julien l’Apostate ne semble 
plus être le personnage diabolique configuré par les textes chrétiens. Si on fait 
l’effort de jeter un regard plus attentif sur quelques uns de ses écrits nous allons 
constater qu’il était un esprit instruit à l’école de l’Antiquité grecque et latine, 
qu’il appréciait beaucoup et sincèrement la pensée philosophique, il avait aussi 
l’exercice de la composition de beaux discours, connaisseur de la mythologie et 
de la culture gréco-latine. Il avait eu pour maîtres le grammairien Nicoclès et le 
rhéteur Hékébolas38, fameux à ce temps-là.

Dans  les  pages  qui  suivent  nous  nous  proposons  d’aborder  quelques 
aspects de la pensée de Julien, aspects qui puissent nous dévoiler non seulement 
les intérêts philosophiques du futur empereur mais aussi, une certaine mentalité 
de l’époque fondée sur les grandes coordonnées de la pensée gréco-romaine 
ancienne. Nous avons choisi pour ce but certains discours qui traitent sur l’art 
politique et les qualités et attributions que le monarque doit accomplir. Il s’agit 
de  Lettre à Themistius39 et  du discours   Les Actions de l’empereur ou de la  
royauté40 qui fut dédié à Constans II (337-361).

L’Oratio dédiée  à  Constans II  date  de  358-359 et  la  lettre adressée à 
Themistius semble avoir été écrite avant le départ de Julien pour Constantinople 
pour le couronnement, plus précisément, durant novembre 361. En essayant de 
voir ce que réunit les deux textes on peut observer que le thème de la science 
politique et des qualités nécessaires pour être un bon monarque a été le thème 
essentiel pour Julien dans ce temps-là. Il avait déjà composé une autre  oratio 
dédiée toujours à Constans où il avait traité d’une manière plutôt sommaire, le 
thème des vertus du monarque. On peut dire que l’intérêt de Julien  pour ce 
thème  a  été  constant  et  qu’au  fur  et  à  mesure  que  les  événements  se 
précipitaient autour de lui sa réflexion devint toujours plus élaborée. De ce point 
de vue, la lettre envoyée à Themistius nous semble être la plus significative.

L’Oratio dédiée  à  Constans  contient  deux  parties.  Au  début,  il  traite 
d’une manière laudative les actions militaires de Constans. Suit une partie plus 
« théorique » où l’auteur débat sur l’art de la basileia (de la royauté). Ce thème 

37 PIERRE DE LABRIOLLE, La réaction païenne, Paris, L’Artisan du livre, 1934.
38 Apud G. ROCHEFORT, L’empereur Julien. Œuvres complètes, tome II, Paris, Les Belles 

Lettres, 1963, p. 16, n. 2.
39 L’empereur Julien. Œuvres complètes, tome II,  Paris, Les Belles Lettres, 1963, p. 1-30 

(trad. par G. Rochefort).
40 L’empereur Julien. Œuvres complètes, tome I, Paris, Les Belles Lettres, 1972, p. 107-182 

(trad. par. J. Bidez).
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devint  ensuite  le  sujet  principal  dans  la  Lettre  dédiée  à  Themistius  mais  la 
méthode  abordée  est  plutôt  comparative,  fondée  sur  la  dichotomie :  attitude 
contemplative – attitude active.

Dans la première partie de cette oratio Julien fait appel à la mythologie 
grecque  et  aux textes  homériques  pour  comparer  les  exploits  de  l’empereur 
romain  aux  actions  militaires  des  héros  homériques  durant  la  mythologique 
guerre  de  Troie.  Julien considère  que les  guerres  de  Constans  sur  la  rivière 
Drave et surtout contre les Perses devant la cité de Nissibe dépassent de loin en 
amplitude  et  savoir  militaire  les  batailles  d’Achille  et  d’Hector.   Bien  plus, 
Constans a réussi à capturer des ennemis dangereux sans utiliser les armes, en 
faisant appel seulement à son habileté de persuasion, une habileté qui semble 
avoir dépassé de loin celle d’Ulysse et Nestor. 

Les  comparaisons  semblent  évidemment  excessives,  elles  doivent  être 
jugées dans le contexte du discours élogieux dédié à l’empereur romain. Mais, 
au moins une d’entre elles semble avoir un fondement réel. Il s’agit de la défaite 
des Perses après un siège prolongé de la cité Nissibe. Durant 350, à la tête d’une 
armée nombreuse de Perses et Indiens, le roi Sapor attaque Nissibe. Il ne réussit 
pas à la conquérir et demande à son armée de construire une digue autour de la 
cité. Il fait dévier ensuite le cours de la rivière Mygdonius vers la zone créée 
entre la digue et les murailles de la cité. Les habitants de Nissibe constatent 
qu’ils se trouvent au milieu d’un lac. Toute communication avec les autres cités 
est coupée. Sapor attaque avec une flottille impressionnante équipée avec de 
nombreuses machineries d’assaut. Le siège dure quatre mois.  La cité  résiste 
grâce aux mesures préventives de Constans qui avait demandé aux cité d’Orient 
de se munir de tout ce qu’il fallait en cas de siège prolongé. Pendant une attaque 
violente des Perses, une partie de digue s’écroule et les eaux se répandent dans 
les plaines voisines. Bien plus, une partie des murailles de la cité ne résiste plus 
aux attaques et  une brèche bien large menace la liberté de la cité.  Sapor se 
dépêche à en profiter et ordonne à son armée d’avancer pour attaquer la cité. Il 
faut mentionner que l’armée Persienne avait de lourdes formations de cavalerie 
et aussi des éléphants qui transportaient de lourdes machineries d’assaut et des 
archers montés sur le dos des grandes pachydermes. Les Perses s’efforcent de 
pénétrer par la brèche créée dans la digue  pour arriver aux pieds des murailles, 
convaincus que pour cette fois-ci rien ne pouvait plus les empêcher d’avancer. 
Mais ils oublient que la zone où la muraille s’était écroulée était ombrageuse et 
humide.  La conséquence de ce manque d’attention et de leur impatience fut 
catastrophique pour eux. Dans le tumulte de l’assaut les Perses sont attaqués par 
un corps d’armée, rapide et flexible, qui sort de l’intérieur de la cité. D’autres 
soldats romains, montés sur les murailles jettent des pierres sur les attaquants. 
La déroute est totale parmi les Perses. Chevaux, éléphants, machines de guerre, 
hommes, tous se bousculent dans la zone boueuse s’embourbant dans la boue et 
s’enfonçant  les uns les autres toujours plus profondément.  Sapor ordonne la 
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retraite et demande aux archers de lancer une vraie pluie de flèches  vers les 
murailles pour ne pas permettre la reconstruction du mur écroulé. Mais, grâce 
aux  mesures  préventives  prises  par  Constans,  ayant  tout  ce  qu’il  fallait  et 
désireux de stopper  toute  pénétration des  Perses  dans  la  cité,  les  Nissibiens 
réussissent  à  couvrir  la  brèche  pendant  la  nuit.  Sapor,  furieux  de  voir  qu’il 
fallait ordonner la retraite totale de son armée vaincue, se venge d’une manière 
tyrannique :  il  ordonne  l’exécution  d’un  grand  nombre  de  ses  généraux 
militaires en les accusant de fautes complètement imaginaires.  La défaite fut 
tellement  évidente et  les pertes des Perses tellement  grandes  que,  pour une 
longue période de temps, Sapor n’a plus voulu que de vivre en paix dans son 
palais. Au contraire, dans la guerre de Troie, Ajax et ses Lapithes et Ménestée 
abandonnent  les  murailles  de  la  cité,  Hector  réussit  à  détruire  les  portes  et 
Sarpédon monte sur les murs41.

Nous avons opté pour ce résumé de la lutte et de la comparaison de Julien 
(79b-86b) car nous voulons essayer de comprendre pourquoi Julien a choisi une 
telle analogie. Une première explication relève le fait que Julien aurait voulu 
donner  une  dimension  mythique  aux  gestes  militaires  de  Constans.  La 
comparaison en elle-même  projette  l’empereur  dans  le  monde  mythique  des 
héros grecs, des demi-dieux. Au-delà de cette bien claire figure rhétorique on 
peut aussi détacher la conscience de l’appartenance au plus puissant état de ce 
temps-là, l’Empire Romain. Nous pouvons supposer que pour les gouvernants 
d’un  empire  qui  englobait  d’immenses  territoires  étendus  autour  de  la Mer 
Méditerranée, les combats homériques n’étaient plus impressionnants par leur 
dimension  quantitative mais seulement par leur aura mythique, qualitative. Les 
personnages  homériques  étaient  devenus  des  modèles  qui  devaient  être 
dépassées par les héros historiques romains. En même temps l’analogie atteste 
le fait que Julien était un bon connaisseur de la culture grecque ancienne.

La  deuxième  partie  de  cette  Oratio commence  par  une  expositio 
théorique concernant les qualités du monarque. Julien avait lu les textes de Dion 

41 HOMÈRE, L’Iliade, XII, 33, 127, 265.
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Chrysostome42,  De la basileia, les ouvrages d’Antisthène43 et de Themistius44, 
surtout le traité Des vertus (un commentaire au traité aristotélicien De Anima).

Julien  reprend l’idée  platonicienne  concernant  la  nécessité  de  purifier 
l’âme humaine par l’exercice des vertus. Il fait appel aux textes de Timée 90a-d, 
des Lois 728a-c et de l’Apologie 30c-d. Selon Julien, le monarque doit cultiver 
ses vertus car ce ne sont pas les insignes du pouvoir qui rendent le vrai pouvoir 
mais l’exercice permanent de la volonté. Seulement celui qui possède la vertu 
peut être considéré riche, affirme Julien(104b-c) en se rapportant à la  prière 
adressée par Socrate aux divinités, à la fin du dialogue Phèdre. La vertu assure 
la capacité du monarque de veiller sur tout  son peuple et non seulement sur 
ceux qui sont vertueux. C’est elle qui le rend plein de courage et généreux. La 
vertu et la juste mesure lui donnent du courage dans les batailles mais ce sont 
toujours ces qualités qui l’éduquent à ne pas aimer la guerre. Après la victoire il 
doit savoir qu’il ne faut pas abuser de l’autorité gagnée. Par conséquent, il ne 
doit pas accepter de tuer les ennemis qui ne peuvent plus se défendre. Constans 
avait  pris  cette  attitude  sage  après  la  défaite  de  l’armée  Persienne  ce  qui 
exprime la supériorité morale de l’empereur romain par rapport au roi Sapor qui a 
décidé de tuer ses propres généraux en essayant ainsi de passer la responsabilité de 
la défaite.

Le  monarque  doit  être  aussi  celui  qui  aime  sa  «cité»  et  son  peuple 
(philopolis) et il  doit  leur assurer la protection pour vivre en paix. Il  doit  se 
comporter comme un bon berger qui assure la nourriture et l’hébergement pour son 
troupeau. En même  temps, il doit être un ami de ses soldats, un philostratiotes,  
savoir comment les discipliner et les préparer pour lutte. Ceux-ci doivent être 
semblable aux chiens courageux, prêts à protéger leur maître et son troupeau. Ils 
ne doivent devenir semblables aux loups qui attaquent le troupeau du maître. 
Pour atteindre ce but le monarque doit être lui-même un modèle : qu’il évite les 
plaisirs éphémères du corps, le sommeil et la paresse45. La frugalité du repas, le 
dynamisme, le travail à côtè de ses soldats, une attitude calme aux moments 
critiques,  une  sévérité  réservée  lorsque  la  situation  la  demande  ce  seront 
quelques aspects de la conduite nécessaire pour un monarque sage.

42 DION CHRYSOSTOME, (30-117), rhéteur grec qui a adopté la morale du Stoïcisme.
43 ANTISTHENE,  philosophe  grec  (444-365 a.J.Chr.),  disciple  de Socrate,  fondateur  de 

l’école cynique et maître de Diogène. Il a proposé un style de vie propre à la philosophie cynique 
qui supposait le refus de tout confort en plaidant pour la valeur formative de l’effort.

44 THEMISTIUS, philosophe et rhéteur grec (Constantinople, 315-388). Il a écrit plusieurs 
Discours et aussi des Paraphrases aux textes d’Aristote. Ses ouvrages ont eu un grand écho dans 
la culture byzantine et une certaine influence sur l’aristotélisme de la Renaissance.  Même s’il fut 
aristotélicien,  il  essaya  de  démontrer  l’unité  doctrinaire  entre  la  pensée  de  Platon  et  celle 
d’Aristote.  Plusieurs commentateurs  l’ont considéré platonicien.   Il  fut  aussi  l’adepte du sens 
profondément religieux de la philosophie conçue comme union avec la divinité,  idée affirmée 
surtout par le mouvement néoplatonicien.

45 PLATON, Lois, VII, 808b.
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Celui-ci  a  aussi  des  attributions  juridiques  car  il  doit  adopter  des  lois 
justes  et   veiller  sur  une correcte  application des  lois,  ne  pas  y  ajouter  des 
clauses  trompeuses  qui  puissent  ensuite  favoriser  les  injustices.  Le  principe 
directeur est l’intérêt de sa patrie, «le foyer de tous, la mère de tous» (88d). 
Transgresser la loi ce serait un sacrilège, plus grand même que l’attentat aux 
trésors dédiées aux divinités. La loi est la fille de la Justice, elle est l’attribut 
sacré, vraiment divin de Dieu tout puissant (89a).

Par son statut de  juge,  le monarque doit tenir compte du fait qu’il y a 
deux espèces  de  fautes:  celles  qui  permettent  une  correction  de  la  conduite 
tandis  que  les  autres  fautes  ne permettent  aucune  amélioration.  Dans  ce 
deuxième cas, la peine doit être sévère: la condamnation à mort. Elle doit être 
considérée comme une libération de la domination du mal et du vice et elle est 
utile non seulement à celui qui a commis le fait criminel mais aussi aux autres 
membres de la collectivité car ils vont apprécier l’application de la loi comme 
l’expression de la force efficace du monarque et aussi le fait que toute conduite 
négative peut et  doit  être sanctionnée. Julien se rapporte ainsi aux dialogues 
Phédon 113d  et  Gorgias  525b.  Le  monarque  ne  doit  pas  intervenir  dans 
l’exécution de la peine et donc il ne doit pas être clément. Le rôle du monarque 
est d’assurer l’application de la loi et d’empêcher la propagation de la violence 
et  de la cruauté.  Ce n’est  pas le monarque celui  qui  exécute la sentence au 
contraire, il doit être semblable à la reine des abeilles qui n’a pas d’arme mais 
qui règne sur tout l’essaim (89d).

Dans sa qualité d’administrateur sage, le monarque doit avoir l’habileté 
de distribuer des positions administratives en étroit  rapport  avec les qualités 
personnelles  des  candidats.  Celui  qui  est  courageux et  agit  avec  justesse  et 
d’une  manière  correcte  aura  des  responsabilités  militaires  tandis  qu’une 
personne  tendre  et  pleine  de  compassion  sera  capable  de  résoudre  d’une 
manière plus sage des cas civils. Nous devons signaler cet intérêt spécial pour 
l’accord  entre  le  tempérament  du  fonctionnaire  et  les  attributions  qui  lui 
reviennent par sa fonction. Même aujourd’hui ce qui compte dans la sélection des 
fonctionnaires est surtout la compétence professionnelle sans payer attention à 
l’accord  entre  tempérament  et  attributions.  Par  ces  choix  bien  raisonnés,  le 
monarque peut avoir la chance de s’entourer de gens corrects et loyaux.  Et, 
pour que les activités se déroulent d’une manière juste, il doit demander à ces 
fonctionnaires  de  choisir  eux-mêmes  ceux  qu’ils  veulent  avoir  comme 
subordonnés. Une fois configurée cette structure, le monarque doit veiller pour 
que  ses  fonctionnaires  ne  deviennent  paresseux  ou  arrogants  et  qu’ils 
accomplissent leurs attributions. Il veillera pour que le faste et le luxe excessif 
ne les corrompe pas et pour ne pas permettre des «constructions assyriennes et 
des murailles babyloniennes» (des dépenses sans raison et nuisibles) et que ses 
administrateurs ne ruinent pas les finances de son empire (90d).
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C’est ainsi que les vertus doivent guider le monarque dans tous ses gestes 
et  décisions :  soient-elles politiques,  juridiques,  militaires ou administratives. 
On  pourrait  aussi  dire  que  même  l’ordre  dans  laquelle  les  vertus  sont 
mentionnées  semble  avoir  été  transmise  sans  modifications  majeures  par 
l’intermédiaire des parénèses byzantines  jusqu’au textes médiévaux roumains. 
On en retrouve des échos dans Les Conseils de Neagoe Basarab (1518). Cette 
vitalité spéciale des textes sur l’art  de la  basileia est  explicable par l’intérêt 
soutenu accordé à la philosophie morale et politique durant l’hellénisme lorsque 
le nombre de tels traités semble avoir été impressionnant.

Après le débat sur les attributions et les qualités du bon monarque, Julien 
revient  à  son  éloge  pour  Constans  et  tient  à  préciser  certaines  qualités  qui 
prouvent la haute moralité de cet empereur. On apprend qu’il avait vengé son 
frère, Constant, tué par Magnence. Mais, au lieu de punir avec violence non 
seulement  les  acteurs  principaux  mais  aussi  leurs  familles  et  leurs  amis, 
Constans ne fut pas aveuglé par le désir de vengeance, il ne tua pas les alliés de 
Magnence. Au contraire, il a manifesté une générosité sans égal, précise Julien, 
ce  qui  le  distingue  nettement  d’Agamemnon  qui,  furieux  et  dominé  par  la 
passion violente  de  la  vengeance,  ordonne à  ses  hommes  de tuer  même  les 
enfants pas encore nés de ses ennemis.

*

Dans  la  Lettre  à  Themistius,  écrite  à  la  fin  de  361,  juste  avant  son 
couronnement à Constantinople, on trouve exprimée la grande dilemme du futur 
empereur: la vie contemplative ou la vie active, la méditation philosophique ou 
l’action politique, le philosophe ou le monarque?

Julien admet modestement (et d’une manière tout à fait  sincère et non 
rhétorique comme on pourrait le supposer) qu’il n’a pas un talent supérieur ou 
une  instruction  spéciale  non  seulement  en  philosophie  mais  aussi  en  art 
politique.  Il  admet  que  dans  sa  jeunesse  il  avait  admiré  non  seulement  le 
courage et la grandeur d’Alexandre mais aussi la sagesse de Marc Aurèle. Il fut 
ensuite attiré par la pensée philosophique. 

Dans  une  lettre  (perdue)  de  Themistius  pour  Julien,  le  philosophe 
exprimait  l’espoir   que  Julien  fut  élu  par  les  dieux  de  devenir  semblable  à 
Dionysos de Sicile, le roi-philosophe de Platon, qu’il devait donc combiner la 
pensée philosophique avec la pensée politique selon le modèle platonicien. Mais 
Themistius lui recommandait de renoncer à l’attitude contemplative-passive  en 
faveur  d’une  attitude  dynamique,  en  faveur  de  la  lutte  pour  accomplir  les 
objectifs qu’il se proposait. «Tu m’ordonnes de secouer  toute idée de loisir et 
toute facilité, pour songer aux moyens d’une lutte appropriée à ce qui est en 
cause ; ensuite tu ajoutes le souvenir de tous les législateurs, Solon, Pittacos, 
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Lycurgue et tu dis que ce sont des mérites plus grands que tous les leurs que les 
hommes doivent être maintenant en droit d’attendre de nous»46 

Julien admet que la lettre de Themistius lui a donné à penser. Même s’il 
aime philosopher il n’a pas adhéré à la recommandation d’Epicur de pratiquer 
l’ataraxie car il ne veut pas quitter la vie publique. En même temps, il n’oublie 
pas que Socrate a réussi à « détourner » de la tribune politique de nombreux 
jeunes gens qui ont ainsi opté pour la philosophie en renonçant à des carrières 
politiques prometteuses.

Après cette introduction, Julien se dédie à l’analyse de certains concepts 
fondamentaux pour l’art politique : vertu, décision juste (proairesis orthê).  Il 
constate que dans la vie politique ce qui joue un rôle significatif est le hasard : 
«Pourtant irons-nous jusqu’à forcer la répugnance de ceux qui savent se jauger, 
les presserons-nous de s’armer d’audace pour des tâches si hautes, que règlent 
non seulement la vertu (aitia) et l’intention droite (proairesis orthê), mais, où 
bien  plutôt  la  Fortune  règne  universellement  et  contraint  les  événements  à 
pencher du côté où elle le veut?»47 On retrouve ainsi une idée exprimée d’une 
manière  presque  identique  par  Plotin,  Ennéades VI,  8,  5,  1:  «La  vertu  se 
manifeste dans des actions » mais « toute action ne peut purement dépendre de 
nous»  (Ennéades VI,  2,  1).  Et  des  exemples  comme  Dion  de  Sicile   sont 
révélateurs  pour  le  rôle  du  hasard.  De  l’autre  côté,  constate  Julien  en  se 
rapportant  à  la  pensée  d’Aristote,  par  sa  nature,  l’homme  tend vers  le  bien 
(eudaimonia). Mais dans son opinion, la conquête du bien est plus grandiose 
que la contemplation du bien par la pratique de la vertu. La solidité du bien 
n’est pas en accord avec la croyance dans la Fortune (Tychê). Julien admet qu’il 
a peur de l’absence de mesure et il ne désire pas être dépendant du hasard et de la 
chance (kairos). Dans une autre lettre intitulée Au Sénat et au peuple d’Athènes 
écrite pendant le même an 361 il admet qu’il préfère le jugement prudent et  une 
attitude réservée (257a-b)48. Car les dons de la Fortune ont rendu Alexandre trop 
fier, plus que Darius et Xerxès, après avoir conquis leur empire. De telles attitudes 
ont  été défavorables aussi  pour les Syracuzains,  les Athéniens,  les Perses et 
pour  des  milliers  de  monarques.  Il  devient  ainsi  très  clair,  considère  Julien, 
combien  significatif  est  le  hasard  pour  la  vie  des  gens.  Pour  être  plus 
convainquant, il cite un long fragment des Lois de Platon où on retrouve l’idée 
exprimée  par  Platon.  Le  Dieu  tout-puissant  règne  partout  mais  il  est 
accompagné  par  le  hasard et  le  moment  favorable  (kairos).  C’est  seulement 
dans un troisième rang que se situe l’art (technê), le savoir de réaliser de belles 
actions. Celui qui est capable de telles actions est l’artisan et le démiurge de 

46 « Julien L’Empereur. Oeuvres complètes »,  tome II, A Thémistius, 254a, Paris, Les Belles 
Lettres, 1963, p. 13.

47 Ibid., 255d, p. 15.
48 Au Sénat et au peuple d’Athènes in L’Empereur Julien. Œuvres complètes, tome II, Paris, 

Les Belles Lettres, 1972, p. 208-235.
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belles actions (technitên kai demiourgon tôn kalôn praxeos). Selon Platon, le 
monarque doit dépasser sa propre condition humaine, doit se comporter comme 
une  divinité  en  se  détachent  de  tout  ce  qu’appartient  à  l’âme  appétitive  et 
instinctuelle.

L’art de la royauté suppose l’application du principe delphique et d’un contrôle 
permanent  de  son  propre  être.  Julien  réaffirme  la  thèse  platonico-
aristotélicienne selon laquelle le vrai monarque est celui qui règne en obéissant 
aux lois.  Et là où règnent les lois, règne la raison car «la loi est  raison sans 
désir» (259b). Mais, Julien constate, l’être humain n’est pas capable d’éliminer 
complètement les désirs de même qu’il n’est pas capable d’utiliser les dons de 
la Fortune d’une manière strictement rationnelle. Julien admet que même s’il est 
très difficile d’atteindre un tel idéal de monarque sage, en ce qui le concerne, il 
est décidé de renoncer à l’attitude passive-contemplative. Il est en même temps 
conscient  qu’il  a  déjà  choisi  la  vie  active  et  a  produit  déjà  des  gestes  qui 
attestent sa capacité d’organiser des actions politiques d’envergure. Il accepte 
ainsi  le  conseil  de  Themistius  d’abandonner  l’attitude  du  philosophe  de 
l’intérieur et de la remplacer par une attitude distincte, du philosophe de plein 
air. Bien plus, il considère que le philosophe ne doit pas se soustraire au devoir 
de parler aux gens ce que Themistius l’avait déjà affirmé49. Pour atteindre  le bien, 
l’homme doit actionner d’une manière juste et correcte et « les architectes de 
belles choses » et de belles actions (tous tôn kalôn praxeôs architektonas) seraient 
les monarques. 

Pour  suggérer  l'importance  de  l'activité  politique,  Julien  propose  une 
analogie qui exprime aussi ses doutes et incertitudes. Il nous propose de nous 
imaginer un homme assez malade qui pratique chez lui, des exercices physiques 
de difficulté moyenne. Il  est annoncé à un certain moment qu’il se trouve à 
l’Olympie divine et qu’au lieu de sa palestre modeste il se trouve maintenant sur 
le stade de Zeus lui-même, les spectateurs sont les Grecs de tous les coins du 
pays et de toutes les époques de l’histoire et lui, il devra les représenter dans la 
lutte, démontrer aux « barbares » que sa patrie est redoutable tel qu’il devrait 
être à son tour effroyable devant ses ennemis50.

Dans  sa  lettre  adressée  à  Themistius,  Julien  adopte  une  position  plus 
théorique et quelques fois même polémique. Par exemple, il se rapporte à une 
idée de Themistius qui avait affirmé qu’eudaimonia était pour lui un résultat de 
l’action et  que «les  architectes  de  belles actions» seraient  exclusivement  les 
monarques. Or, selon Julien, cette interprétation ne s’inscrit pas complètement 
dans  l’esprit  de  la  pensée  aristotélicienne.  L’architecte  serait  pour  lui  le 
philosophe qui se penche sur la recherche de la vie dans la cité, sur l’art de la 

49 H. KESTERS, Plaidoyer d’un socratique contre le Phèdre de Platon, Louvain, 1959, 
p. 179, et 183.

50 Il semble que cette analogie lui a été suggérée par le texte d’Epictète, XXIX, 36, apud G. 
ROCHEFORT, op.cit. p. 23, n. 3.
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politeia. «Architectes» seraient aussi les législateurs, les philosophes de la vie 
politique c’est-à-dire ceux qui agissent par la pensée rationnelle. Ce sont eux 
qui ont la science  nécessaire pour accomplir des actions grandioses. 

Mais Socrate lui-même a renoncé à la contemplation pour une vie active 
car il a voulu apprendre, par des discussions directes avec les gens si l’oracle 
avait dit la vérité51. Et Socrate n’était pas le propriétaire de grandes richesses et 
il n’avait aucune autorité sur les citoyens d’Athènes. Voici donc qu’il y a un 
style  de vie active,  continue Julien,  le  bios socraticos qui  s’oppose à la vie 
contemplative  (passive)  sans  viser  le  gouvernement  politique.  Et  «le  fils  de 
Sophroniscos»  (Socrate)  a  été  celui  qui  a  réalisé  des  actions  plus  dignes 
d’admiration qu’Alexandre, pense Julien. Socrate a fondé de véritables « colonies » 
de  philosophie:  à Mégare,  au Lycée,  le  Portique,  les Académies… Or,  «qui 
donc doit son salut à la victoire d’Alexandre? Quelle cité s’en est trouvée mieux 
gouvernée?» Car Alexandre «a enrichi en effet bien des gens mais il n’a rendu 
personne plus sage, ni Alexandre lui-même plus tempérant» (264d). Bien plus, il y 
a beaucoup d’exemples de philosophes comme Arius Didymus52 d’Alexandrie, 
Nicolas53 de Damas, Thrasyllus54 ou Musonius Rufus55 qui auraient eu la chance 
de  faire  une  carrière  politique  mais  qui  l’ont  refusée  en  suivant  le  modèle 
socratique. Plotin rejette aussi dans ses Ennéades la vie active «où ce n’est point 
la liberté ni la raison qui donnent l’impulsion»56 Pour Plotin, «ceux qui agissent 
par l’esprit et la raison» n’accomplissent pas les actes politiques. Il avait montré 
que  «lorsque  la  contemplation  s’affaiblit  chez  les  hommes,  ils  passent  à 
l’action»57.  Themistius  lui-même   avait  agit  d’une  manière  similaire.  Pour 
Julien, le philosophe est un homme actif. «C’est une haute mission que préside 
le philosophe. Il ne se borne pas à diriger le seul conseil chargé des affaires 
communes et son action ne se limite pas non plus à la parole mais, confirmant 
ses paroles par son exemple et se montrant tel qu’il veut que les autres oient, il 
peut  être  plus  persuasif  et  plus  efficient  quand il  faut  agir  que ceux qui  ne 
poussent aux belles actions que par décret» (266b).

Après  tout  ce  débat  où  Julien  essaie  de  comparer  les  deux  attitudes 
opposées  (contemplative  –  active)  et  après  de  nombreux  exemples  tirés  des 
textes  anciens  et  de  l’histoire,  il  affirme  qu’il  ne  rejette  pas  la  vie  active, 
politique car il ne veux pas éviter l’effort même s’il aime la vie contemplative. 
Il  sait  qu’il  n’a pas le talent  supérieur qui  pourrait  le favorise ni  même une 

51 Voir l’Apologie.
52 Il a été le maître de l’empereur Auguste et  l’ami de Mécène.
53 Historien et philosophe il a été l’ami d’Auguste, d’Agrippa et d’Hérode le Grand.
54 Philosophe platonicien, il a été considéré l’ami de Tibère devenant ensuite son astrologue.
55 Cavalier romain, fut exilé par Néron qui a été épouvanté par l’influence impressionnante 

de ses leçons sur la jeunesse romaine. Il a été le maître d’Epictète et a pratiqué le stoïcisme.
56 PLOTIN, Ennéades IV, 4, 44, 1
57 Ibid., III, 8, 4, 1.
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instruction solide dans l’art de la  politeia. D’un autre côté, même s’il aime la 
philosophie il se rend compte qu’il n’a pas réussi à  philosopher  dans le sens 
propre  du  mot  et  il  ne  veut  pas  discréditer  la  philosophie  surtout  dans  une 
époque  où  elle  doit  porter  des  batailles  sans  égal.  L’allusion  aux  penseurs 
chrétiens est assez évidente. Julien est bien conscient qu’il a besoin de chance 
mais  aussi  de  sagesse  et  croit  que ce  n’est  pas  seulement  la  sympathie  des 
divinités qui lui soit nécessaire mais aussi, la sagesse des philosophes pour les 
grandes luttes qu’il doit affronter durant son règne. Il sait en même temps qu’il 
n’a pas d’autres qualités  que celle de ne pas s’illusionner qu’il posséderait les 
plus hautes qualités. La victoire dans ce cas ne lui appartiendra pas, ce sera la 
victoire des divinités. Mais, les divinités n’avaient plus la force nécessaire, leur 
époque de gloire  avait déjà pali.

THE ARCHITECTS OF BEAUTIFUL ACTIONS

Summary

This  work  treats  on  some  aspects  of  the  thought  of  the  Roman  Emperor,  Julian  the 
Apostate (361-363). These aspects reveal not only some philosophical themes treated by Julian 
but also a certain mentality of his century concerning the usefulness of Ancient Greek culture. 
Two of his texts are analyzed in this article revealing Julian’s thought about political knowledge 
and the king’s qualities and responsibilities.
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PERCEPŢIE ŞI COGNIŢIE LA WILLIAM OCKHAM:
ÎN CĂUTAREA UNEI ALTERNATIVE

LA TRADIŢIA ARISTOTELICĂ

CONSTANTIN STOENESCU

1. Introducere. Distincţia care desparte

În general, Ockham este privit ca un „distrugător” al filosofiei scolastice şi 
ca un precursor al modernităţii, al empiriştilor britanici în primul rând, eventual 
al lui Descartes şi Kant. Fireşte că asemenea interpretări au o anume legitimitate, 
dar cred că, asociindu-mă părerii lui Moody, împărtăşită şi de Russell [Russell, 1961, 
p 462], interpretarea lui Ockham de către moderni este viciată profund de dezideratul 
găsirii unei tranziţii graduale de la scolastică la filosofia modernă, ceea ce îi face pe 
interpreţi să încerce să descifreze doctrinele moderne în filosofia lui Ockham. 
Această greşeală poate fi repetată, în direcţia istorică inversă, dacă îl înţelegem pe 
Ockham în primul rând ca un interpret al lui Aristotel. Ca şi Thoma de Aquino, dar 
în concurenţă cu acesta, scopul lui Ockham a fost nu doar să restaureze un Aristotel 
purificat de influenţele augustiniană şi arabă, ci şi să îşi afirme propriile idei 
originale, într-un dialog cu contemporanii săi. Ca urmare, perspectiva din care 
voi  interpreta  teoria  lui  Ockham despre  cunoaştere  va  fi  una  întoarsă  spre 
Aristotel doar ca punct de pornire. Astfel, voi susţine că Ockham, prin distincţia 
dintre cunoaştere intuitivă şi cunoaştere prin abstracţie, precum şi prin teoria sa 
a  habitus-urilor,  schiţează  o  alternativă  acceptabilă  la  psihologia  cognitivă 
aristotelică tradiţională pe care încerca să o revigoreze Thoma de Aquino.

2. Un exerciţiu hermeneutic: înapoi la Aristotel

Aristotel expune în De anima teoria sa despre percepţie ca o putere a sufletului, 
comparabilă,  pentru că  este  o  putere  a  sufletului,  cu alte  puteri  precum cea 
nutritivă, doritoare, de mişcare din loc, de gândire. (De anima, 414a 32-33)

O lectură care îşi asumă cu generozitate hegeliană dimensiunea istorică şi 
cel  puţin  perspectiva  conturată  prin  fixarea  mizei  acestui  studiu  îşi  poate 
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permite  să susţină fără riscuri majore  o interpretare a textelor  aristotelice pe 
teme de psihologia cunoaşterii centrată pe cinci teze58:

(1) Asemănătorul este cunoscut prin asemănător.
Acest  principiu,  care  este  formulat  explicit  de  Empedocle,  citat  de 

Aristotel (Metafizica, B, 4, 1000b 5-9), este un loc comun la vechii greci într-o 
definiţie a sufletului după criteriul cunoaşterii:  toţi predecesorii săi,  consimte 
Aristotel, mai puţin unul, Anaxagoras, indiferent de felul în care concep sufletul 
în  ordinea  complexităţii,  ca  o  unitate  sau  ca  o  pluralitate,  „afirmă  că 
asemănătorul  se  cunoaşte  prin  asemănător”  (De  anima,  405  b15),  sau  că 
„facultatea de a cunoaşte există în virtutea unei anumite similitudini şi afinităţi 
între subiect şi obiect” (Etica Nicomahică, Cartea a VI-a, I, 1139a). Ca proces 
dinamic, cel ce percepe devine asemănător obiectului perceput. 

Aşadar, să vorbim mai întâi ca şi cum a suferi o senzaţie, a fi pus în mişcare şi a se afla  
în act ar fi una. Căci mişcarea este şi ea un mod de acţiune, dar unul nedesăvârşit (...). Însă  
toate suferă ceva şi sunt puse în mişcare de un factor activ, care tocmai se află în act. De aceea 
lucrurile se petrec, într-o privinţă, ca şi cum ar suferi din partea unui asemănător, dar, în 
altă privinţă, ca şi din partea unui neasemănător (...) La început e afectat ca neasemănător, 
dar după ce s-a produs afecţiunea, el devine asemănător” (De anima 417 a 15-20).

(2) Facultatea de a percepe există ca potenţă.
La  principiul  „asemănătorul  este  cunoscut  prin  asemănător”  Aristotel 

adaugă distincţia dintre potenţă şi act. Distincţia dintre potenţă (dynamis) şi act 
(energeia)  este  cadrul  în  care  Aristotel  plasează  problema  cunoaşterii. 
Lămuritor este un fragment din Cartea a IX-a a Metafizicii (6, 1048b): 

„Raportul dintre act şi potenţă va fi ca acela dintre cel care construieşte acum şi 
cel care se pricepe la construit, dintre omul treaz şi cel care doarme, dintre cel care vede 
şi cel care, deşi are simţul vederii, stă cu ochii închişi, dintre ceea ce e fabricat dintr-un 
material şi acest material sau dintre ceea ce e gata lucrat şi ceea ce nu e gata. Să dăm 
numele  de  act  primului  termen  din  fiecare  din  aceste  raporturi  şi  numele  de  putinţă 
termenului al doilea al acestui raport.

Cumulate, tezele (1) şi (2) duc la următoarea explicaţie:

Fiinţa sensibilă ca potenţă este întocmai unui sensibil în act, «entelehie» (...) Aşadar, 
este supusă afecţiunii întrucât nu este asemănătoare, dar după afecţiune devine asemănătoare şi 
este ca şi cel care l-a înrâurit”. (De anima, 418 a 3-5). 

Aşadar, facultatea de a percepe nu există în act, ci este, în potenţă, ceea 
ce obiectul  perceptibil  este  în act,  obiectul  fiind cel  care o  actualizează.  De 

58 În reconstrucţia psihologiei cogniţiei la Aristotel am folosit, în afara surselor aristotelice, 
IRWIN, 1988, îndeosebi cap. 2-3, 6-9 şi 14.
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exemplu,  cel  ce  percepe,  care  este  potenţial  P,  devine  P  în  act  atunci  când 
percepe obiectul care este P în act.

(3) Cel ce percepe dobândeşte forma, nu şi materia obiectului perceput.
Ar  fi  o  eroare  să  credem că  cel  ce  percepe  devine  fizic  asemănător 

obiectului perceput. Teza (3) blochează posibilitatea unei asemenea erori. Orice 
organ perceptiv este capabil să primească o senzaţie de la un obiect perceptibil 
fără participarea materiei lui. Pe scurt, senzaţia este forma lucrurilor percepute. 
(De  anima,  432a  3).  O  dovadă  în  acest  sens  este  faptul  că  senzaţiile  şi 
reprezentările  pot  persista  în  organele  perceptive  chiar  şi  după  îndepărtarea 
obiectelor  percepute (De anima,  425,  b23-24).  Textul  aristotelic în care este 
expusă această teză este următorul:

În genere, cu privire la orice fel  de senzaţie, trebuie să reţinem că simţul este 
organul primitor al formelor senzoriale, fără materia lor, după cum ceara primeşte pecetea 
inelului, dar fără fierul sau aurul din el. (Primeşte întipărirea de la aur sau de la aramă, 
dar nu întrucât e aur sau aramă. În acelaşi mod şi simţirea fiecărui obiect suferă ceva sub 
impresia  obiectului cu o culoare,  un gust  sau un sunet, dar nu cum e pus fiecare  din 
acelea, ci după un fel anumit şi după raţiunea lui de a fi). Organul plin de simţire este 
acela în care rezidă o astfel  de potenţă. Aşadar, există identitatea între lucrul simţit  şi 
organ, dar esenţa lor e diferită. Căci ceea ce e simţit ar putea fi o mărime; dar nici esenţa 
organului, nici simţirea în sine nu sunt mărimi, ci numai o raţiune şi o potenţă a aceluia 
(De anima 424a18-24).

Aristotel mai deosebeşte (De anima, 418a, 7-25) între proprietăţi comune 
tuturor simţurilor – aşa cum sunt mişcarea, repausul, numărul, figura (forma), 
mărimea – , care sunt sesizate cu ajutorul unei facultăţi unificate de percepţie, 
comună diverselor simţuri  (de exemplu,  o mişcare  este perceptibilă atât  prin 
pipăit, cât şi văz) şi proprietăţi specifice, sesizabile cu ajutorul unui anumit simţ 
(de  exemplu,  o  culoare  percepută  cu  ajutorul  simţului  văzului.)  Aceasta 
înseamnă  şi  că  percepţia  cu  ajutorul  unui  anumit  simţ  a  unui  obiect  din 
domeniul altui simţ nu are aceeaşi valoare ca aceea a unui obiect din propriul 
său domeniu. De exemplu, mierea o cunoaştem după gust, nu după culoare.

(4) Simţurile nu pot greşi, reprezentările da.
Simţurile  sunt  incapabile  de  eroare  în  privinţa  obiectelor  ce  le  sunt 

proprii.  Altfel  spus,  Aristotel  crede  că  fiecare  simţ  e  infailibil  cu  privire  la 
obiectele sale specifice. „În adevăr, senzaţia caracterelor proprii este totdeauna 
adevărată...”.  (De anima 427b8)  În acest  sens,  vom spune că în materie de 
culori hotărăşte simţul văzului, nu al gustului, iar în materie de gust nu decide 
simţul văzului, ci acela al gustului.

Simţurile, afirmă Aristotel cu rigoare fundaţionalistă, nu sunt înşelătoare 
atunci când rămân în domeniul lor propriu. „…nici unul din aceste simţuri nu 
spune niciodată despre acelaşi obiect că în acelaşi timp este într-un anumit fel, 
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şi totodată că nu este în acest fel anumit, şi chiar în diferite timpuri nu şovăie 
asupra  însuşirii  lui,  ci  asupra  obiectului  căruia  îi  revine  această  însuşire” 
(Metafizica, 1010b). De aceea, nimeni nu poate să înveţe sau să înţeleagă fără  
senzaţie.  (De  anima,  432a).  Pe  când  reprezentările,  fiind  imaginative,  nu 
presupun prezenţa obiectului şi pot fi puse la îndoială. 

Aşadar, a-şi reprezenta, ar însemna a-şi forma o părere despre ceea ce se percepe, 
însă nu accidental. Se întâmplă însă ca cineva să aibă o reprezentare chiar falsă despre 
obiectele pentru care are totodată o  supoziţie adevărată, de pildă, soarele îi pare că are 
diametrul de un picior, deşi este încredinţat că el e mai mare decât pământul locuit 
(De anima, 428 b).

(5) Intelectul pasiv şi intelectul activ.
Această distincţie este precizată în capitolul al V-lea al Cărţii a II-a din 

De anima şi a stârnit numeroase controvesrse şi interpretări. Încercâm o formulare 
cât se poate de neutrală. Conform celor spuse mai sus, intelectul trebuie să fie în 
potenţă tot ceea ce va cunoaşte în mod actual. Dar, ca şi în cazul argumentului care 
duce la Primul Mişcător, trecerea de la potenţă la act presupune „un al doilea 
factor cauzal şi creator prin care se săvârşesc toate” (De anima, 430a 1213), un 
intelect  separabil,  neafectabil  şi  neamestecat,  care  este  prin  natura  sa  act. 
Raportul dintre acest intelect activ şi intelectul pasiv sau afectabil este asemenea 
celui  dintre formă şi materie,  tot  aşa cum „lumina  face culorile existente ca 
potenţă să devină culori în act” (De anima, 430a 16-17)

3. Teoria lui Thoma de Aquino despre speciile sensibile şi inteligibile

Să punem la  lucru aceste teze aristotelice aşa  cum se  regăsesc ele  în 
teoria lui Thoma de Aquino despre percepţie59. Acesta, în  Summa Theologiae, 
(vezi  îndeosebi  Cartea I,  Quaestio  84,  art.  1,  6,  7,  Quaestio 85,  art.  1-3,  5) 
adăugase la corpusul aristotelic o teorie a speciilor sensibile şi inteligibile care 
avea rolul de a intermedia relaţia dintre datul senzorial şi concept şi de a explica 
cum este posibilă cunoaşterea. După acesta, când o persoană normală din punct 
de vedere cognitiv vede un măr, speciile sensibile ale mărului se transmit printr-
un mediu – aerul – de la măr  la acea persoană. Aceste specii  sensibile sunt 
forme accidentale ale obiectelor percepute şi fiecărui simţ îi corespund sensibile 
proprii  şi  comune.  De exemplu, pentru văz culoarea este proprie,  forma este 
comună (putând fi  aprehendată şi  de alte simţuri).  În cazul  mărului,  speciile 
sensibile îl vor face să ni se pară roşu şi rotund, iar nu albastru şi pătrat. Aerul 
ca mediu receptează spiritual speciile sensibile ale mărului, în sensul că mediul 
însuşi nu devine roşu şi  rotund. După ce mediul receptează spiritual speciile 

59 Această prezentare are la bază fragmentele din THOMA DE AQUINO, 1987, precum şi 
MACDONALD, 1992; STUMP, 1999.

454



PERCEPŢIE ŞI COGNIŢIE LA WILLIAM OCKHAM: ÎN CĂUTAREA UNEI ALTERNATIVE…

sensibile ale mărului, le transmite apoi ochiului, care le receptează tot în mod 
spiritual. În acest fel, forma şi culoarea mărului sunt transmise ochiului într-un 
mod „codificat”.  Dar o persoană care a recepţionat speciile sensibile nu este 
încă o persoană care a văzut ceva. Speciile sensibile sunt doar un mijloc prin 
care ceva este cunoscut, dar ele însele nu sunt ceea ce cunoaştem (ele nu sunt 
obiectul cunoaşterii senzoriale în sensul că nu ele sunt aprehendate de simţuri). 
Aici  intervine  puterea  cognitivă  numită  phantasia.  După  Thoma,  phantasia 
recepţionează speciile sensibile de la organele de simţ şi le transformă în imagini 
(phantasmata).  Phantasia, ca putere cognitivă, are la Thoma rolul de  a face 
disponibile conştiinţei informaţiile primite de simţuri despre obiectele materiale 
extramentale. Fantasmele, ca imagini mentale, sunt accesibile conştiinţei. Dar în 
acest stadiu al cogniţiei suntem conştienţi doar de ceea ce este accidental, nu 
avem conceptul de măr, nu avem acces la ceea ce este esenţial (quidditas). În 
acest stadiu suntem conştienţi că vedem ceva, dar nu ştim că ceea ce vedem este 
un măr. Pentru ca subiectul să recunoască ceea ce vede este nevoie ca intelectul 
să abstragă o formă universală cu caracter „substanţial” (esenţial), nu „accidental”, 
din imaginile oferite de phantasia. Aceste specii inteligibile, deosebite de cele 
sensibile, sunt receptate spiritual de intelect, dar şi ele sunt doar un mijloc, iar 
nu  ceea  ce  cunoaştem.  Intelectul  transformă  speciile  intelectuale  în  ceea  ce 
Thoma numeşte „concept” sau „intuiţia intelectuală”. Ca urmare, ceea ce oferă 
intelectul mai întâi este quiditatea lucrului. Atunci când intelectul şi-a format 
conceptul de măr şi a pus în conexiune universalul măr cu imaginea cauzată de 
măr,  abia  atunci  cel  ce  cunoaşte  ştie  că  percepe  un  măr.  Altfel  spus,  întâi 
cunoaştem universalul, apoi singularul.

Această explicaţie a mecanismelor cunoaşterii se confruntă cu trei mari 
dificultăţi [Stump, 1999, pp. 175-178].

Prima dificultate: noţiunea de intelect (activ) cu care lucrează Thoma de 
Aquino este greu de înţeles atâta vreme cât intelectul operează după o cauzalitate 
inversă. Mai este percepţia demnă de încredere? De unde ştim că un concept 
care rezultă din procesarea activă de către intelect a imaginilor este un concept 
care se potriveşte lucrului  extramental  care a fost  prezentat  simţurilor? Cum 
vom înţelege caracterul demn de încredere al unei asemenea puteri cognitive 
dacă nu  explicăm că  o anumită  stare  a  intelectului  este  cauzată  de  obiectul 
material extramental perceput?

A  doua  încurcătură  are  legătură  cu  felul  în  care  intelectul  abstrage 
universalul  acţionând  asupra  imaginilor  mintale  (reprezentări).  Simţurile 
receptează doar speciile sensibile, care sunt forme accidentale a ceea ce este 
perceput.  Imaginile  sunt  derivate  din  speciile  sensibile.  Cum este  posibil  ca 
intelectul să derive forma substanţială (quiditatea) prin procesarea unor imagini 
care nu conţin decât forma accidentală? Şi cum este posibil să obţinem astfel 
cunoaştere atâta vreme cât reprezentările, o ştim de la Aristotel, ne pot înşela?
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A treia încurcătură: cum vom mai deosebi percepţia ca proces de alte 
procese precum imaginaţia sau reamintirea? Nu cumva imaginile produse de 
percepţie vor fi confundate cu alte imagini mintale produse de imaginaţie sau 
memorie? Poate teoria lui Thoma să explice deosebirea dintre percepţie, pe de o 
parte, şi imaginaţie sau reamintire, pe de altă parte? Care ar fi acel criteriu pe 
baza căruia putem deosebi între diversele genuri de imagini? Nu putem depăşi 
aceste dificultăţi rămânând în cadrul conceptual al teoriei speciilor sensibile şi 
inteligibile a lui Thoma. Recursul la Aristotel nu ar face nimic altceva decât să 
întărească aceste dificultăţi. Ockham va încerca să evite dificultăţile menţionate 
pornind de la o revizuire drastică a psihologiei cognitive de tradiţie aristotelică.

4. Distincţia lui  Ockham dintre cunoaştere intuitivă şi  cunoaştere 
prin abstracţie

Ţinta principală a lui Ockham este teoria lui Thoma deAquino, precum şi 
versiunea revizuită propusă de Duns Scotus,  a teoriei  speciilor inteligibile şi 
sensibile. Împotriva acestei teorii Ockham argumentează pornind de la interpretarea 
unor texte aristotelice în care acesta părea să acorde speciilor un loc important, 
dar şi prin comentarea stadiului cercetărilor din vremea sa din domeniul opticii 
şi,  mai  cu seamă,  prin  elaborarea  unei  teorii  a  cunoaşterii  prin  experienţă  a 
obiectelor materiale individuale extramentale, pe scurt, o teorie a percepţiei.

Ockham preia de la Duns Scotus distincţia dintre cunoaşterea intuitivă şi 
cunoaşterea prin abstracţie, dar dă cunoaşterii intuitive un sens empirist. Duns 
Scotus încercase să adauge distincţia dintre cunoaşterea intuitivă şi cunoaşterea 
prin abstracţie la teoria speciilor a lui Thoma, probabil tocmai pentru a ne permite 
să nu cădem în eroarea de a confunda percepţia cu imaginaţia şi reamintirea 
(vezi a treia încurcătură a lui Thoma), întrucât cunoaşterea prin abstracţie nu 
presupune prezenţa obiectului cunoscut.  Ockham face un pas mai  departe: el 
repinge complet teoria speciilor şi o înlocuieşte cu o altă teorie pentru care distincţia 
dintre cunoaşterea intuitivă şi cunoaşterea prin abstracţie este piatra de temelie. 

Ockham60 consideră că teoria sa a cogniţiei, comparativ cu teoria speciilor, 
este mai simplă şi ţine seama de principiul de parcimonie, conform căruia entităţile 
nu  trebuie  multiplicate  mai  mult  decât  este  necesar  (Pentru  formulări  ale 
principiului de parcimonie, vezi Sent II, 13, III, 2, Sent II, 13, III. Aplicând principiul 
de parcimonie, Ockham spune că „lucrul însuşi este văzut sau perceput nemijlocit, 

60 Referinţele la Ockham din acest studiu au la bază următoarele lucrări: OCKHAM, 1987; 
STUMP,  1999;  KARGER,  1999;  MOODY,  1975;  ADAMS,  1987,  îndeosebi  cap.  13-14, 
SPRUIT,  1994.  Faptul  că  aceleaşi  texte  sunt  redate  în  limba  engleză  de  către  comentatorii 
menţionaţi  în  versiuni  uşor  diferite  a reprezentat  pentru autor  mai  degrabă  un avantaj  pentru 
găsirea  unei versiuni  româneşti,  sper,  cât  mai  apropiată de înţelesul pe care însuşi  Ockham a 
intenţionat să-l vehiculeze prin cuvintele sale.
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fără nici un intermediar între lucrul însuşi şi actul cognitiv” (Sent I, 27, 3 şi Sent III, 3). 
Nu mai avem specii intermediare, sensibile sau inteligibile.

Atunci, cum cunoaştem obiectele materiale extramentale, care este procesul 
cognitiv prin care devenim conştienţi de faptul că, de exemplu, lucrul din faţa 
noastră este un măr roşu? Prin cunoaştere intuitivă, răspunde Ockham. Lucrul 
extern este cauza nemijlocită a acestui gen de cunoaştere:

Prin  natura ei,  o  cunoaştere  intuitivă  nu poate  fi  cauzată  dacă obiectul acelei 
cogniţii nu există (Quodl. VI.6).

O cunoaştere simplă  care este proprie unui lucru singular...  este o cunoaştere 
intuitivă (Quodl. 13).

Avem deja elementele unei definiţii:

Cunoaşterea intuitivă este acea cunoaştere în virtutea căreia cineva poate şti dacă 
un lucru există sau nu, în aşa fel încât dacă lucrul există, intelectul judecă nemijlocit că el 
există şi cunoaşte în mod evident că el există (Sent. I Prol, 1).

S-ar părea că diferenţa, pe care Thoma nu o explică în mod corect, dintre 
percepţie şi imaginaţie sau reamintire este efectul distincţiei dintre cunoaşterea 
intuitivă  şi  cunoaşterea  prin  abstracţie:  1)  Putem să  ne imaginăm sau să  ne 
reamintim un măr care nu mai există; 2) Numai un măr care a fost deja perceput 
poate fi reamintit; 3) Nici imaginaţia şi nici reamintirea nu sunt genul de act 
cognitiv cu ajutorul căruia să putem cunoaşte dacă un lucru există. În concluzie, 
doar percepţia este cunoaştere intuitivă.

Pe de altă parte, cunoaşterea intuitivă este un proces demn de încredere, 
care cel puţin minimalizează eroarea:

Cunoaşterea  intuitivă  nu  poate  fi  cauzată  în  mod  natural  decât  atunci  când 
obiectul este prezent (Sent, II, 13).

Prin natura ei, nu putem avea cunoaştere intuitivă fără existenţa unui lucru care 
este cu adevărat cauza eficientă a cunoaşterii intuitive (Sent I, Prol. 1).

Să recapitulăm. Cunoaşterea intuitivă este un act de aprehensiune în virtutea 
căruia intelectul poate judeca evident că obiectul aprehendat există sau nu există 
sau că are sau nu are o anumită calitate particulară sau altă condiţie contingentă; 
pe scurt, o cunoaştere intuitivă este un act imediat în virtutea căruia poate fi 
făcută judecata. Cunoaşterea intuitivă este acea cunoaştere în virtutea căreia un 
adevăr contingent poate fi cunoscut în mod evident. [Moody, 1975, p 229]

Spre deosebire de cunoaşterea intuitivă, cunoaşterea prin abstracţie are ca 
obiect raporturile dintre idei, iar atunci când stabileşte raporturi necesare între 
idei  nu ne garantează că lucrurile reale sunt conforme cu ordinea ideilor.  În 
opoziţie cu cunoaşterea intuitivă, cunoaşterea prin abstracţie nu ne îngăduie să 
ştim dacă un lucru care există există sau dacă un lucru care nu există nu există. 
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Rezultă  că  doar  cunoaşterea  sensibilă  este  o  cunoaştere  certă  a  existenţelor. 
Dacă văd un corp alb, această intuiţie îmi permite singură să stabilesc imediat o 
legătură evidentă între cei doi termeni şi să afirm adevărul că acest corp este alb. 
Pe  de  altă  parte,  cunoaşterea  prin  abstracţie  presupune  întotdeuna  cunoaşterea 
intuitivă (percepţia). Reamintesc, cunoaşterea intuitivă este întotdeauna cauzată 
de lucrurile individuale.

Ca  urmare,  distincţia  dintre  cunoaşterea  intuitivă  şi  cunoaşterea  prin 
abstracţie umple golul lăsat de eliminarea teoriei speciilor. Ea explică diferenţa 
dintre percepţie şi alte genuri de cogniţie asociind percepţia cu cunoaşterea intuitivă. 
Totuşi, distincţia nu explică  mecanismele  cognitive presupuse de cunoaşterea 
intuitivă, modul în care existenţa unui măr roşu în faţa noastră produce în mintea 
noastră o imagine de tip reprezentaţional, cu un conţinut în totalitate perceptual. 
Tot ce avem într-un act de cunoaştere intuitivă este un contact epistemic direct 
între cel  ce cunoaşte şi  obiectul  cunoscut.  Iar  acest  contact  epistemic  direct, 
nemediat de nici un proces sau mecanism, este chiar cunoaşterea intuitivă. (Nu 
luăm în discuţie situaţia în care Dumnezeu, fiind omnipotent, ar putea cauza în 
cineva, de exemplu, cunoaşterea intuitivă a unui măr atunci când nu se află nici 
un măr în faţa celui ce percepe. Obiecţiile unui contemporan al lui Ockham, 
Walter Chatton, pornesc chiar de la această posibilitate.) 

Să considerăm un exemplu pământesc, care nu implică dispute teologice.
După Ockham, avem încredere în puterile cognitive responsabile pentru 

cunoaşterea intuitivă: ele nu pot produce judecăţi false. Dacă luăm cazul în care 
privim soarele şi apoi, după ce întoarcem capul, constatăm că imaginea soarelui 
persistă, nu s-ar putea spune că avem imaginea unui lucru nonexistent? Ockham 
scapă de acest contraexemplu printr-un expedient: după ce întoarcem capul de 
la  soare,  rămâne  o  calitate  reală  impregnată  pe  retină  şi  această  calitate, 
considerată  ca  un  existent,  este  de  fapt  ceea  ce  vedem.  (Quodl,  VI.6).  Ca 
urmare,  şi  în  acest  caz  avem cunoaşterea  intuitivă  a  ceva  ce  există  –  acea 
imagine persistentă  care  este  o  calitate  în ochi  –  şi  această  cunoaştere duce 
natural la judecata adevărată că acea imagine ulterioară există.

După Ockham, cunoaşterea intuitivă poate fi atât sensibilă, cât şi intelectuală, 
căci, pentru el, funcţia intelectului nu este numai de a abstrage, ci şi de a cunoaşte 
intuitiv lucrurile singulare, obiect al cunoaşterii sensibile. Această distincţie de nivel 
doi dintre cunoaştere intuitivă sensibilă şi intelectuală are legături cu întrebarea 
dacă şi  cum percepţia este sursa cunoaşterii.  După Ockham,  două genuri ale 
sufletului sunt capabile de cunoaştere: sufletul senzitiv şi sufletul intelectiv. La 
întrebarea „dacă sufletul senzitiv şi sufletul intelectiv sunt cu adevărat distincte 
în om”, el răspunde că sunt, deşi este dificil de dovedit. Un argument ar fi că 
putem avea pofte pe care intelectul le respinge. Alt argument este că senzaţiile 
sunt subiective în sufletul senzitiv, dar nu sunt subiective în sufletul intelectiv. 

Am afirmat anterior că, pe baza distincţiei menţionate, Ockham elimină 
complet  speciile  din  teoria  percepţiei.  Să  revenim la  exemplul  nostru.  Când 
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cineva vede un măr şi recunoaşte că lucrul pe care îl vede este un măr se petrec 
următoarele procese cognitive: 

– mărul  acţionează  ca  o  cauză  eficientă  asupra  simţurilor  şi  produce 
cunoaşterea intuitivă a mărului în simţuri (Sent, II, 13);

– cunoaşterea  intuitivă  senzorială  cauzează  cunoaşterea  intuitivă  în 
intelect (Sent, III, 2);

– obţinem  cunoaşterea  intuitivă  senzorială  şi  cunoaşterea  intuitivă 
intelectuală ale aceluiaşi lucru, şi anume, lucrul individual care a acţionat ca o 
cauză eficientă asupra simţurilor.

Apare o deosebire fundamentală faţă de Thoma d'Aquiro:  cunoaşterea 
intuitivă senzorială este prioritară, apoi survine cunoaşterea intuitivă intelectuală, în 
timp ce Thoma credea că intelectul dobândeşte mai  întâi un universal.  Acea 
cauzalitate  inversă  pe  care  am  identificat-o  în  teoria  cogniţiei  la  Thoma 
d`Aquino nu mai acţionează. Consecvent principiilor sale, Ockham scrie: 

Acelaşi singular care este perceput de simţuri este el însuşi, sub aceeaşi descriere, 
cunoscut în mod intelectual prin cunoaştere intuitivă de intelect (Sent I, 3.6.).

Dacă o judecată este formată prin cunoaştere intuitivă atunci cunoaşterea 
intuitivă senzorială şi cea intelectuală duc la o judecată adevărată despre existenţa 
sau nonexistenţa a ceea ce a fost cunoscut intuitiv. Totuşi, deşi este formată pe 
baza cunoaşterii intuitive, o asemenea judecată nu este ea însăşi o cunoaştere 
intuitivă. Ockham lămureşte de ce este întemeiată o asemenea concluzie:

Atunci când aprehendez anumiţi extremi (adică, noncomplecşi) prin cunoaştere 
intuitivă, atunci pot forma imediat un complex în care aceşti extremi sunt uniţi (sau nu 
sunt uniţi) şi pot să fiu de acord cu el [sau pot să nu fiu de acord]. De exemplu, dacă văd 
prin  cunoaştere  intuitivă  un corp şi  albul,  atunci  intelectul  poate  forma  imediat  acest 
complex «Acesta este un corp», «Acesta este un lucru alb» sau «Un corp este alb». Şi 
îndată ce au fost formate aceste complexe, intelectul îşi dă imediat asentimentul şi face 
aceasta în virtutea cunoaşterii intuitive a extremilor (...) Nici formarea complexului şi nici 
actul  asentimentului  faţă  de  acel  complex  nu  sunt  o  cunoaştere  intuitivă,  pentru  că 
cunoaşterea fiecăreia dintre acestea este o cunoaştere complexă, iar cunoaşterea intuitivă 
este o cunoaştere non-complexă (Sent II.13). 

Pe de altă parte, distincţia dintre cunoaşterea intuitivă şi cunoaşterea prin 
abstracţie ne permite să identificăm şi calea de acces cognitiv spre universalii.

Aprehensiunea  intelectuală  a  unui  universal  nu  este  o  cunoaştere 
intuitivă,  ci  o  cunoaştere  prin  abstracţie  care  se  petrece  după  cunoaşterea 
intuitivă pe care se bazează. (Sent III.2)

Ockham conchide:

Şi  în  acest  sens  cunoaşterea  prin  abstracţie  nu  este  nimic  altceva  decât 
cunoaşterea universalului abstras din multe lucruri (Sent I. Prol. I).
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Dacă aşa  funcţionează aparatul  cognitiv  în  opinia  lui  Ockham,  totuşi, 
oare în cazul  memoriei  nu avem nevoie de o explicaţie care să facă apel  la 
explicaţia bazată pe specii? Altfel, cum am explica abilitatea de a recunoaşte 
ceva pe care l-am cunoscut intuitiv, (atunci când cunoaşterea intuitivă a acelui 
lucru aparţine trecutului), iar lucrul cunoscut este absent? Ockham crede că nu-i 
vorba  de  memorarea  unor  specii,  ci  este,  pur  şi  simplu,  un  obicei  sau  o 
obişnuinţă. Odată ce un lucru a fost cunoscut intuitiv prin intelect, rămâne în 
intelect o înclinaţie către acelaşi gen de act. În acest fel,  prin teoria  habitus-
urilor, putem explica corect fenomenele fără a face apel la specii. (Sent II. 13).

Ockham însuşi efectuează substituţia:

Tot  ceea ce poate fi salvat printr-o specie poate fi salvat printr-un obicei. Prin 
urmare, obişnuinţa este necesară, speciile sunt inutile (Sent II. 13).

Această explicaţie este aplicată de Ockham şi imaginaţiei.

5. Un exerciţiu critic: dezockhamizarea lui Ockham

Teoria  lui  Ockham a  habitus-urilor  plus  distincţia  dintre  cunoaşterea 
intuitivă şi cunoaşterea prin abstracţie pare să-şi atingă ţinta: eliminarea teoriei 
speciilor  şi  configurarea  unei  alternative  la  psihologia  cognitivă  de  tradiţie 
aristotelică.  Totuşi,  la  o  cercetare  atentă,  făcută  chiar  cu  mijloace  ce  ţin  de 
moştenirea  epistemologică  empirist  nominalistă,  constatăm  că,  parcimonios 
vorbind, critica propusă de Ockham nu rezolvă toate problemele interne ale unei 
teorii a percepţei în care nu mai avem un spaţiu teoretic în care să plasăm specii 
care să medieze. Strategia mea critică este alcătuită din doi paşi: mai  întâi o 
înăsprire  a  criticii  lui  Ockham,  pentru  a  ajunge  astfel  spre  ultimele  ei 
consecinţe,  apoi  descoperirea  unor  puncte  nevralgice  pentru  care  teoria  lui 
Ockham nu mai poate să ne ofere nici un fel de tratament.

După  Ockham actele  intelective  (sau  cele  mai  multe  dintre  ele)  sunt 
conştiente în sensul că actele intelectului sunt în genere cunoscute direct prin 
intelect. Ştim ceea ce gândim în sensul că intelectul însuşi este cel care se întoarce 
reflexiv asupra propriilor acte. Ockham scrie: „Fiecare act al intelectului este 
cunoscut în mod evident de intelectul însuşi” (Sent I, Prol. 7). De aici rezultă că 
dacă ar exista specii sensibile şi inteligibile care să medieze ceva, atunci receptarea 
speciilor  ar  trebui  să fie un act  cognitiv conştient,  dar  „nimeni  nu sesizează 
speciile în mod intuitiv şi, prin urmare, experienţa nu ne duce la această explicaţie a 
cunoaşterii” (Sent. II, 13). Încă un motiv pentru a respinge teoria speciilor.

Pe de altă parte,  dacă actul receptării  speciilor este unul conştient,  iar 
speciile  însele  sunt  cunoscute  printr-un asemenea  act  conştient  de  receptare, 
cum am putea şti dacă speciile reprezintă realitatea în mod corect? Pentru a şti 
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dacă un lucru este o reprezentare corectă a altui lucru trebuie să avem o cale de 
acces  independentă la  lucrul  reprezentat.  De exemplu,  nu am putea  şti  dacă 
statuia lui Hercule este o reprezentare corectă a acestuia dacă nu l-am cunoaşte 
pe  Hercule  însuşi.  Or,  teoria  speciilor  nu  ne  oferă  un  acces  independent  la 
lucruri atâta vreme cât speciile preced orice cunoaştere intelectuală a obiectului. 
Teoria  lui  Ockham  despre  cunoaşterea  intuitivă  rezolvă  această  dificultate: 
cunoaşterea intuitivă presupune contactul nemijlocit cu lucrul perceput.

Totuşi,  teoria speciilor  explică în ce fel  dobândim cunoaştere,  oferă o 
descriere a etapelor procesului cognitiv, pe când Ockham, deşi explică ce relaţii 
cauzale sunt între actele cognitive, nu explică în ce fel se produce actul epistemic 
fundamental, primul în ordine cauzală, şi anume, contactul epistemic cu lumea 
externă. Pe scurt, Ockham lasă fără răspuns întrebarea „Cum cunoaştem un obiect 
material?”. Apare astfel o îndoială: nu cumva, eliminând speciile, Ockham oferă 
o teorie incompletă? Aşa cum susţine Spruit [1994, p. 298], Ockham tratează 
facultăţile cognitive ca pe o cutie neagră.

Să încercăm însă să dăm completitudine teoriei lui Ockham. Ceea ce ni 
se impune ca o diferenţă fundamentală între teoria lui Ockham şi teoria speciilor 
este  eliminarea  dificultăţii  cauzalităţii  inverse.  La  Ockham  direcţia  acţiunii 
cauzale  este  de  la  obiectul  material,  prin  simţuri  şi  phantasia,  la  intelect. 
Universalul  este  cuprins  în  reprezentări  (vezi  Sent I,  3.6.,  Sent II,  13),  iar 
intelectul primeşte universalul din aceste reprezentări ca urmare a unui proces 
cauzal de extragere abstractivă. Aşadar, universalul nu este rezultatul procesării 
formelor accidentale din reprezentări, nu mai este rezultatul activităţii comune a 
intelectului  şi  a  simţurilor,  ci  este,  pur  şi  simplu,  ascuns  în  reprezentare  şi 
întipărit asupra intelectului. Avem aşadar la Ockham doar un intelect pasiv care 
receptează ceea ce i se oferă la grămadă. Apare o a doua îndoială. Întrucât la 
Thoma  de  Aquino  aveam,  în  tradiţie  aristotelică,  o  distribuire  a  sarcinilor 
cognitive asupra unui intelect activ şi altuia pasiv, nu cumva teoria speciilor pe 
care Ockham o respinge este o teorie diferită de cea pe care o susţine Thoma? 
Dacă ar fi aşa, atunci ar însemna că Ockham ofera doar o teorie la concurenţă 
cu teoria lui Thoma, fără a reuşi o înlocuire.

Nu  ne  rămâne  decât  să  sperăm  că  analiza  actului  fundamental  al 
cunoaşterii  intuitive ne va permite să ieşim dintr-un orizont  dilematic.  După 
Ockham, intelectul,  în pasivitatea lui,  este determinat din exterior. Un obiect 
material  extramental,  de  exemplu,  un  număr  roşu,  acţionează  cauzal  asupra 
simţurilor, produce o cunoaştere senzorială, iar aceasta, la rândul ei, cauzează 
un  act  de  cunoaştere  intuitivă  intelectuală.  Avem aici  un  lanţ  cauzal  precis 
articulat.  Intelectul nu face nimic.  Nu se mai  pune problema ca intelectul să 
abstragă universalul din informaţia senzorială. Stările intelectului sunt cauzate 
de ceva exterior lui, de obiectul sau calitatea extramentală. Nu ne putem înşela 
în nici un fel în această relaţie cognitivă cu lumea externă. Nici Dumnezeu, deşi 
omnipotent  şi  deşi  poate  acţiona  asupra  intelectului,  nu  poate  cauza  o 
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cunoaştere intuitivă care să ducă la o judecată falsă întrucât contactul epistemic al 
intelectului cu  realitatea,  ca  proces  de  cunoaştere  intuitivă  intelectuală  a 
lucrurilor  individuale,  oferă  o  garanţie  epistemică  în  afara  oricărei  îndoieli: 
realitatea  care  produce  în  intelect  cunoaştere  intuitivă  nu  poate  fi  ea  însăşi 
înşelătoare. Când percepem un măr roşu, mai întâi cunoaştem intuitiv, senzorial 
şi  intelectiv,  lucrul  care  este  un măr  şi  abia  apoi,  într-un act  de  cunoaştere 
abstractă,  intelectul  sesizează  universalul  măr.  Aceasta  înseamnă  că,  după 
Ockham,  atunci  când percepem nu este necesar  să  ştim ce percepem,  adică, 
putem cunoaşte un individual chiar dacă nu cunoaştem şi universalul. Ockham 
precizează: 

Cunoaşterea  distinctă  a  unui  individual  nu  cere  în  mod  necesar  cunoaşterea 
distinctă a unui universal (Sent, I, 3.6). 

Or, dacă intelectul cuprinde, asemenea simţurilor, în mod direct singularul, 
atunci nu cumva operaţiile celor două facultăţi cognitive devin redundante? Nu, 
ar spune Ockham, întrucât cunoaşterea intuitivă intelectuală cauzează mai departe o 
cunoaştere prin abstracţie, o cunoaştere a universalului. Aceasta înseamnă că la 
acest nivel ulterior al cunoaşterii abstragem ceea ce găsim în imaginile noastre 
mintale. Însă atunci când lucrăm doar cu reprezentări, nu suntem oare deconectaţi 
de la lume din punct de vedere epistemologic? Iar această deconectare nu se 
produce tocmai pentru că nu mai există specii care să medieze? Dar nu cumva 
chiar reprezentările sunt cele care iau locul speciilor intermediare? Pentru a nu 
risca deconectarea, Ockham are nevoie de un principiu reducţionist: orice idee 
din mintea  noastră trebuie  să  fi  fost  produsă,  în  ordine cauzală,  de  impresii 
senzoriale.  Pe  de  altă  parte,  pentru  a  explica  şi  cunoaşterea  universalului, 
Ockham propune o abordare de tip reprezentaţionalist a cunoaşterii. Or, nu sunt 
reprezentările nimic altceva decât obiecte mintale intermediare? Supraadăugată 
distincţiei  dintre  cunoaşterea  intuitivă  şi  cunoaşterea  prin  abstracte,  teoria 
habitus-urilor nu poate elimina, aşadar, orice intermediar. Pe scurt, Ockham se 
debarasează  de  teoria  speciilor,  dar  nu  şi  de  orice  intemediar.  Ca  urmare, 
Ockham ne oferă o versiune a unui  realism reprezentaţional,  iar  nu o teorie 
încadrabilă în familia epistemologică a realismului direct.

PERCEPTION AND COGNITION IN WILLIAM OCKHAM’S WORKS.
LOOKING FOR AN ALTERNATE TO ARISTOTELIAN TRADITION

 

Summary

Some historians of philosophy have tried to go back to Aristotle in order to find the very 
beginnings  of  cognitive  psichology.  According  to  this  historical  standpoint  of view,  Thoma 
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d'Aquino went on with aristotelian tradition. Then, if it were so, what would we are justified to 
tell about the theoretical place of Ockham's ideas? In my opinion, the thery of habitus  and the 
distinction between intuitive and abstractive cognition are only two of the issues which turn the 
course of cognitive psichology and make the difference from aristotelian tradition. 
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CUM AR TREBUI SĂ FIE ÎNŢELEASĂ ISTORIA FILOSOFIEI
DUPĂ C. RĂDULESCU-MOTRU

MARIN BĂLAN

Deşi la începutul carierei sale universitare a fost conferenţiar de istoria 
filosofiei antice şi  estetică (1897-1900),  C.  Rădulescu-Motru nu şi-a orientat 
eforturile de cercetare în direcţia istoriei filosofiei. Faptul că în 1937 el semna 
Introducerea generală la lucrarea care constituie  opus magnum în materie de 
istorie  a  filosofiei  în  limba  română,  Istoria  filosofiei  moderne,  nu se  datora 
nicidecum unor contribuţii în acest domeniu, în cei patruzeci de ani scurşi de la 
debutul  în  viaţa  universitară,  ci  mai  degrabă  poziţiei  sale  de  preşedinte  al 
Societăţii Române de Filosofie.  

Introducerea generală intitulată „Filosofia şi istoria filosofiei”61, privită ca 
parte  în  ansamblul  lucrării,  explică  preferinţa  celor  peste  cincizeci  de  autori 
pentru  o  istorie  a  filosofiei  sub  forma  tradiţională  de  cunoaştere  a  istoriei 
filosofiei – istoria sistemelor filosofice. 

Dar subiectul studiului de faţă nu este cercetarea modului în care a fost 
scrisă Istoria filosofiei moderne din 1937 şi, eventual, a gradului în care au fost 
realizate cerinţele din Introducerea generală62.  Ceea ce îmi propun aici este o 
recitire a Introducerii ca un text consacrat istoriografiei filosofiei şi instrumentelor 
ei.  Astfel,  voi  arăta  că  reprezentarea  pe  care  Motru  o  are  asupra  istoriei 
filosofiei este influenţată de modul în care era predată filosofia în universităţile 
din Germania secolului al XIX-lea; voi examina, apoi, dacă preferinţa pentru o 
istorie  a  filosofiei  ca  istorie  a  sistemelor  filosofice a  însemnat  şi  regândirea 
acesteia  sau doar  conectarea  la  ceea ce  deţinea încă o anumită  autoritate în 
gândirea occidentală; în fine, voi pune consideraţiile lui Motru despre contextul 
istoric  în  legătură  cu  discuţiile  contemporane  în  jurul  chestiunii  istorie 
contextuală versus istorie analitică a filosofiei.

61 C. RĂDULESCU-MOTRU, „Filosofia şi istoria filosofiei”, în Istoria filosofiei moderne.  
Omagiu Prof. Ion Petrovici, Bucureşti, Societatea Română de Filosofie, vol. I, 1937, pp. 9-16.

62 Cercetătorii de azi pot constata că, pentru respectivii autori, sistemul filosofiei constituie 
mai  degrabă  o  idee  regulativă  decât  un  concept  metodologic,  preocuparea  lor  majoră  fiind 
evidenţierea marilor probleme şi idei filosofice care conturau tendinţa sau cursul specifice unei 
perioade sau şcoli de gândire. 
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I. Dacă anul petrecut de Rădulescu-Motru la Paris (din septembrie 1889 
până în  iunie  1890)  s-a  dovedit  folositor  doar  pentru  cultura  sufletească,  în 
schimb, cei din Germania,  între 1890 şi 1893,  au fost decisivi în ce priveşte 
formarea sa filosofică şi ştiinţifică.

Teza mea este că remarcile lui Rădulescu-Motru asupra istoriei filosofiei 
reflectă  mai  degrabă  acele  locuri  comune  din  practica  predării  filosofiei  în 
universităţile  germane  din  secolul  al  XIX-lea  decât  o  experienţă  proprie  de 
istoric al filosofiei sau rezultatul unei cercetări asupra modalităţilor de abordare 
în  istoria  filosofiei.  Primele  rânduri  ale  Introducerii  conţin  referiri  clare  la 
importanţa pe care profesorii de filosofie o acordă istoriei filosofiei:

În cadrul disciplinelor filosofice, istoria filosofiei are o importanţă deosebită. Unii 
profesori de filosofie o consideră ca fiind cea mai importantă disciplină filosofică. […] Profesorii 
de filosofie nu se pot lipsi de istoria filosofiei…63 

În „Amintiri din vremea studiilor”, Rădulescu-Motru face câteva observaţii 
asupra cursurilor audiate în ţară, ca student la Facultatea de Drept, apoi la cea 
de Litere şi Filosofie, şi în străinătate, mai precis, la universităţile din Germania. 
Cursurile care se ţineau în ţară nu erau, în general  vorbind, decât „expuneri 
orale  de  pe catedră”;  unii  profesori  expuneau obiectiv  tot  ce  citeau,  alţii  se 
arătau drept mijlocitori ai ştiinţei apusene, dar numai câţiva aveau şi ambiţia de 
a o completa; nici unul nu făcea lucrări practice cu studenţii. Dintre cursurile care se 
ţineau la Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti l-a atras îndeosebi acela 
al lui Titu Maiorescu, de Logica şi Istoria filosofiei contemporane64.

În Germania, Rădulescu-Motru a studiat pe rând la Heidelberg, München 
şi Leipzig. La Heidelberg, unde a ajuns în iulie 1890, când cursurile universitare 
erau pe sfârşite, a audiat doar „câteva lecţii de istoria filosofiei la Kuno Fischer, 
un renumit orator de catedră”65. Schimbarea adevărată se produce la München: 
„Aici începe o altă viaţă. Frecventarea cursurilor devine regulată. […] un factor 
important  de  cultură  universitară,  şi  poate  cel  mai  important  pentru  mine, 
biblioteca, întră în toate drepturile sale”66. Tot aici se deprinde  să audieze „cursuri 
întregi”, printre acestea: „fizica lui Lornel, antropologia la Johannes Ranke şi 

63 C. RĂDULESCU-MOTRU, op. cit., p. 9.
64 Cf. Idem, „Amintiri din vremea studiilor (În ţară. La Universitatea din Bucureşti, 1885-1889)”, 

în C. Rădulescu-Motru,  Mărturisiri (ed. V. Râpeanu şi S. Râpeanu), Bucureşti, Minerva, 1990, 
pp. 33-35). Reproduc pasajul despre rolul lui Titu Maiorescu în indrumarea sa către studiul filosofiei: 
„Nu atât fiindcă acest curs se ţinea între 5-6 seara, când eram liber, cât mai ales fiindcă el m-a atras din  
primul moment. Titu Maiorescu a fost singurul profesor pe care l-am putut urmări vorbă cu vorbă, 
într-o atenţie susţinută. Lui Titu Maiorescu îi datoresc şi faptul de a fi persistat până la sfârşit cu 
urmarea cursurilor Facultăţii de Litere. Căci, deşi mă înscrisesem ca student regulat la Facultatea 
de  Litere,  în  primul  an  n-am urmat  totuşi  de  la  această  Facultate  decât  pe  Titu  Maiorescu. 
Probabil că aş fi rămas şi pe viitor cu acest curs, dacă la sfârşitul anului nu s-ar fi întâmplat să-mi 
vină o încurajare specială pentru studiul filosofiei tocmai din partea lui Titu Maiorescu” (p. 35).

65 Ibidem, p. 43
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psihologia la Carl Stumpf, pe lângă alte cursuri de estetică şi filosofie”, iar la 
Leipzig, trece, prima oară, la studierea sistematică a operei unui filosof, ceea ce, 
pentru  el,  era  echivalent  cu  punerea  „sub  influenţa  directă  a  unui  gânditor 
filosof”, şi – cel mai important – cunoaşte „vraja din jurul gândirei” lui Wundt, 
filosoful  a  cărui  influenţă  făcuse din el  „cetăţeanul  ideal  al  unei  republici  a 
adevărului”, ţinându-l „deasupra orişicărei contingenţe pământeşti”67.

Cum se preda filosofia în universităţile germane din acea vreme?  Care 
era modul  preferat de studiere a filosofiei? Dar cel  de a face sau de a scrie 
filosofie?

Privit în general, secolul al XIX-lea, nu numai în Germania, abundă în 
studii  istorice,  iar  studiile  de  istoria  filosofiei  nu  fac  excepţie68 –  un număr 
enorm de cărţi consacrate istoriei filosofiei au apărut în acest secol69. Autorii 
erau,  în  majoritate,  profesori  la  o universitate  sau la un gimnaziu.  Cele  mai 
multe dintre aceste cărţi sunt istorii generale ale filosofiei, de la primii filosofi 
greci până în secolul al XIX-lea; ele răspundeau nevoilor de predare a filosofiei 
şi erau scrise, ca urmare, în stilul manualului. Deveniseră deja clasice istoriile 
generale în multe volume ale lui Tennemann (11 volume, 1798-1819) şi Ritter 
(12 volume,  1829-1853),  dar  şi  cele  într-un singur  volum sau două  volume 
datorate lui Überweg, Erdmann, Schwegler sau Windelband. În afară de istoriile 
generale ale  filosofiei,  secolul  al  XIX-lea a produs alte două tipuri:  istoriile 

66 Biblioteca a fost considerată de Rădulescu-Motru drept cel mai important factor de cultură 
universitară.  Cititor  pasionat  încă  din  liceu,  lecturase  aproape  toate  volumele  din  biblioteca 
natională franceză. Însă, ca student al Universităţii din Bucureşti, el constată că biblioteca nu era 
dotată corespunzător; aici, studenţii nu găseau decât tratate vechi, pentru „lectura unor cărţi serioase şi 
originale” fiind nevoiţi să apeleze la librării. Este de înţeles faptul că tânărul Rădulescu-Motru, 
intrat într-o bibliotecă precum aceea a Universităţii din München, devine un „cetitor statornic” şi, 
gândindu-se poate că, odată revenit la Bucureşti, nu va mai avea posibilitatea să consulte acele 
cărţi, deprinde şi obiceiul de a scoate notiţe. Într-o astfel de bilbiotecă studentul găsea, se pare, toate 
cărţile de care avea nevoie: „Studentul când cetea la bibliotecă, era servit repede; avea loc comod; 
linişte perfectă. Când voia să ia cărţile acasă, nu era obligat decât la o declaraţie scrisă”. Nu la fel 
se petreceau lucrurile în biblioteca Fundaţiei Universitare Carol I, unde Rădulescu-Motru a lucrat, 
după întoarcerea din Germania, între 1894 şi 1897: „Studenţii se aşezau […] pe locuri şi cereau 
cărţi, în mare parte dintre acelea pe care biblioteca nu le avea”. Rădulescu-Motru venise pregătit 
să organizeze biblioteca Fundaţiei după modelul celor din Germania, începând cu „instalaţia de 
calorifer şi de lumină, mesele şi scaunele confortabile”, continuând cu cataloagele şi, evident, cu 
procurarea de noi cărţi. El constată însă că pentru cumpărarea cărţilor cerute de studenţi nu ar fi  
fost de ajuns nici „bugetul bibliotecii întreit”, iar din partea regelui primeşte recomandarea să nu 
cumpere decât acele cărţi asupra cărora „s-a stăruit a doua oară” (Ibidem, pp. 44, 52).

67 Ibidem, pp. 45, 46, 47.
68 Consideraţiile care urmează sunt bazate pe studiul lui U. J. SCHNEIDER, „Teaching the 

History of Philosophy in 19th-Century Germany”, J. B. Schneewind (ed.), Teaching New Histories  
of Philosophy (Proceedings of a Conference), Princeton University, 2004, pp. 275-295.

69 Potrivit unei statistici,  între 1810 şi 1899, în Germania, circa 120 de autori au scris lucrări 
de istorie a filosofiei; ei au produs, luând în calcul doar primele ediţii, 155 de titluri şi 248 de 
volume (cf. U. J. SCHNEIDER, op. cit., p. 276). 
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filosofiei  greceşti  şi  romane  vechi,  care presupuneau mai  degrabă deprinderi 
filologice  decât  cerinţe  pedagogice  şi  care  nu  apăreau  atât  ca  opera  unui 
profesor  cât  a  unui  cercetător  erudit;  istoriile  filosofiei  moderne,  în  care  se 
folosea o metodă apropiată de cea din istoria ştiinţei, urmărindu-se argumentele, 
descoperirile şi progresul în diferite domenii ale filosofiei70. 

Cu  mult  înainte  de  sosirea  lui  Rădulescu-Motru  în  Germania,  istoria 
filosofiei constituia modul preferat atât de a studia filosofia cât  şi  de a face 
filosofie. Acesta era spiritul filosofiei în Germania şi fusese exprimat, încă din 
anii 1850, prin sintagma „contribuţii istorice” (historische Beiträge)71. Astfel, 
activităţile  istoriografice  sunt  aduse  pe  terenul  filosofiei;  mai  mult,  filosofia 
însăşi  realizează,  cum  am  spune  astăzi,  o  „cotitură”  spre  istoria  filosofiei 
(historical turn), cel puţin în vederea exerciţiului filosofic. 

Odată cu creşterea importanţei rolului cunoaşterii istorice în curriculum, a 
apărut şi concepţia despre istoria filosofiei ca introducere în filosofie şi ca parte 
a filosofiei. Gestul Universităţii din Berlin de a plasa, în 1865, istoria filosofiei 
înaintea tuturor cursurilor de filosofie semnifică recunoaşterea istoriei filosofiei 
ca introducere în filosofia însăşi72. În baza unei asemenea concepţii se susţine, 
aşa cum o face şi Rădulescu-Motru în Introducerea sa, că filosofia ar avea o 
relaţie deosebită cu propria sa istorie. 

Istoria  filosofiei  constituia,  într-adevăr,  parte  a  filosofiei,  ca  disciplină 
nou dezvoltată în universitate. Studiul filosofiei prin istoria sa era practicat atât 
la cursuri cât şi la seminarii: cursurile erau construite ca naraţiuni şi comentarii 
în jurul marilor filosofi şi al subiectelor filosofice importante; seminariile erau 
centrate  pe  citirea  şi  interpretarea textelor  în  limba  lor  originală.  Astfel, 
cursurile şi seminariile asigurau o cunoaştere în detaliu a istoriei filosofiei, ceea 
ce  constituia,  printre  profesorii  de  filosofie  din  acea  vreme,  o  premisă 
obligatorie pentru filosofare73;  acei profesori credeau că istoria filosofiei este 
parte  a  filosofiei  şi  o  prezentau  în  prelegerile  lor  tratând  despre  aceleaşi 
probleme ca şi filosofia. Wundt însuşi, profesorul care a marcat cel mai mult 
evoluţia lui Rădulescu-Motru, a ţinut cursuri de istoria filosofiei din astfel de 
motive  sistematice,  iar  lucrarea  sa  cu  titlul  Einleitung  in  die  Philosophie 
(Introducere în filosofie) are forma unei prezentări istorice a filosofiei, urmărind 
dezvoltarea ei din antichitate până la sfârşitul secolului al XIX-lea74. 

70 Cf. Ibidem, p. 277.
71 Sintagma historische Beiträge a fost introdusă de FR. A. TRENDELENBURG, profesor 

la Universitatea din Berlin, care a publicat, în 1852, un grupaj de eseuri sub titlul  Historische 
Beiträge zur Philosophie, certificând astfel noul spirit al filosofiei.

72 Cf. U. J. SCHNEIDER, op. cit., p. 281.
73 ED. VON HARTMANN scria în 1889: „Pentru a merge pe propriul tău drum în filosofie, 

trebuie să fi studiat în detaliu cel puţin o perioadă din istoria filosofiei în concepţia cuiva şi cel 
puţin un sistem de filosofie în limba lui originală” („Wie studiert man am besten Philosophie?”, în 
Nord und Süd, 51 (1889), p. 61, apud U. J. SCHNEIDER, op. cit., p. 283).
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Pentru Rădulescu-Motru, dar şi pentru ceilalţi români care, către sfârşitul 
secolului  al  XIX-lea  şi  începutul  secolului  al  XX-lea,  au studiat  filosofia  în 
diferite  universităţi  din  Germania,  erau  clar  conturate  două  tradiţii:  istoria 
filosofiei  ca  mod  preferat  de  a  studia  filosofia  şi  de  a  face  filosofie;  relaţia 
deosebită dintre filosofie şi istoria ei, ca istorie de argumente, idei şi sisteme. 
Cele  două  tradiţii  marchează,  activitatea  didactică  şi  producţia  de  scrieri 
filosofice ale multor autori români după întoarcerea lor în ţară. Ce se întâmplă 
în cazul lui Rădulescu-Motru? 

La  patru  ani  de  la  întoarcerea  în  ţară,  Rădulescu-Motru  a  acceptat 
conferinţa  de  istoria  filosofiei  antice  şi  estetică,  deşi  pâna  în  1897  el  nu 
redactase nici o lucrare care să ateste competenţa sa în istoria filosofiei antice; 
dar atât el cât şi autorităţile universitare cunoşteau faptul că studiul filosofiei, în 
Germania de la sfârşitul secolului al XIX-lea, se făcea, aşa cum am arătat mai 
sus,  prin  istoria  filosofiei,  ceea  ce  asigura,  se  pare,  competenţa  pentru  o 
conferinţă de istoria filosofiei. 

În Prefaţa la  Elemente de metafizică pe baza filosofiei kantiene (1912), 
Rădulescu-Motru pare să proclame o despărţire de „obişnuita metodă în care se 
scriu cărţile de filosofie”, şi anume având în vedere „mai mult pe filosofi decât 
filosofia”, „cu un lux de citaţiuni”, şi neglijând „progresul filosofiei ca ştiinţă”75, 
adică metoda prezentării istorice a filosofiei. Dar, pentru cititorul informat în 
legătură cu modul în care se preda şi se făcea filosofie în universităţile unde 
studiase acesta, este uşor de constatat că, în Elemente nu se produce o despărţire 
de istoria filosofiei, ci numai de un tip de istorii ale filosofiei, cele generale, 
înlocuit cu un altul, produs tot de universităţile germane din secolul al XIX-lea, 
istoriile filosofiei moderne. Acestea din urmă expuneau filosofia începând cu 
Bacon, Descartes şi Kant şi încheind cu situaţia gândirii filosofice din secolul al 
XIX-lea.  Noutatea  acestor  istorii  consta  în  aceea  că  nu  mai  erau  scrise  ca 
prezentări ale diferiţilor gânditori sau ale diferitelor şcoli, ca în cazul vechilor 
filosofi, ci ca istorii de argumente, descoperiri şi progres în psihologie, logică şi 
ştiinţă în general. 

Dar indiferent de tipul de istorie a filosofiei luat drept model, nu poate fi 
delimitat,  în  cazul  lui  Rădulescu-Motru,  un  interes  istoric  separat  de  cel 
filosofic, ca un interes independent, cu motive, scopuri şi metode proprii. 

Pentru profesorul Rădulescu-Motru, istoria filosofiei este parte integrantă 
din  studiul  filosofiei,  ca  disciplină,  aşa  cum era  şi  pentru  profesorii  lui  din 
Germania.  Ca profesor, Rădulescu-Motru a înţeles că universităţile romaneşti 

74 Studiul istoric al filosofiei în universităţile din Germania, ca disciplină nouă, era numit 
„filosofie” de către cei care îl practicau, şi „filosofie universitară” (Universitätsphilosophie) de 
către criticii săi, de exemplu, A. SCHOPENHAUER („Über die Universitätsphilosophie”, 1851), 
şi FR. NIETZSCHE („Über Universitätsphilosophie”, 1867).

75 C. RĂDULESCU-MOTRU,  Elemente de metafizică pe baza filosofiei kantiene,  în 
C. Rădulescu-Motru, Personalismul energetic şi alte scrieri, Editura Eminescu, 1984, p. 525.
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aveau  nevoie,  după  modelul  celor  germane,  de  o  istorie  a  filosofiei  pentru 
studiul filosofiei mai mult decât pentru studiul oricărei alte ştiinţe

În tot cazul, importanţa, pe care o are istoria filosofiei pentru înţelegerea filosofiei, 
nu o are istoria oricărei alte ştiinţe speciale pentru înţelegerea în parte a fiecărei ştiinţe. 
Profesorii  de filosofie  nu se pot lipsi de istoria filosofiei,  pe când profesorii  de ştiinţe 
speciale se pot lipsi uşor de istoria ştiinţei lor76. 

Istoria  filosofiei  apare,  astfel,  drept  un  factor  important  în  educarea 
studenţilor orientaţi spre filosofie. Istoria filosofiei face obiectul unei activităţi 
de predare;  nici Hegel, nici Wundt nu au  scris despre istoria filosofiei, ci au 
ţinut  prelegeri despre  ea;  similar  au  procedat  cei  mai  mulţi  dintre  filosofii 
români, începând cu Maiorescu. 

Pentru  filosoful Rădulescu-Motru, istoria filosofiei este legată ideologic 
de filosofie: o relaţie triunghiulară între filosofie, istoria filosofiei şi ştiinţă, face 
posibilă filosofia ca reflecţie asupra ştiinţei şi istoriei filosofiei77. Aproape fiecare 
capitol din lucrările filosofice ale lui Rădulescu-Motru aduce o reîncadrare în 
filosofie atât a trecutului filosofic, prin naraţiune şi comentariu, cât şi a argumentelor, 
descoperirilor  şi  progresului  din  ştiinţă  (privilegiată  fiind  psihologia),  prin 
reflecţie. De aceea, Rădulescu-Motru nu ezită să facă din concept – de exemplu, 
personalitatea sau  energia – un personaj  şi  să-l  înscrie într-o naraţiune care 
acoperă întreaga istorie a filosofiei, pondere având, este adevărat, referirile la 
ceea ce deţinea încă o anumită autoritate în gâdirea occidentală.

Această  situaţie  a  istoriei  filosofiei,  ca  disciplină  care  presupune  o 
activitate de predare şi ca domeniu de reflecţie care presupune o activitate de 
comentare, este rezultatul modului în care se studia filosofia, în secolul al XIX-lea, 
îndeosebi în universităţile germane. 

76 C. RĂDULESCU-MOTRU, „Filosofia şi istoria filosofiei”, p. 9.
77 Filosofia ca reflecţie asupra ştiinţei şi istoriei filosofiei este tipul de filosofie practicat de mulţi 

filosofi români din prima jumătate a secolului al XX-lea, printre aceştia, în afară de C. Rădulescu-Motru,  
putând fi amintiţi: P. P. Negulescu, Mircea Florian, Lucian Blaga, N. Bagdasar sau Dan Bădărău. 
Originile acestui tip de filosofie trebuie căutate tot în universităţile germane din secolul al XIX-lea; 
W.  Wundt,  mentorul  lui  Rădulescu-Motru,  este  unul  dintre  reprezentanţi.  În  vremea  lui 
Rădulescu-Motru, şi în Franţa întâlnim filosofia ca reflecţie asupra ştiinţei şi istoriei filosofiei, de 
exemplu,  la  un L.  Brunschvicg,  ale  cărui  scrieri  apar  astăzi  drept  cruciale  pentru înţelegerea 
gândirii lui Bachelard sau Foucault. Filosofia ca reflecţie asupra ştiinţei şi istoriei filosofiei nu 
trebuie confundată cu „filosofia ştiinţifică”, promovată de O. Onicescu, Gr. C. Moisil sau Dan 
Barbilian;  „filosofia  ştiinţifică”,  asemenea  filosofiei  dezvoltate  în  Universităţile  din  Viena  şi 
Berlin începând cu anii 1920, nu are ca sursă de inspiraţie istoria filosofiei, ci numai descoperirile 
din  logică,  matematică  şi  fizica  matematică  de  la  sfârşitul  secolului  al  XIX-lea  şi  începutul 
secolului al XX-lea; „filosofia ştiinţifică” reprezintă mai degrabă o etapă în mişcarea analitică din 
secolul al XX-lea (pentru detalii, vezi I. PÂRVU, „Tradiţii ale filosofiei analitice în România”, în 
Revista de filosofie analitică, vol. I, nr. 1 (2007), pp. 5-19).
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II. Elementul cheie folosit de majoritatea istoricilor filosofiei din secolul 
al XIX-lea este conceptul de „sistem al filosofiei”. Istoriile lui Tennemann, Ast, 
Hegel, Zeller, Fischer, Überweg sunt istorii ale sistemelor filosofice – conceptul 
de „sistem al filosofiei” este aplicat tuturor filosofilor anteriori, pentru a realiza 
ceea ce autorii  respectivi  considerau a fi  o expunere temeinică din punct de 
vedere  metodologic.  Abia  către  sfârşitul  secolului,  Windelband  propunea 
modelul  istoriei  filosofiei  ca  istorie  a  problemelor  şi  ideilor  filosofice;  dar 
declinul „sistemului filosofic” ca instrument metodologic în istoria filosofiei se 
produce doar în secolul al XX-lea. 

Ce însemna conceptul de „sistem al filosofiei” pentru autorii de istorii ale 
filosofiei din secolul al XIX-lea? 

Aceşti autori au preluat conceptul istoriografic de „sistem al filosofiei”, 
fără  o  examinare  sau discuţie  critică,  din  opera  lui  Jacob Brucker, Historia 
critica philosophiae (1742-1744). În secţiunile introductive din Historia critica 
philosophiae,  Brucker  foloseşte  frecvent  termenul  „sistem” (systema)  în 
legătură cu diferite forme ale filosofiei dezvoltate în cursul istoriei. Chiar dacă 
el nu spune explicit  ce înţelege prin  „sistem”, se poate deduce că un sistem 
filosofic este rezultatul complex al unui fel de deducere din principiile generale 
la doctrine speciale în diferite domenii ale filosofiei, ultima formând un corp de 
doctrine caracterizate prin coerenţă internă, adică un sistem.

Pentru Brucker, un „sistem al filosofiei” este caracterizat prin următoarele patru 
trăsături: a) este autonom faţă de alte discipline nefilosofice; b) toate doctrinele formulate 
în diferite ramuri ale filosofiei pot fi deduse dintr-unul sau câteva principii; c) ca 
sistem autonom el cuprinde toate ramurile filosofiei; d) doctrinele formulate în 
diferite ramuri ale filosofiei sunt coerente în interiorul sistemului78.

Cât de uşor este să considerăm filosofiile din trecut ca structuri conceptuale 
autonome, care sunt independente de conţinutul cognitiv al disciplinelor ne-filosofice? 
Este rezonabil să presupunem existenţa aşa-numitelor principii din care filosofii 
deduceau doctrinele lor filosofice? Ce implică conceptul de „sistem al filosofiei” 
într-o evaluare a „coerenţei” filosofiei unui gânditor din trecut? 

A  ridica  astfel  de  întrebări  înseamnă  a  pune  în  discuţie  legitimitatea 
conceptului  de „sistem al  filosofiei” ca instrument  istoriografic.  Dar istoricii 
filosofiei din secolul  al  XIX-lea,  aşa cum am arătat,  nu întreprind asemenea 
discuţii despre conceptul istoriografic pe care îl utilizau din plin. Cum să privim 
consideraţiile lui Rădulescu-Motru din „Filosofia şi istoria filosofiei” cu privire 
la conceptul de „sistem al filosofiei”? Trebuie precizat, de la bun început, că 
Rădulescu-Motru nu face referiri nici la Brucker şi nici la vreunul din autorii de 
istorii  ale  sistemelor  filosofice.  Avem  de-a  face  cu  o  examinare  critică  a 

78 Pentru  o  discuţie  amplă  privind  conceptul  de  „sistem  al  filosofiei”  ca  instrument 
istoriografic,  vezi  LEO CATANA, „The  Concept ‚System of Philosophy’:  the Case of Jacob 
Brucker’s Historiography of Philosophy”, în History and Theory, 44 (2005), pp. 72-90.
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conceptului în cauză? Sau este vorba doar de o expunere a unor locuri comune 
despre istoria filosofiei ca istorie a sistemelor filosofice? 

Un prim set de consideraţii este consacrat relaţiei dintre filosofie şi istoria 
ei, aceasta din urmă înţeleasă, evident, ca istorie a tuturor sistemelor filosofice. 
Potrivit unei tradiţii cu autoritate în acea vreme, filosofia şi istoria filosofiei sunt 
inseparabile: filosofia este istorică, iar istoria ei este o parte esenţială a filosofiei; 
mai mult, istoria filosofiei poate apărea drept adevărata expunere a conţinutului 
real al filosofiei, ceea ce înseamnă că ea nu poate fi altceva decât tot filosofie. 
Astfel privită, filosofia constă în istoria tuturor sistemelor filosofice:

Sistemele filsofice, nu numai că nu se urmează cronologic, fundându-se unul pe 
altul,  ci  din potrivă se nimicesc unul pe altul,  fiecare având pretenţiunea să constituie 
filosofia întreagă pentru toate timpurile. …în filosofie, sistemele venite în urmă nu numai 
că nu înglobează în ele pe cele precedente dar adeseori au aparenţa că fiecare ar voi să 
înceapă d'acapo gândirea filosofică79.

Filosofia nu se epuizează în nici unul din sistemele sale; la rândul lor, nici 
unul din aceste sisteme nu poate exista independent, căci fiecare sistem porneşte 
de la totalitatea trecutului şi se proiecteză către viitor; prin urmare, un sistem 
filosofic pretinde şi implică istoria filosofiei, dar o şi depăşeşte, prin gândirea 
acelor filosofi care îl continuă cel puţin ca idee regulativă sau ca tendinţă. 

Un al  doilea  set  de consideraţii  are  ca  obiect  diferenţele dintre istoria 
filosofiei şi istoria ştiinţelor speciale, datorate modalităţii în care sunt construite 
sistemele în filosofie şi, respectiv, în ştiinţă. Istoria filosofiei diferă ca gen de 
istoria oricărei alte preocupări, pentru că filosofia însăşi este o disciplină, pe de 
o parte,  asemănătoare atât  cu ştiinţele cât  şi  cu artele,  dar,  pe de altă parte, 
neavând legătură cu niciuna.

Istoria prezintă sisteme de filosofie, deosebite radical de la secol la secol, uneori 
chiar deosebite în cursul aceluiaşi secol, pe când istoria ştiinţei speciale prezintă sistemul 
aceleiaşi ştiinţe, îmbogăţit treptat cu cunoştinţe noi şi adevărate. Fiecare sistem pe care îl 
prezintă istoria filosofiei are o valoare de sine; este o operă unitar construită, întocmai ca 
şi o operă de artă. El nu se poate corecta sau completa în parte, cum se poate corecta şi 
completa  sistemul  unei  ştiinţe  speciale.  Fiecare  sistem are  pretenţia  să  fie  un  produs 
pentru eternitate80.

În esenţă, acest pasaj conţine următoarea chestiune: am putea trata istoria 
filosofiei aşa cum tratăm istoria ştiinţei? Întreprinderea filosofului se aseamănă 
cu aceea a savantului  prin faptul  că ambii  pornesc în căutarea adevărului  şi 

79 C. RĂDULESCU-MOTRU, „Filosofia şi istoria filosofiei”,  p. 9. Aceeeaşi viziune este 
exprimată şi în Prefaţa la Personalismul energetic: „Sistemele filosofice apar ca nişte construcţii 
de carton, cari n-apucă să se ridice, şi se şi prăbuşesc” (în C. Rădulescu-Motru, Personalismul 
energetic şi alte scrieri, p. 525).

80 Idem, „Filosofia şi istoria filosofiei”, p. 13.
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speră să facă descoperiri. Totuşi, în timp ce opera ultimului devine neinteresantă 
pe măsură ce se fac alte descoperiri, clasicii filosofiei continuă să fascineze. Noi 
nu avem reţineri să ne pronunţăm în legătură cu falsitatea unui model din trecut 
sau cu ignoranţa unui savant într-o anumită problemă, în domeniul ştiinţei, dar 
nu suntem încă pregătiţi  să facem acelaşi lucru în filosofie.  Poate aceasta să 
însemne  că  istoria  filosofiei  este  mai  asemănătoare  cu istoria  artei  decât  cu 
aceea a ştiinţei? Rădulescu-Motru atrage atenţia că fiecare sistem filosofic „este 
o operă unitar construită, întocmai ca şi o operă de artă”; în această privinţă, un 
dialog al lui Platon pare să fie „un produs pentru eternitate”, ca şi un poem al lui 
Homer.  Dar chestiunile pe  care le punem lui  Platon în legătură cu adevărul 
concluziilor şi validitatea argumentelor pot fi puse mai degrabă unui savant ca 
Ptolemeu decât unui poet ca Homer. 

„Istoria ştiinţei speciale, spune Rădulescu-Motru, prezintă sistemul aceleiaşi 
ştiinţe, îmbogăţit treptat cu cunoştinţe noi şi adevărate”. Când vorbim de ştiinţă 
şi istoria ei, vorbim de două lucruri distincte: ştiinţa, pe de o parte, şi ceea ce a fost 
ştiinţa, pe de altă parte, adică istoria ei. Ştiinţa poate exista, poate fi înţeleasă şi 
poate fi practicată separat de istoria a ceea ce ea a fost. Sistemul ştiinţei este 
construit dintr-un obiect şi din cunoaşterea existentă la un moment dat despre 
acel obiect; acest sistem „se poate corecta şi completa”. 

În filosofie, problema este filosofia însăşi; căci, după Rădulescu-Motru, 
„fiecare sistem pe care îl prezintă istoria filosofiei are o valoare de sine” şi „are 
pretenţia să fie un produs pentru eternitate”. În filosofie, această problemă este 
pusă întotdeauna conform cu situaţia istorică în care filosoful însuşi se găseşte 
şi,  de  asemenea,  cu  tradiţia  filosofică  căreia  îi  aparţine  filosoful  respectiv. 
Astfel,  dacă  a  face  ştiinţă  poate  însemna  şi  doar  a  corecta  sau  a  completa 
sistemul unei ştiinţe speciale,  a face filosofie înseamnă a investiga problema 
filosofică  în  totalitatea  ei  şi,  de  aceea,  filosofia  însăşi  cu  întregul  ei  trecut. 
Filosofia  trebuie  să  se  întemeieze  şi  să  se  realizeze  în  întregime  în  fiecare 
sistem; ea posedă doar acea realitate care se realizează istoric în fiecare sistem; 
de aceea, „istoria prezintă sisteme de filosofie, deosebite radical de la secol la 
secol, uneori chiar deosebite în cursul aceluiaşi secol”.

În fine, al treilea set de consideraţii este în legătură cu ceea ce trebuie să 
redea istoricul filosofiei, pentru a aduce o contribuţie utilă în filosofie; în acest 
sens,  Rădulescu-Motru  formulează  trei  cerinţe81,  prima  dintre  ele  vizând 
armonia  dintre  originalitate  şi  sistem:  „să  redea în  mod precis,  în  ce  constă 
originalitatea filosofului, şi în ce măsură această originalitate este justificată prin 
structura  sistemului”.  O  istorie  a  sistemelor  filosofice  nu  reţine,  potrivit  lui 
Rădulescu-Motru, nici originalitatea fără sistem, nici sistemul fără originalitate; 

81 Celelalte sarcini privesc contextul istoric şi despre ele va fi  vorba în ultima secţiune a 
studiului de faţă.
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„Filosof mare pentru toate timpurile este numai acela care a reuşit să armonizeze 
originalitatea cu sistemul”82. 

În acest set de consideraţii găsim şi o definiţie a sistemului filosofic:  „o 
justificare construită din tot felul de argumente, de natură raţională, afectivă, şi voluntară, 
pe care el nu o poate obţine decât mulţumită tot darului înnăscut de originalitate”83. 

Rădulescu-Motru nu pare să înţeleagă prin sistem filosofic ceva cu mult 
diferit  de  ceea  ce  se  înţelegea  îndeobşte  în  literatura  de  specialitate  de  la 
sfârşitul  secolului  al  XIX-lea.  Subliniind,  în  repetate  rânduri,  că  sistemul 
filosofic  este  o  construcţie  de  argumente,  el  nu  face  decât  să  spună  în  alte 
cuvinte  decât  Brucker  că  sistemul  filosofic  este  o  deducere  din  principii 
generale a unui corp de doctrine caracterizat prin coerenţă internă. 

Este vreo diferenţă între modul în care un filosof din trecut şi-a construit 
sistemul filosofic şi modul în care istoricul filosofiei prezintă acel sistem? O 
astfel de chestiune priveşte modul în care istoricul filosofiei utilizează conceptul 
metodologic de  „sistem al filosofiei” şi oportunităţile oferite în cercetare. Dar 
consideraţiile lui Rădulescu-Motru nu ajung până aici84. De altfel, în întreaga 
Introducere  la  Istoria  filosofiei  moderne,  preşedintele  Societăţii  Române  de 
Filosofie vorbeşte mai degrabă ca un filosof decât ca un istoric al filosofiei. 

III. În  afară  de  „originalitatea  autorului”,  care  este „condiţionată  de 
sistem”, autorul unei istorii a sistemelor filosofice trebuie să redea, dacă are în 
vedere „o contribuţie utilă”, „starea culturală a epocei în care a trăit filosoful”, 
care constituie „momentul obiectiv al istoricului”; subiectivitatea filosofului din 
trecut,  „până  la  cele  mai  adânci  legături  ale  acesteia  cu  psihologia  şi  cu 
antropologia poporului în mijlocul căruia s-a născut filosoful”85. 

Aceste două cerinţe ne aduc în miezul unei importante dispute contemporane 
privind modul în care citim textele aparţinând unor filosofi din trecut: independent 
de sau în contextul lor istoric?

82 C. RĂDULESCU-MOTRU, „Filosofia şi istoria filosofiei”, p. 16. 
83 Ibidem.
84 După Brucker, de exemplu, istoricul filosofiei trebuie să prezinte sistemele filosofilor din 

trecut printr-un proces invers celui al filosofilor cercetaţi: dacă filosoful din trecut a expus mai 
întâi principiile generale şi a construit ulterior sistemul sau filosofic, istoricul filosofiei trebuie să 
reconstruiască acele principii generale pe baza scrierilor filosofului din trecut: „Pentru a face o 
judecată  solidă  şi  corespunzătoare  despre  propoziţiile  filosofului  este  necesar  să  reconstruim 
întregul sistem pe baza scrierilor lui.  Înainte de orice, trebuie reconstruite principiile generale, 
care constituie fundamentul ce susţine întreaga construcţie de doctrine; pe aceste [principii generale] 
trebuie stabilite concluziile, concluzii care derivă natural din aceste surse [principiile generale]. 
Căci,  întrucât  sarcina  proprie  filosofului  este  să  deducă  ideile  speciale  din  câteva  principii 
generale,  printr-o  relaţie  potrivită,  tu  [i.e.  istoricul  filosofiei,  distinct  de  filosoful  din  trecut] 
trebuie să preferi, datorită meritului mai mare, interpretarea care se potriveşte şi se înlănţuie intern 
cu forma şi ordinea întregului sistem, chiar dacă pare să sugereze altceva la prima vedere” 
(J. BRUCKER, Historia critica philosophiae, I, 15.10-18, apud LEO CATANA, op. cit., p. 77).

85 C. RĂDULESCU-MOTRU, „Filosofia şi istoria filosofiei”, p. 15-16.
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Există două curente opuse de gândire, în această privinţă – în literatura de 
specialitate, ele sunt numite istoria contextuală a filosofiei şi, respectiv, istoria 
analitică a filosofiei86. 

În mod tradiţional, un istoric al filosofiei  examinează argumentele filosofice 
din trecut în contextul lor istoric şi intelectual, urmărind unde, când şi cine le-a 
scris – în acest caz el face o istorie „contextuală” sau „istorică” a filosofiei. În sens 
strict, istoricul contextual încearcă să înţeleagă o poziţie filosofică în termenii relaţiei 
ei cu mişcările intelectuale ale momentului şi acele filosofii anterioare care au 
influenţat dezvoltarea ei. Pornind de la ce a spus un filosof din trecut, el îşi propune 
să răspundă, mai întâi, la o serie de întrebări legate de mediul intelectual şi limba 
epocii,  dacă acestea au constituit  un avantaj  sau un impediment.  Trecând la 
interpretarea celor spuse de filosof, istoricul încearcă să explice, luând în consideraţie 
răspunsurile şi  criticile contemporanilor, ce  a  înţeles  sau ce  a  intentionat  acel 
filosof să spună; apoi, el se pronunţă în ce priveşte modul adecvat sau inadecvat 
în care filosoful cercetat şi-a susţinut poziţia; în fine, ne prezintă ce a însemnat 
acel filosof pentru generaţiile următoare şi ce poate să însemne pentru noi.

Cum procedează istoricul analitic al filosofiei? Acesta urmăreşte descoperirea 
argumentelor conţinute în text şi evaluarea lor cu referire la contribuţia ce poate 
fi adusă în dezbaterea contemporană de idei; nu contează unde şi când a fost 
propus un argument filosofic, ci mai degrabă structura logică internă şi coerenţa 
acelui argument. Pentru aceasta, încearcă să transpună textele mai vechi pe cât posibil 
în termeni moderni şi să le analizeze cu aceeaşi atenţie ca în cazul raţionamentului 
unui filosof contemporan. El vrea să arate fisurile sau slăbiciunea argumentului 
unui filosof din trecut nu de dragul de a-i găsi „nod în papură”, ci deoarece, 
procedând astfel, poate ajunge să îi înţeleagă mai bine gândirea.

Richard Watson a  formulat  trei  restricţii  pe  care  trebuie  să  le  aibă  în 
vedere istoricul analitic al filosofiei: a) întreprinderea lui să aibă cu adevărat 
semnificaţie  contemporană;  b)  să  ofere  propoziţii  sau  argumente  decupate 
pentru analiză; c) să se limiteze la cercetarea unor poziţii şi argumente despre 
care el crede că poate beneficia cercetarea contemporană în filosofie87.

Istoricul  analitic  selectează  mai  cu  seamă  acele  subiecte  care reflectă 
preocupările din filosofia contemporană analitică şi  care sunt cel mai uşor de 
recunoscut ca filosofice pentru un student în filosofie din zilele noastre. El nu se 
limitează  la  examinarea  unor  poziţii,  argumente  sau  principii  în  contextul 
perioadelor istorice; din contră, urmăreşte derivarea din ele a unor intuiţii care 
ar putea fi folosite pentru a avansa soluţii la problemele de azi din filosofie. În 
timp ce istoricul contextual încearcă să descopere variate presupoziţii culturale 
implicite care nu sunt făcute explicite într-un text filosofic şi  care l-ar putea 

86 RICHARD A. WATSON, „What is the History of Philosophy and Why is it Important?”, 
în  Journal of the History of Philosophy, 40  (2002), pp.  525-8; MARGARET J. OSLER, „The 
History of Philosophy and the History of Philosophy,”, în ibidem, pp. 529-33.

87 RICHARD A. WATSON, op. cit., pp. 527-8.
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ajuta să înţeleagă motivele din spatele unui argument filosofic particular, motive 
evidente  pentru  cititorii  contemporani  filosofului  respectiv,  dar  mai  puţin 
evidente pentru cititorii  moderni,  istoricul analitic  decupează propoziţiile  sau 
argumentele, altfel spus, le scoate din acel context, tocmai pentru ca ele să nu 
mai depindă de limbă, timp, loc şi persoană, nefiind interesat de ceeea ce unele 
figuri istorice au înţeles sau au putut să înţeleagă. 

Într-o istorie analitică a filosofiei, subiectele tratate sunt determinate de 
canonul contemporan al problemelor filosofice. Istoricul analitic citeşte orice 
filosof din trecut ca şi cum ar fi contemporan cu el.  Evident, este vorba de un 
contemporan presupus, ceea ce nu mai este considerat de interes filosofic astăzi 
putând  rămâne  pe  dinafară  chiar  dacă  ar  avea  o  importanţă  vitală  pentru 
filosoful respectiv. Istoricul analitic nu lasă filosoful din trecut să vorbească în 
proprii lui termeni; noi nu am putea probabil să-l înţelegem, deoarece timpurile 
şi condiţiile sociale s-au schimbat atât de radical încât ar fi cu adevărat o lume 
diferită  pentru  el.  Astfel,  cunoaşterea  aproape  completă  despre  tot  ce  s-a 
petrecut  în  trecut  –  nu  doar  scrierile  gânditorilor  anteriori,  ci  şi  condiţiile 
economice, politice şi sociale în care ei au scris –, cu siguranţă, acest lucru nu 
intră în vederile istoricului analitic. Desigur, considerând problemele în afara 
contextului în care ele au apărut, el pierde un sens precum acela privind motivul 
pentru care diferiţi filosofi au simţit nevoia să le ridice cândva.  El nu poate fi 
sigur că discuţiile unui filosof din trecut asupra unui subiect sunt strict înrudite 
cu discuţiile din zilele noastre. Luând un anumit subiect (de exemplu, existenţa 
esenţelor, dovezile în favoarea existenţei lui Dumnezeu, problema minte-corp, 
dreptatea) ca ceva anistoric, istoricul analitic recunoaşte pericolul de a asuma că 
ideea  însăşi  nu  s-a  schimbat  niciodată:  oricine  vorbeşte  despre  ea  în  mod 
necesar, în orice condiţii şi în orice timp, vorbeşte despre unul şi acelaşi lucru.

În definitiv, asemenea restricţii fac discutabilă întreprinderea istoricului 
analitic ca operă de istorie a filosofiei. Cel considerat „decanul” istoricilor analitici 
ai filosofiei, Jonathan Bennett, recunoaşte că, tratând într-una din cărţile sale despre 
Locke, Berkeley şi Hume, nu acordă prioritate istoriei, ci face mai degrabă filosofie 
decât istorie: „preocupările mele nu sunt istorice; ele sunt legate, în primul rând, 
de trei subiecte şi numai, în al doilea rând, de trei filosofi”88. Pe de altă parte, un 
Jonathan Barnes avertizează că dacă dorim să studiem cu adevărat un filosof din 
trecut, atunci trebuie să acordăm o atenţie serioasă chestiunilor textuale, exegetice şi 
istorice; ne place sau nu, a studia pe Aristotel înseamnă a face istorie89.

Şi istoricul analitic,  şi cel constextual au acelaşi scop: să contribuie la 
înţelegerea filosofilor din trecut.  Dar,  dacă ultimul  crede că poate face acest 
lucru  printr-o  descriere  amplă  şi  completă  a  gândirii  filosofilor  în  context 

88 JONATHAN BENNETT, Locke, Berkeley, Hume: Essential Themes, Oxford, Clarendon 
Press, 1971, p. IV.

89 Jonathan Barnes (ed.),  The Cambridge Companion to Aristotle, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1995, pp. XVI-XVIII. 
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istoric, primul, se limitează la o examinare  a priori a structurilor inteligibile a 
unei părţi din opera lor, desfăşurând metode şi idei din filosofia contemporană 
analitică în relaţie cu cadrul mai larg al ideilor susţinute de un filosof sau altul. 
Bennett  abordează  istoria  filosofiei  ca  filosofie,  tratând  „teme  esenţiale”,  în 
compania unor filosofi din trecut de la care el încearcă să înveţe, dar nu ca într-un 
muzeu, ci ca într-un seminar internaţional de filosofie, discutând cu ei90.

Astfel,  istoricul  analitic  nu  acordă  prioritate  istoriei;  nu  îl  interesează 
dacă Aristotel a fost discipolul lui Platon sau dacă Hume l-a citit pe Berkeley, ci 
numai  dacă  opera  unui  filosof  poate  fi  în  mod  util  asociată  cu  opera  altor 
filosofi. Spre deosebire de istoricul contextual, cel analitic – deşi este conştient 
de rolul pe care îl  au epoca, limba, cultura dominantă, moştenirea filosofică, 
ştiinţa, credinţa, tipul de învăţământ – nu este interesat să facă judecăţi istorice. 
Scopul lui este pur şi simplu de a înţelege ceea ce el consideră a fi de valoare 
filosofică  în  lucrările  autorilor  din  trecut;  în  alte  cuvinte,  istoricul  analitic 
urmăreşte să facă mai degrabă filosofie decât istorie. 

Evident, istoria sistemelor filosofice preconizată de Rădulescu-Motru este 
contextuală91. Contextul face explicit de ce diferiţi filosofi au simţit nevoia să 
ridice cândva asemenea chestiuni ca existenţa esenţelor, dovezile în favoarea existenţei 
lui Dumnezeu sau problema minte/corp. Noi nu putem fi siguri că discuţiile lui 
Platon despre natura dreptăţii sunt strict înrudite cu discuţiile din zilele noastre; căci 
faptul că oricine vorbeşte despre dreptate în mod necesar, în orice condiţii şi în 
orice timp, nu înseamnă că vorbeşte despre unul şi acelaşi lucru. Aşa cum arăta 
J. Dewey, tocmai ceea ce a făcut marile sisteme „obiecte de stimă şi admiraţie în 
propriile lor contexte socio-culturale” „le privează de actualitate într-o lume ale 
cărei trăsături specifice sunt diferite”92. Istoria filosofiei trebuie studiată având 
totdeauna în minte că nevoile şi preocupările unei societăti se schimbă – tot aşa şi 
filosofia ei. Aşa stând lucrurile, dacă dorim să înţelegem problemele pe care cineva 
a încercat să le rezolve, trebuie ca, înainte de a face filosofie, să avem o cunoaştere 
aproape  completă  despre  tot  ce  s-a  petrecut  în  trecut  –  nu  doar  scrierile 
gânditorilor anteriori, ci şi  „starea culturală a epocei în care a trăit filosoful”, 
„psihologia şi antropologia poporului în mijlocul căruia s-a născut filosoful”.

Idealismul lui Plato şi a lui Aristotel nu s-ar putea înţelege fără atmosfera culturii 
eline; Descartes, fără spiritul inventiv al francezului din secolul al XVII-lea; Kant, fără 
rigorismul moral al lutheranismului german. În plămădeala fiecărui mare sistem filosofic 
răzbat  în  conştiinţa  de  sine  –  luând  o  structură  uimitor  de  limpede  –  lungi  şiruri  de 

90 Astfel de consideraţii se găsesc la BENNETT, în foarte scurta prefaţă la Locke, Berkeley,  
Hume: Essential Themes; de asemenea, în prefaţa la Learning from Six Philosophers: Descartes,  
Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Oxford, Clarendon Press, 2001, p. V.

91 Primele texte de istorie analitică a filosofiei au apărut în anii 1950. Un pionier al istoriei 
analitice a filosofiei  este O. K. BOUWSMA, cu al  său studiu „Descartes'  Evil  Genius” (The 
Philosophical Review, 58 (1949), pp. 141-151). Dar poate cea mai influentă lucrare clasică de 
istorie analitică a filosofiei este aceea a lui JAAKKO HINTIKKA, „Cogito, Ergo Sum: Inference 
or Performance?” (The Philosophical Review, 71 (1962), pp. 3-32).

92 J. DEWEY, Reconstruction in Philosophy, New York, Henry Holt & Co., 1920, p. VIII.
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reflexiuni chinuite şi aspiraţiuni înăbuşite, pe care din generaţie în generaţie le-a purtat în 
sinea sa sufletul neamului în care s-a născut filosoful93.

Cu siguranţă, asemenea cerinţe ar descuraja astăzi mulţi  istorici,  şi  cel 
mai mult pe cei formaţi în spiritul filosofiei analitice.

Concluzii 

Preferinţa lui Rădulescu-Motru pentru istoria filosofiei ca istorie a sistemelor 
filosofice nu este urmarea unei discuţii critice, ci se datorează autorităţii pe care 
conceptul istoriografic de „sistem al filosofiei” o avea în gândirea occidentală, 
atât în vremea studiilor sale cât şi după ce un alt concept istoriografic, cel de 
„probleme filosofice”, înregistrase deja o anumită ascensiune. El  nu distinge 
însă  clar  între  „sistem al  filosofiei”,  ca  realizare  a  filosofului  din  trecut,  şi 
„sistem  al  filosofiei”,  ca  instrument  de  cercetare  la  îndemâna  istoricului 
filosofiei.  Mai  utile,  pentru  acesta  din  urmă,  par  a  fi  consideraţiile  despre 
contextul istoric; totodată, acestea îşi găsesc loc şi în discuţiile din zilele noastre 
despre istoria contextuală şi istoria analitică a filosofiei.

HOW THE HISTORY OF PHILOSOPHY SHOULD BE UNDERSTOOD
ACCORDING TO C. RĂDULESCU-MOTRU

Summary

C. Rădulescu-Motru is not primarily known as a historian of philosophy. But he left some 
remarks on the nature of the activity practised by historians of philosophy. C. Rădulescu-Motru 
argues that philosophy had a special relation to its history,  that history of philosophy must be a 
history of philosophical systems, and that philosophical systems must be examinated within their 
historical and intellectual context. In this paper my aim is to a) prove that his conception of the 
historiography  of  philosophy  was  heavily  influenced  by  the  way  of  studying  philosophy  in 
German universities towards the end of the  19th century, b) bring out that  he latched on to the 
concept  of  philosophical  system as  a  historiographical  tool,  without  critical  examination  or 
discussion, and finally c) evaluate those remarks with reference to what they might contribute to 
current philosophical debates.

93 C. RĂDULESCU-MOTRU, Personalismul energetic, p. 527.
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DACĂ DUMNEZEU AR DA FILOSOFILOR CAPACITATEA
DE A VEDEA CEEA CE STĂ DESCHIS ÎN FAŢA OCHILOR 

TUTUROR... DESPRE GENUL DE DIFICULTĂŢI
ÎNTÂMPINATE DE WITTGENSTEIN ÎN DISCUŢIA
REFERITOARE LA REMARCAREA ASPECTELOR

EDUARD MORAR

Dacă e ca această lucrare să aibă o miză, atunci ea ar fi următoarea: chiar 
dacă Dumnezeu le-ar da filosofilor capacitatea de a vedea ceea ce stă deschis în 
faţa ochilor tuturor, munca lor tot nu s-ar dovedi uşoară. Voi încerca să scot în 
evidenţă acest  lucru pornind de la unele greutăţi  inerente  practicii  filosofice 
inaugurate de Wittgenstein în perioada târzie a activităţii sale. În acest sens, îmi voi 
lua  ca  repere  unele  pasaje  semnificative  din  secţiunea  xi,  Partea  a  II-a  a 
Cercetărilor filosofice,  acolo  unde  este  lansată  o  discuţie  referitoare  la  ce 
înseamnă  a vedea aspecte94. Punând în lumină genul de dificultăţi cu care s-a 
confruntat  autorul  Cercetărilor,  voi  arăta că,  în ciuda aparenţelor,  descrierea 
„peisajului” deschis vederii tuturor este o întreprindere extrem de complexă şi 
de anevoioasă.

*

Bertrand  Russell  nu  a  putut  să  identifice  în  scrierile  târzii  ale  lui 
Wittgenstein  o  contribuţie  autentică  la  gândirea  filosofică.  Dat  fiind  că 
cercetarea fostului  său student  nu s-a mai  desfăşurat  pe terenul  prestigios al 
logicii formale, ci a fost orientată spre descrierea unei multitudini de jocuri de 
limbaj în care modul cum funcţionează limbajul în împletirea sa cu diferitele 
activităţi ale oamenilor este transparent, acest nou demers i-a apărut lui Russell 
doar  ca  o  încercare  de  punere  în  evidenţă  a  unei  diversităţi  inepuizabile  de 
utilizări  ale  expresiilor  limbajului  în  viaţa  omenească.  De  aceea,  pentru  el, 
investigarea jocurilor de limbaj  nu a fost altceva decât expresia unei  gândiri  
leneşe şi, ca atare, ceva lipsit de semnificaţie filosofică majoră95. 

94 În legătură cu această temă am găsit indicaţii preţioase în consideraţiile lui RUSH RHEES 
ce pregătesc terenul pentru discuţiile sale referitoare la Despre certitudine. MARIE McGINN face 
de asemenea comentarii instructive cu privire la această temă. (Vezi în acest sens Wittgenstein’s  
On Certainty. There – Like Our Life, pp. 16-47, respectiv,  Wittgenstein and the  Philosophical 
Investigations, pp. 177-204.) Pe parcursul lucrării mă voi sluji de toate acestea.
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Cazul lui Russell este paradigmatic pentru înfăţişarea unei tendinţe a cărei 
forţă a acaparat spiritul filosofic încă din vremea vechilor greci – o tendinţă care 
îşi  trage  seva  din  convingerea  adânc  înrădăcinată  că  o  gândire  filosofică 
serioasă  trebuie  să  îşi  ia  drept  model  ştiinţa96.  Dacă  ne  întrebăm  ce  i-a 
împiedicat pe filosofi ca Russell să se apropie de calea pe care Wittgenstein a 
urmat-o după 1930, următorul răspuns pare să se impună: o gândire contaminată 
de idealul ştiinţific sau, pur şi  simplu,  de  ideal,  după cum introduce autorul 
Cercetărilor filosofice acest termen în cartea sa97.  Consider nesatisfăcător un 
astfel  de  răspuns98.  El  pune  în  lumină,  pentru  a  spune  aşa,  doar  vârful 
aisbergului. Un indiciu preţios care, cred eu, ne ajută să surprindem gheţarul în 
toată amploarea lui ni-l oferă însuşi Wittgenstein, care mărturisea prin anii ’40 
ai  veacului  trecut,  deja după ce noul  său mod de gândire căpătase contururi 
clare, că îi este foarte greu să vadă ceea ce îi stă deschis în faţa ochilor. Iar la un 
moment dat, poate tocmai din cauza condiţiei în care se afla, face o însemnare 
ce are substanţa unei rugăciuni: „Fie ca Dumnezeu să dea filosofilor capacitatea 
de a vedea ceea ce stă în faţa ochilor tuturor”99. Asemenea cuvinte mă determină 

95 În autobiografia sa intelectuală, filosoful britanic face următoarele aprecieri cu privire la 
noua linie de gândire iniţiată de autorul  Cercetărilor filosofice: „Pe Wittgenstein din perioada 
târzie se pare că l-a obosit gândirea serioasă, aşa că el inventat o doctrină de natură să-l scutească 
de o asemenea activitate. Nu am crezut niciodată că această filosofie, ce ridică lenea intelectuală la 
rangul unei virtuţi, este adevărată. Îmi dau seama că simt mai degrabă o aversiune copleşitoare 
împotriva ei; căci dacă ea ar fi adevărată, atunci filosofia ar deveni în cel mai bun caz o modestă ştiinţă  
auxiliară a lexicografiei şi în cel mai rău caz o joacă inutilă” (B. RUSSELL,  My Philosophical  
Development, pp. 216-217).

96 Iată ce afirmă un distins comentator al operei wittgensteiniene în legătură cu acest aspect: 
„O imagine ne ţine captivi (CF, I,  115) atât într-un sens general, cât şi într-unul particular. În 
general filosofii au o imagine despre limbaj formată exclusiv în termeni de reprezentare a lumii, 
care imediat 1) îi determină să considere baza logică a reprezentării drept un limbaj ideal, şi care 
2) îi împiedică în mod sistematic să vadă cel mai evident fapt, anume că există un număr vast de 
acte de vorbire care sunt atât non-reprezentaţionale, cât şi diferite în mod ireductibil unul faţă de 
celălalt. [...] În particular, cu toţii ne asemănăm cu filosofii în măsura în care suntem atât de legaţi de  
moduri tipice, unilaterale, de vedere a lucrurilor, încât uităm că este cu îndreptăţire posibil să înţelegem 
cuvintele pe căi diferite şi surprinzătoare decât cele pe care le urmăm de obicei” (A. JANIK, 
Assembling Reminders. Studies in the Genesis of Wittgenstein’s Concept of Philosophy, p. 57).

97 Discuţia despre ideal se regăseşte printre remarcile §§ 89-133 din Partea I a Cercetărilor  
filosofice.  Vorbind  acolo  din  proprie  experienţă,  cu  alte  cuvinte  privind  în  urmă  la  poziţia 
adoptată în  Tractatus, Wittgenstein scoate în evidenţă cum îşi face idealul apariţia în gândirea 
filosofică, cum o acaparează treptat, pentru ca într-un final să o domine, aproape fără a-i mai fi cu 
putinţă gândirii să se elibereze din mrejele lui. Trebuie precizat că, atunci când discută despre 
ideal, Wittgenstein are în vedere rolul jucat de acesta în înţelegerea logicii, respectiv a gramaticii 
limbajului. Pentru consideraţii lămuritoare privind semnificaţia şi impactul idealului ştiinţific în 
filosofie, a se vedea M. FLONTA, „Dincolo de idealul ştiinţei. De la Tractatus la Cercetări filosofice”.

98 Un asemenea răspuns este implicat în textul profesorului Flonta, menţionat în nota precedentă. 
Ceea ce am eu de spus în această lucrare nu se vrea a fi o corectare, ci mai curând o îmbogăţire a 
imaginii creionate de profesor în articolul său. 

99 Vezi L. WITTGENSTEIN, Însemnări postume, pp. 81, 122.
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să afirm că problema nu se reduce la dificultatea eliberării gândirii de fascinaţia 
idealului ştiinţific. 

De bună seamă că Wittgenstein a sesizat pericolele idealului, iar cel care a 
reuşit să vadă tentaţiile ca tentaţii – să le simtă în carnea şi-n cugetul său – nu se 
mai raportează la ele aşa cum o făcea înainte sau cum ar face-o altcineva care nu le-
ar vedea niciodată astfel. Am fi naivi să credem, de exemplu, despre sfinţii călugări 
pe care ni-i zugrăveşte Patericul în tot sublimul vieţii lor ascetice că ispitele nu le 
mai dădeau târcoale în pustie sau că dacă, totuşi, îşi mai făceau loc în sufletul lor din 
când în când, ei pur şi simplu nu le acordau atenţie, iar acestea se risipeau ca de la 
sine. Mai degrabă ei au ajuns la o anumită înţelegere a răului cu care aveau de-a 
face şi, printr-un mare efort încununat de puterea credinţei, au izbutit să-i facă faţă 
ori de câte ori se confruntau cu el. A spune doar că pericolele reapar, că ele pândesc 
la tot pasul şi că neîncetat îl hărţuiesc pe cel căruia îi ies în cale înseamnă a pierde 
ceva important din vedere100. Dacă am zice că însemnările lui Wittgenstein amintite 
mai sus sunt tocmai expresia nereuşitei sale de a se elibera întru totul de anumite 
tentaţii ce se întâlnesc cu precădere la oameni, ca şi el de altfel, cu înclinaţii spre 
chestiuni filosofice, ar însemna să nu vedem cât de departe a ajuns şi ce a reuşit 
să  facă  Wittgenstein  în  peregrinările  sale  filosofice.  –  Unde  în  decursul 
cercetărilor  întreprinse  de  Wittgenstein  după  producerea  reorientării  gândirii 
sale, dar mai ales în Cercetări filosofice, se găseşte ceva pornind de la care să se 
poată afirma cu îndreptăţire că Wittgenstein continuă să cadă pradă fascinaţiei 
idealului?! 

Problema, aşadar, nu cred că îi priveşte neapărat numai pe filosofii tributari 
unei îndelungate tradiţii, pentru care se pare că s-a dovedit vitală convingerea că 
standardele de excelenţă filosofică pot fi atinse numai cu ajutorul unei gândiri modelate 
ştiinţific. După cum văd eu lucrurile, problema vizează însăşi natura demersului 
filosofic101,  iar  această  problemă  are,  inevitabil,  repercusiuni  şi  asupra 
cercetărilor întreprinse de Wittgenstein în cea de-a doua perioadă a activităţii 
sale. Căci dacă clarificările pe care le-a obţinut gânditorul vienez au fost greu de 
întrezărit, asta s-a întâmplat fiindcă aşa-i în filosofie, aşa stă treaba cu munca 

100 RUSH RHEES, care s-a numărat printre cei cu care Wittgenstein a legat o strânsă prietenie şi 
care, dintre toţi prietenii filosofului, s-a apropiat, poate, cel mai mult de spiritul gândirii acestuia, 
remarca ceva foarte sugestiv în această privinţă: „Întrebarea cu privire la distincţia dintre sănătate 
şi boală – atunci când cineva vorbeşte despre boala înţelegerii. Este clar că noi nu decidem că 
boala a fost  vindecată constatând dacă cealaltă persoană vorbeşte acum pur şi simplu precum 
cineva care nu şi-a bătut capul niciodată cu dificultăţi sau întrebări filosofice. Wittgenstein ar fi 
vrut să ştie dacă a văzut ce fel de întrebare a fost cea pe care şi-o pusese, de exemplu. Şi cred că a 
văzut  ceva  important  fiind  capabil  să  vadă  asta  –  că  asta  era  ceva  ce  merita  să  fie  înţeles” 
(Wittgenstein and the Possibility of Discourse, p. XVIII). 

101 La un moment dat, prin 1931, Wittgenstein remarca în chip ironic pe marginea unei idei 
întâlnite într-un text, potrivit căreia filosofii  nu au ajuns să înţeleagă realitatea mai bine decât 
Platon: „Ce situaţie ciudată. Ce uimitor este că Platon a putut să ajungă atât de departe! Sau că noi 
nu  am  putut  ajunge  mai  departe!  Oare  s-a  întâmplat  aşa  deoarece  Platon  a  fost  atât  de 
pătrunzător?” (Însemnări postume, p. 40).
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filosofică! Iată în acest sens câteva observaţii sugestive ale lui Wittgenstein de 
prin 1937:

Oamenii spun uneori că ei nu pot să judece cutare şi cutare lucru deoarece nu ar fi 
învăţat filosofia. Acesta este un nonsens iritant, căci se recunoaşte că filosofia este un fel 
de ştiinţă. Se vorbeşte despre ea oarecum ca despre medicină. – Se poate însă spune că 
oamenii care nu au întreprins niciodată o cercetare de tip filosofic, ca cei mai mulţi dintre 
matematicieni  de  exemplu,  nu  sunt  înzestraţi  cu  organele  de  vedere  potrivite  pentru 
asemenea  cercetare  sau examinare.  Aproape ca  unul  care  nu este  obişnuit  să  caute  în 
pădure flori, fructe de pădure sau plante şi care nu le găseşte fiindcă ochiul său nu este 
exersat şi nu ştie unde anume trebuie să se uite după ele. Aşa trece şi cel neexersat în 
filosofie pe lângă toate locurile unde greutăţile stau ascunse, în timp ce cel ce este exersat 
se opreşte şi simte că aici există o greutate, deşi el nu o vede încă. – Şi nu este de mirare, 
când se ştie cât de multe trebuie să caute cel exersat, care realizează că aici stă o greutate 
şi trebuie să caute pentru a o găsi. Dacă ceva este bine ascuns, e greu de găsit. (Însemnări  
postume, pp. 62-3)

Conceptele „a vedea” şi „a descrie” stau şi ele deschise în faţa ochilor! 
Însă de ce este greu să vezi şi să descrii ceea ce se află în faţa ochilor tuturor? 
Oare  atunci  când  oferi  o  descriere  nu  doar  relatezi ceea  ce  vezi?  Dar  ce 
înseamnă  a vedea? Este reductibilă descrierea la pura relatare a  ceea ce este  
văzut? Stau lucrurile, prin urmare, în ceea ce priveşte conceptele „a vedea” şi „a 
descrie” aşa de simplu pe cât s-ar părea? Dacă a vedea înseamnă lucruri diferite, 
atunci şi a descrie înseamnă lucruri diferite...Rămâne de cercetat! 

Una din încercările filosofilor de a stabili dacă o propoziţie are sau nu are 
sens a constituit-o analiza în termeni de date senzoriale. Analiza propoziţiilor 
complexe,  s-a  insistat,  depinde  de  posibilitatea  de  a  analiza  propoziţii  mai 
simple. Atunci când se ajunge la nivelul celor mai simple propoziţii, analiza ia 
sfârşit. S-a vorbit în acest sens despre propoziţii elementare, propoziţii de bază 
sau propoziţii protocol. Despre asemenea propoziţii s-a crezut că nu mai necesită 
vreo analiză. Acestea sunt propoziţii de observaţie care, în linii mari, captează 
datele senzoriale, la care avem un acces imediat. Cu privire la datele senzoriale 
nu mai  are rost  să  ne  întrebăm ce înseamnă:  ele  sunt  pur  şi  simplu  văzute, 
auzite, simţite ş.a.m.d. De vreme ce în experienţa imediată avem o verificare ce 
nu mai lasă loc întrebărilor, se poate afirma cu îndreptăţire că propoziţiile de 
observaţie sunt propoziţii cu sens. În toată această abordare relaţia limbajului cu 
realitatea  a  fost  luată  ca  neproblematică  –  a fost  subînţeleasă  existenţa  unei 
armonii prestabilite între limbaj şi realitate. Totodată, s-a sugerat că, în realitate, noi 
nu percepem obiecte, ci date senzoriale, obiectele însele fiind construite pe baza 
acestora. (Russell a caracterizat obiectele fizice drept ficţiuni logice.) O consecinţă 
importantă a acestei concepţii a fost că toate propoziţiile de observaţie se reduc 
la pure relatări sau descrieri ale experienţelor noastre subiective. 

Conform analizei în termenii datelor senzoriale, conceptul „a vedea” are un 
caracter simplu şi unitar. Toate experienţele noastre vizuale sunt concepute ca 
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un gen de întipărire senzorială pe care obiectele ne-o cauzează prin stimularea 
(impresionarea) retinei. Ochiul „înregistrează” tot felul de date (forme, culori, 
relaţii spaţiale ce se stabilesc între acestea), iar fiecare dintre noi devine în mod 
direct conştient de ele atunci când percepe. Pe baza imaginilor lăuntrice formate 
putem relata sau descrie fără probleme ceea ce vedem. Este oare totul în ordine 
aici? Este, cu alte cuvinte, imaginea care ni se propune suficient de clară? 

Wittgenstein pune în discuţie tot acest mod de a vedea lucrurile. Dacă el 
nu ar fi reuşit să înainteze cu cercetarea mai în profunzime, probabil că nu ar fi 
putut să surprindă acele dificultăţi bine ascunse, greu de găsit, cărora le simţea 
totuşi prezenţa, iar înţelegerea sa ar fi avut de suferit, rămânând, aşa cum se întâmplă 
în general cu filosofii, prizonier al unor false reprezentări şi idealuri. Discuţia cu 
privire la conceptul „a vedea aspecte” din partea a II-a a Cercetărilor filosofice 
poate fi privită ca un semn al insatisfacţiei sale faţă de perspectiva oferită de 
analiza datelor senzoriale şi al nevoii de a nu rămâne cu cercetarea în loc. 

După cum observă Rush Rhees, unul din principalele puncte accentuate 
de Wittgenstein în secţiunea xi din Partea a II-a a  Cercetărilor este că dacă 
facem o comparaţie între ceea ce spunem şi ceea ce vedem pur şi simplu, putem 
constata că „ceea ce este doar văzut” are o aplicaţie foarte limitată, nereuşind să 
surprindă fenomenul de a vedea ceva drept ceva.102 Presupunând că doi subiecţi 
nu suferă de o vedre deficitară, ei pot afirma, totuşi, lucruri diferite în legătură 
cu aceleaşi date senzoriale: unul relatează că vede două feţe, celălalt spune că 
vede asemănarea dintre feţe. Dacă, în plus, ca o măsură de stabilire a diferenţei, 
celor doi li se cere să deseneze ceea ce văd, nu este exclus ca reproducerile lor 
să coincidă în linii mari, chiar dacă sunt realizate cu cea mai mare acurateţe. În 
mod  normal,  într-o  asemenea  situaţie  nimeni  nu  ar  fi  înclinat  să  spună  că 
vreunul dintre ei greşeşte – la urma urmei, amândoi ştiu despre ce vorbesc. Se 
ridică însă întrebarea: sunt experienţele vizuale ale celor doi de acelaşi fel? 

Un răspuns afirmativ atrage după sine următoarea dificultate: dacă despre 
aceleaşi date vizuale se pot spune una ori alta, atunci se poate spune orice. Mai 
precis, orice poate fi luat drept pură relatare şi pus în acord cu datele senzoriale, 
iar dacă orice poate fi pus în acord, la fel de bine poate să intre şi în dezacord. 
Aşadar, orice şi, totodată, nimic (nu) poate conta ca o pură relatare a datelor 
vizuale!  Atâta  vreme  cât  se  recunoaşte  că  nu  există  o  descriere  unică, 
fundamentală, posibilitatea acordului,  respectiv, dezacordului între ceea ce se 
spune şi ceea ce se vede rămâne o chestiune deschisă.103 

102 Vezi R. RHEES, Wittgenstein’s On Certainty. There – Like Our Life, p. 17.
103 Iată  o  privire  dintr-un  alt  unghi  a  acestei  probleme:  Ce  face  ca  imaginea  care  mi  se 

întipăreşte atunci când îl văd pe X să fie chiar imaginea lui X? Ce face ca descrierea mea să fie 
descrierea a  ceea ce văd? De bună seamă că atât imaginea, cât şi descrierea, oricât de clare şi 
detaliate ar fi, pot fi valabile pentru mai multe persoane (de exemplu, în cazul gemenilor). Cu 
toate acestea, ele se aplică unei singure persoane! A se vedea în acest sens L. WITTGENSTEIN, 
Cercetări filosofice, Partea a II-a, secţiunea III, p. 333.
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Pe de altă parte, dacă răspunzi negativ, ajungi să te întrebi cu ce fel de 
experienţă are de-a face cel ce percepe asemănarea. Deodată realizezi că ai o 
crampă mintală şi îţi exprimi starea de disconfort, nedumerirea care te apasă, 
astfel:  cum e să vezi  asemănarea,  când de fapt vezi  doar două feţe? Cum e 
posibil  să vezi  şi  să nu vezi  în acelaşi  timp?!  Asumând că  este  vorba de o 
experienţă autentică, unde ar trebui ea încadrată, în măsura în care nu se numără 
printre simplele percepţii?

Ambele  căi  se  înfundă.  Pentru  Wittgenstein,  acesta  este  semnul  unei 
abordări  superficiale  a  conceptului  „a  vedea”.  Se impune,  de  aceea,  o  nouă 
examinare  a  acestuia,  care,  fără  doar  şi  poate,  va  fi  cu  atât  mai  greu  de 
întreprins, cu cât vor trebui să fie dezlegate nu numai noile încurcături care se 
ivesc, ci şi cele vechi, lăsate în drum. Însă, pentru a putea culege roade bune de 
pe urma cercetării, se cuvine din capul locului să nu ne mai  îngăduim să ne 
raportăm la vedere ca la ceva familiar, de la sine înţeles, ci să ne străduim să o 
tratăm ca pe un fenomen demn de toată mirarea.

Ceea ce este greu este de a înţelege adânc dificultatea. Căci, superficial gândită, ea 
rămâne dificultate. Ea trebuie smulsă cu rădăcină cu tot; şi aceasta înseamnă că trebuie să 
începem să gândim într-un fel nou asupra acestor lucruri (Însemnări postume, pp. 96-97).

Anumite lucruri privitoare la vedere ne apar misterioase deoarece întreaga vedere 
nu ne apare destul de misterioasă (Cercetări filosofice, p. 379).

Wittgenstein este  interesat  de locul  pe care  îl  ocupă „a  vedea” printre 
conceptele experienţei. În acest sens, cercetarea sa nu este de natură empirică, ci 
de  ordin  gramatical.  Cauzele  care  conduc  la  apariţia  vederii  sunt  irelevante 
pentru demersul său, nu însă şi diversele întrebuinţări pe care le are sau le-ar 
putea  avea expresia  „a  vedea” în  cadrul  unor  jocuri  de  limbaj.  Într-o primă 
instanţă el face apel,  în chip de exemplu,  la o celebră imagine,  aşa-zisă „cu 
aspect dublu”, pe care o preia de la psihologul Joseph Jastrow, şi care poate fi 
văzută atât ca un cap de raţă, cât şi ca un cap de iepure. (Imaginea este în mod 
voit ambiguă pentru a crea efectul unei iluzii optice.) Capul iepure-raţă (I-R) îi 
dă prilejul lui Wittgenstein de a introduce o serie de distincţii care vor juca un 
rol hotărâtor în clarificarea conceptului „a vedea”. 

Sunt semnalate două folosiri ale lui „a vedea”: una, în care este vorba de a 
percepe pur  şi  simplu  ceva;  cealaltă,  în  care  este  vorba de remarcarea  unor 
aspecte. În ciuda deosebirilor, există o strânsă legătură între cele două folosiri. 
A vedea (pur şi  simplu) şi  a vedea ca sunt rude apropiate. Important este să 
înţelegem cum funcţionează fiecare şi ce relaţie există între ele. 

Dacă privim capul-I-R şi îl vedem când ca iepure, când ca raţă, atunci 
acesta este un caz de remarcare a aspectelor.  Remarcarea celor două aspecte 
este condiţionată de posibilitatea schimbării lor rând pe rând. Se poate întâmpla 
însă ca unii oameni să nu vadă  de la bun început decât unul dintre cele două 
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aspecte, caz în care ar fi vorba despre ceea ce  Wittgenstein numeşte „vedere 
continuă”.  Dacă cuiva i  se  arată  pentru prima oară  capul  I-R,  în  lipsa  unor 
informaţii  sau indicaţii  suplimentare,  ar  putea să vadă numai  raţa,  bunăoară. 
Alţii, în  schimb, pot să vadă cum capul de raţă devine brusc un cap de iepure. 
O asemenea experienţă este desemnată de Wittgenstein prin termenul „licărire”. 
„Văd un  iepure”, ca şi „Văd un punct verde pe ecranul monitorului”, sunt relatări 
ale  percepţiilor.  „Văd  acum imaginea  ca  iepure”  nu  poate  fi  înţeleasă  ca  o 
simplă  relatare  sau  descriere  a  percepţiei.  O  serie  de  observaţii  gramaticale 
accentuează distincţiile şi în acelaşi timp aduc un spor de claritate:

Aş putea aşadar să văd de la început capul-I-R, pur şi simplu, ca iepure imagine. 
Aceasta înseamnă: întrebat: „Ce este asta?” sau „Ce vezi tu aici?”, eu aş fi răspuns: „Un 
iepure-imagine”. Dacă aş fi fost  întrebat mai departe ce este asta, eu aş fi  arătat,  drept 
explicaţie, spre tot felul de imagini ale iepurilor, eventual spre iepuri reali, aş fi vorbit 
despre viaţa acestor animale sau le-aş fi imitat.

Nu aş fi răspuns la întrebarea „Ce vezi tu aici?” prin: „Văd asta acum ca iepure-
imagine.” Aş fi descris, pur şi simplu, percepţia: exact ca şi cum cuvintele mele ar fi fost 
„Văd acolo un cerc roşu”. – Totuşi, un altul ar fi putut spune despre mine „El vede figura 
ca I-imagine”.

A spune „Văd asta acum ca...” ar fi avut pentru mine tot atât de puţin sens ca şi a 
spune  când  văd  cuţitul  şi  furculiţa:  „Văd  asta  acum drept  cuţit  şi  furculiţă.”  Nu s-ar 
înţelege această exprimare. – Tot aşa de puţin ca şi aceasta: „Asta este acum pentru mine o 
furculiţă” sau „Asta poate să fie şi o furculiţă”.

Pe cel care spune „pentru mine este acum o faţă”, îl putem întreba: „La ce schimbare 
faci tu aluzie?”

Mi se arată un iepure-imagine şi sunt întrebat ce este asta; eu spun „Acesta este un 
I”. Nu „Asta este acum un I”. Comunic ceea ce percep. – Mi se arată capul-I-R şi sunt 
întrebat ce este asta; aici pot spune „Acesta este un cap-I-R”. Dar eu pot să reacţionez la 
întrebare  şi  cu  totul  altfel.  –  Răspunsul  că  este  capul-I-R  este  din  nou  comunicarea 
percepţiei; răspunsul „Acum este un I”, nu este. Dacă aş fi spus „Este un iepure”, atunci 
ambiguitatea mi-ar fi scăpat şi aş fi relatat percepţia (Cercetări filosofice, pp. 354-355).

Cu toate acestea, pericolul de a reduce remarcarea unui aspect la simpla 
relatare a unei percepţii nu dispare. Pentru a ne ajuta să-l înlăturăm, Wittgenstein ne 
propune să luăm în considerare următoarea situaţie:

Privesc spre un animal; sunt întrebat: „Ce vezi?” Răspund: „Un iepure.” – Văd un 
câmp; dintr-o dată, trece alergând un iepure. Eu exclam „Un iepure!”

Amândouă, relatarea şi exclamaţia, sunt expresii ale percepţiei şi ale experienţei 
vizuale. Dar exclamaţia este aşa ceva în alt sens decât relatarea. Ea ne este smulsă. – Ea se 
raportează la experienţă ca şi strigătul la durere (Cercetări filosofice, p. 357).
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Aici  ne sare în ochi  contrastul  dintre relatare şi  exclamaţie.  Cineva ar 
putea să fie  uimit  atunci  când zăreşte iepurele.  Uimirea  este  aici  un criteriu 
pentru  remarcarea  aspectului,  iar  exclamaţia  este  chiar  expresia  licăririi 
aspectului. (Smulgerea de care vorbeşte Wittgenstein constituie exteriorizarea 
experienţei  vizuale.)  Dar  nu  e  neapărat  nevoie  ca  uimirea  să  fie  exprimată 
verbal. Aceasta se poate citi de pe chip, dacă avem de-a face o persoană suficient 
de expresivă. Însă ne-am putea gândi şi la o persoană lipsită de expresivitate 
căreia, din cauza plictiselii, îi este indiferentă trecerea în fugă a iepurelui prin 
faţa ochilor. Aceasta ar putea să spună în chipul cel mai firesc cu putinţă numai 
„Un iepure.”, sau ar putea să nu spună nimic. Afirmaţia sau pura indiferenţă tot 
nu ne îndreptăţesc să vorbim despre un caz de relatare, respectiv, de nerelatare a 
percepţiilor.  O gamă largă de reacţii,  de la uimire la indiferenţa totală,  nu-şi 
găsesc  un  loc  în  jocul  de  limbaj  al  relatării  experienţelor  vizuale.  Ele  sunt 
caracteristice, aparţin jocului de limbaj al remarcării aspectelor.

E bine să nu trecem cu uşurinţă peste observaţia referitoare la modul în 
care  exclamaţia  se  raportează  la  experienţa  vizuală.  Ea  are  o  însemnătate 
deosebită, deoarece ne ajută să înţelegem că experienţa vizuală nu este un obiect 
privat, o imagine lăuntrică la care poate avea acces numai aşa-zisul ei posesor. 
Nu  e  ca  şi  cum cineva  îşi  formează  prin  introspecţie  o  imagine  pe  care  o 
întrebuinţează apoi  în scopuri  diferite:  în relatări,  în descrieri,  în exprimarea 
uimirii  etc.  Felul  în  care  surprindem  deosebirea  dintre  experienţa  vizuală 
exprimată prin relatare directă şi cea exprimată prin exclamaţie se înrădăcinează 
în diferenţe comportamentale. Tentaţia de a face apel la o imagine lăuntrică este 
însă cu atât mai mare atunci când în discuţie intervine schimbarea aspectelor.

Văd dintr-o dată soluţia unei şarade. Unde mai înainte erau ramuri, este acum o formă 
omenească. Impresia mea vizuală s-a schimbat şi îmi dau seama acum că ea nu are doar 
formă şi culoare, ci, de asemenea, o «organizare» bine determinată. – Impresia mea vizuală s-a 
schimbat. – Cum era mai înainte? Cum este ea acum? – Dacă o reprezint printr-o copie 
exactă – şi nu este aceasta o bună reprezentare? – nu se arată nici o schimbare.

Şi nu spune „Impresia mea vizuală nu este totuşi  desenul; este  asta – ceea ce nu 
pot  arăta  nimănui”.  –  Fireşte  că  nu este  desenul,  dar  de asemenea,  nu este  nimic  din 
aceeaşi categorie cu ceea ce port în mine.

Conceptul  «imagine  lăuntrică»  este  înşelător  deoarece  modelul  pentru  acest 
concept este «imaginea externă»; şi totuşi, utilizările cuvintelor pentru aceste concepte  nu 
sunt mai  asemănătoare  decât  cele pentru «cifră» şi  «număr».  (Iar  cel  care  ar dori  să 
numească numărul «cifră ideală», ar putea produce prin asta o confuzie  asemănătoare.)

Cel care compune «organizarea» impresiei vizuale din culori şi forme, pleacă de la impresia 
vizuală ca obiect lăuntric. Acest obiect devine, fireşte, prin asta o inepţie; o construcţie curioasă, 
care se clatină. Căci asemănarea cu imaginea este acum afectată (Cercetări filosofice, p. 356). 
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Şi înainte şi după soluţionarea şaradei imaginea ei rămâne neschimbată. 
Tocmai acesta este sensul şaradei – să „ascundă” într-o învălmăşeală de ramuri 
o siluetă omenească (silueta se identifică cu ansamblul de ramuri)! Prin urmare, 
indicarea spre imaginea şaradei sau realizarea unei reproduceri fidele a acesteia 
nu te ajută să surprinzi „organizarea” survenită în urma schimbării aspectului. Atunci 
trebuie că „organizarea” aparţine imaginii lăuntrice: ea are capacitatea de a se transforma! 
Dar dacă lucrurile ar sta aşa, atunci nu ar mai exista nici o asemănare între imaginea 
lăuntrică şi  imaginea externă care-i  stă drept  model:  cea dintâi  este elastică, 
poate suferi transformări; cea de-a doua nu, este rigidă. (Imaginea lăuntrică n-ar 
mai fi câtuşi de puţin o şaradă.) Fireşte, lucrurile nu stau deloc aşa: s-a creat 
doar o iluzie, o construcţie curioasă, care se clatină. Tot ce s-a făcut a fost să se 
stipuleze că organizarea este un element constitutiv al imaginii lăuntrice. Însă 
simpla stipulare nu îi conferă imaginii lăuntrice o însuşire miraculoasă, capabilă să 
surprindă schimbarea aspectelor. Diferenţa de percepţie implicată în schimbarea 
aspectului nu se datorează vreunei proprietăţi inerente imaginii vizuale, ce are 
puterea de a o modifica, ci modului în care subiectul se raportează la ceea ce 
vede.  În  acest  sens,  există  o  relaţie  internă între  ceea  ce  vede  subiectul  şi 
modurile în care răspunde ori reacţionează în diverse situaţii.

 
[...] ceea ce percep în licărirea aspectului nu este o însuşire a obiectului, este o 

relaţie internă între el şi alte obiecte.

Dacă am văzut capul-I-R ca I, atunci am văzut: aceste forme şi culori (le redau în 
mod exact) – şi în afară de ele ceva de acest fel: şi acum arăt spre o mulţime de imagini 
diferite ale iepurilor. – Asta arată diferenţa dintre concepte.

«A vedea ca...» nu ţine de percepţie. Şi de aceea, este şi nu este precum a vedea 
(Cercetări filosofice, p. 357, p. 378).

Faptul că cineva care surprinde schimbarea unui aspect într-un obiect sau 
o imagine le plasează pe acestea în contexte diferite, punându-le în legătură cu 
alte obiecte sau imagini de acelaşi fel, nu este un simplu adaos la ceea ce spune 
că vede. Numai aşa se poate decide cu cel fel de experienţă vizuală se confruntă 
cineva,  iar  acest  lucru  evidenţiază  că  remarcarea  unor  aspecte  nu  este 
reductibilă la, nu este un caz de percepţie, dar este totuşi înrudită cu ea.

Wittgenstein oferă multe exemple de „a vedea ca...”: a vedea capul-I-R ba 
ca pe iepure, ba ca pe raţă; a vedea o cruce neagră pe un fundal alb sau vice versa; a 
vedea o figură triunghiulară atârnând de vârful ei sau ca pe un obiect răsturnat; 
a vedea într-un triunghi  asta ca vârf,  aceea ca bază; a vedea o treaptă când 
concavă, când convexă etc. Între acestea există însă diferenţe semnificative – tot 
atât de semnificative ca şi cele între „a vedea ca...” şi „a  vedea (pur şi simplu)”. 

Tu trebuie să reflectezi  asupra faptului că descrierea aspectelor care se schimbă 
unul cu celălalt este în fiecare caz una de un gen diferit (Cercetări filosofice, p. 371). 
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În cazul capului-I-R, a vedea imaginea într-un fel sau altul depinde de 
experienţa cuiva în  alte contexte (familiarizarea cu iepurii şi raţele). În cazul 
crucii  duble,  o  primă  luare  la  cunoştinţă  cu  imaginea  este  suficientă  pentru 
surprinderea celor două aspecte ale sale.  Pe de altă parte,  în descrierea unui 
aspect  al  crucii  duble  se  face  referire  numai  la  o  parte  a  crucii,  nu  şi  în 
descrierea unui aspect al capului-I-R. În acest sens, şi efectul iluziilor optice va 
fi conceput în moduri diferite. Cât despre posibilitatea creării unor iluzii optice, 
numai în cazul lor şi în cazul treptei concave/convexe este vorba de aşa ceva, în 
celelalte cazuri nu. Apoi, a vedea o figură triunghiulară ca pe un obiect răsturnat 
solicită imaginaţie: e nevoie de un scenariu care să permită plasarea figurii într-un 
anumit context. A vedea într-un triunghi asta ca vârf, aceea ca bază necesită o 
anumită  instrucţie  în  domeniul  geometriei  şi  existenţa  unor  tehnici  de 
demonstraţie. – Cum vede cineva figura în geometria descriptivă va fi diferit de 
cum o vede cineva care  nu ştie  nimic  despre  geometrie.  –  Şi  de  asemenea, 
pentru a vedea o treaptă când concavă, când convexă, e nevoie de stăpânirea 
unor tehnici. Uşurinţa urmăririi unei demonstraţii în care este implicată treapta 
concavă,  să  zicem,  depinde  de  un  anumit  gen  de  „descurcare”,  de  ceea  ce 
Wittgenstein numeşte „nuanţe fine ale comportării”. – Figura nu-i va juca feste 
celui căruia şi-a însuşit anumite gesturi, de care se serveşte pentru a fixa relaţiile 
tridimensionale. Pe când altcuiva, care se află încă în stadiul de învăţare, din 
pricina unor schimbări în mod constant ale aspectelor figurii, îi va fi greu, dacă 
nu imposibil, să urmărească demonstraţia. 

Lecţia profundă a lui Wittgenstein este că există diferenţe fundamentale 
între folosirile expresiilor, ce par la prima vedere atât de asemănătoare, încât nu 
mai  sunt  deosebite  unele  de  altele,  iar  dacă  aceste  diferenţe  sunt  trecute  cu 
vederea, iau naştere sau se perpetuează tot felul de confuzii şi neînţelegeri. (Vă 
voi învăţa diferenţele!) Pe de altă parte, dacă te rezumi strict la relatarea sau 
descrierea a ceea ce este pur şi simplu văzut, nu reuşeşti să surprinzi o gamă 
variată şi  extrem de complexă de experienţe vizuale, printre care remarcarea 
aspectelor joacă un rol însemnat104 în viaţa oamenilor. În plus, dacă nu ţii cont 
de  toată  această  bogată  diversitate,  ajungi  la  false  prezentări ale  realităţii  – 
concepţii înguste  potrivit  cărora  experienţele  vizuale  pot  fi  reduse  la  una 
singură,  fundamentală,  esenţială  –  şi  te  străduieşti  în  fel  şi  chip  să  arăţi  că 
remarcarea aspectelor  constituie un proces mai  elaborat  decât  cel  elementar. 

104 Capacitatea de a remarca aspecte ne dă posibilitatea să întreprindem o sumedenie de lucruri în 
diferite situaţii de viaţă: de la soluţionarea unor mici şarade, la soluţionarea unor mari probleme de 
geometrie; de la emiterea unor judecăţi despre fapte, la pronunţarea unor judecăţi estetice şi morale.
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Încercările de a da o explicaţie sau justificare tuturor experienţelor sunt sortite 
eşecului. Explicaţiile şi justificările au aplicaţii limitate; ele capătă sens numai 
în cadrul unor contexte particulare, bine determinate.

Acum, dacă privim în urmă şi vedem de unde s-a plecat, putem observa 
cât de lung şi de sinuos a fost drumul parcurs de Wittgenstein105. „A vedea” nu 
este, după cum s-a putut crede, un concept singular, ci un concept-familie. Iar 
acest lucru este valabil şi pentru conceptul „a descrie”. Cazurile de „a vedea” şi 
de „a descrie” sunt extrem de numeroase, iar între ele nu există graniţe precise. 
A le stabili graniţe precise înseamnă a le face ceea ce nu sunt. Ţine de natura lor 
să fie încâlcite, iar totul trebuie lăsat aşa cum este! Ca să le putem înţelege, ne 
facem loc printre hăţişurile lor şi le examinăm pe fiecare în parte. Şi vom va 
dovadă că am înţeles ceva profund dacă vom fi capabili să spunem numai atât: 
se joacă acest joc de limbaj. 

Conceptul «a vedea» lasă impresia a ceva încâlcit. Ei bine, aşa este el. – Privesc 
peisajul;  privirea  mea  rătăceşte,  văd  tot  felul  de  mişcări  clare  şi  neclare;  una mi  se 
întipăreşte clar,  cealaltă doar foarte şters. Cât de cu totul rupt în bucăţi ne poate apărea 
ceea ce vedem! Şi acum uită-te la ceea ce înseamnă „descrierea a ceea ce se vede”! – Dar 
asta  este tocmai  ceea ce  se  numeşte  o  descriere a ceea ce  se  vede.  Nu există  un caz 
autentic,  în  ordine,  pentru  o  astfel  de  descriere  –  iar  restul  este  încă  neclar,  ceva  ce 
aşteaptă încă o clarificare sau trebuie să fie, pur şi simplu, dat la o parte ca un reziduu.

Există aici pentru noi primejdia uriaşă de a dori să facem distincţii fine. – Este la 
fel ca atunci când vrem să derivăm conceptul corpului fizic din «ceea ce se vede în mod 
real».  –  Este  vorba  mai  degrabă  de  acceptarea jocului  de  limbaj  cotidian  şi  de 
caracterizarea tuturor celorlalte drept false prezentări. Jocul de limbaj primitiv, pe care îl 
învaţă copilul, nu are nevoie de nici o justificare; încercările de justificare trebuie respinse 
(Cercetări filosofice, p. 361).

În lumina a  tot  ce  s-a spus  până acum doresc să subliniez o trăsătură 
caracteristică  a  practicii  filosofice  târzii  a  lui  Wittgenstein,  şi  anume  că  în 
filosofie nu există concepte privilegiate sau o ierarhie a acestora. Aceasta apare 
ca o consecinţă a două idei aflate în strânsă legătură: (1) filosofia nu este o 
doctrină gândită după modelul ştiinţei – un corp de propoziţii –, ci o activitate; 
(2) nu există propriu-zis un limbaj filosofic, însă chiar dacă ar exista, nu ar fi 
altceva decât expresia gândirii oamenilor. „A vedea” şi „a descrie” par să fie concepte 
fundamentale, în sensul că ele pun în mişcare cercetarea – filosoful nu face decât să 
se uite şi să descrie ceea ce stă în faţa ochilor tuturor. Se poate vedea însă că ele 

105 Trebuie precizat că Wittgenstein merge şi mai departe cu cercetarea. El discută despre 
orbirea la aspecte şi stabileşte, pornind de la acest concept, conexiuni importante între remarcarea 
aspectelor şi semnificaţia cuvintelor, culminând cu remarci privitoare la cunoaşterea oamenilor. 
Însă toată această discuţie, pe cât este de semnificativă, pe atât este de complexă. De aceea ea se 
cuvine să fie abordată separat.
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suportă acelaşi tratament ca şi al altor concepte. Acolo unde e nevoie de clarificări 
de natură conceptuală, acolo trebuie să se afle şi filosoful. El trebuie să fie la 
datorie oriunde apar confuzii şi neînţelegeri. Ori de câte ori acestea se ivesc în 
drum, el trebuie să se confrunte cu ele. Şi nu are voie să facă vreo selecţie: toate 
dificultăţile  filosofice  sunt  la  fel  de  importante,  deoarece  fiecare  dintre  ele 
reprezintă un obstacol în calea înţelegerii. Iar dacă înţelegere nu e, nimic nu e.

 

IF GOD GRANTED THE PHILOSOPHERS INSIGHT
INTO WHAT LIES IN FRONT OF EVERYONE’S EYES…

ON THE SORT OF DIFFICULTIES FACED BY
WITTGENSTEIN IN THE DISCUSSION ON SEEING ASPECTS

Summary

In this paper I am concerned with some of the difficulties inherent in the philosophical 
practice  initiated  by  Wittgenstein  in  the  later  period  of  his  activity.  I  will  comment  some 
significant passages from the second part of the  Philosophical Investigations, section xi, where 
Wittgenstein discusses the concept of seeing aspects. In addition, I will show that in spite of all 
appearances, the description of what lies in front of everyone’s eyes is a very hard and complex 
task. Hopefully, this will throw light on the idea that even if God granted the philosophers insight 
into what lies in front of everyone, their work would still not be an easy one. 
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NOTE ASUPRA ISTORICITĂŢII FILOSOFIEI CONTEMPORANE

VIOREL CERNICA

Introducere

Operaţia de periodizare a istoriei filosofiei a devenit, de ceva vreme, un 
fapt  aproape mecanic.  Chiar  şi  atunci  când nu ne punem întrebarea  privind 
statutul istoric al filosofiei mai vechi sau mai noi, pentru că problema pe care o 
tematizăm nu pretinde şi o cuprindere istorică, utilizăm, în sens convenţional, 
expresii precum „filosofie antică”, „filosofie medievală”, „filosofie modernă”, 
„filosofie  contemporană”  etc.  Există  chiar  o  acreditare  la  nivelul  conştiinţei 
publice a unor sensuri legate de astfel de expresii, iar istoricii filosofiei încearcă 
tot  felul  de  justificări  ale  lor.  Totuşi,  problemele  cele  mai  presante  apar  în 
legătură cu „filosofia contemporană”, la care participăm, într-un fel, noi cei de 
„azi”. Dar ce ar putea reprezenta „filosofia contemporană”? Paradoxal, tocmai pentru 
că orizontul de uimire al celor care chiar îşi pun o asemenea întrebare este 
foarte accidentat, îngăduind înlăuntru-i o mulţime de prejudecăţi motodologice, 
precomprehensiuni istoriografice etc., termenul în cauză este utilizat abuziv. Vrem 
să explicăm prezenţa, în discuţiile filosofice actuale, a două „modele” (şi atitudini) 
faţă de temele socotite semnificative, este vorba de modelul fenomenologic şi de 
cel analitic, imediat invocăm „filosofia contemporană” pentru a stabili spaţiul 
de referinţă al acestora. Vrem să justificăm multiplicarea stilurilor de filosofare 
în ultimul timp,  chemăm din nou „filosofia contemporană” pentru a ne oferi 
„locul” în care aceste stiluri capătă semnificaţie. Dar, într-un fel, astfel de situări 
metodologice, legate de modelele de filosofare şi  de stilurile în care se face 
filosofia, au existat întotdeauna în istoria filosofiei, adică şi în „filosofia antică”, 
şi în „filosofia modernă” etc.

Pentru a vorbi cu sens despre filosofia contemporană ar trebui descoperite, 
kantian  vorbind,  condiţiile  de  posibilitate  ale  sale,  „temeiurile”  în  virtutea 
cărora filosofia contemporană este ceva, adică are propria „realitate”, acceptând 
astfel  de  la  bun  început  că  ea  reprezintă  un  fapt  condiţionat,  dependent  de 
anumite temeiuri, „cauzat” de fapte care îi sunt, cel puţin parţial, exterioare. Luând 
în  seamă, pe  de  o  parte,  experienţa  filosofic-istoriografică  recentă  în  privinţa 
periodizărilor istoriei filosofiei, iar pe de altă parte, reprezentativitatea semantic-
filosofică a unor reconstrucţii ale „lumii”, „omului”, „cunoaşterii”, „acţiunii”, „culturii”, 
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„absolutului” etc. din ultimul timp, putem vorbi despre trei modalităţi de refacere 
a  temeiurilor  realităţii  filosofiei  contemporane,  adică  de  trei  direcţii  potrivite 
dezvăluirii condiţiilor sale de posibilitate. Prin una dintre acestea, este dezvăluită 
condiţia  sa  istorică,  prin alta,  cea  fenomenologică,  prin  a  treia,  condiţia  sa 
hermeneutică.  Dezvăluindu-le pe acestea,  capătă  un sens  realitatea istorică,  cea 
fenomenologică şi cea  hermeneutică ale filosofiei contemporane. Iar odată acestea 
puse în sens, ceea ce numim „filosofie contemporană” poate reprezenta ceva mai 
bine delimitat, adică o „realitate” ce poate fi suprinsă şi descriptiv, întrucât îi 
sunt proprii anumite caracteristici.

Felul de a lucra, în privinţa scoaterii la iveală a condiţiilor de posibilitate 
ale unei realităţi filosofice numite „filosofie contemporană”, nu îşi are începutul 
în descrierea unor însuşiri ale unei „realităţi” pe care, într-un anumit mod, am 
constatat-o, am „cunoscut-o”. Mai degrabă pornim de la un fapt a cărui realitate, 
deşi  presupusă,  nu  poate  fi  descrisă,  ci  doar  întemeiată  (reconstruită)  prin 
dezvăluirea  condiţiilor  posibilităţii  sale,  urmând  ca  după  această  operaţie  să 
ajungem şi la o descriere a sa. Dar, într-un fel, însăşi realitatea filosofiei contemporane 
este  „acum”  aşezată  într-un  topos  potrivit,  astfel  încât  rostul  ei  propriu-zis 
filosofic  se desăvârşeşte;  „acum”,  adică prin  această aplicare a tehnicilor  de 
recompunere a condiţiilor  posibilităţii  sale.  De aici,  poate,  importanţa revenirilor 
interpretative asupra unor reconstrucţii filosofice: în acest mod capătă ele însăşi 
ralitatea istorică; părăsite, lăsate în spaţiul apariţiei lor, ele se sting, îşi pierd 
potenţialul  filosofic,  în  cazul  în  care  l-au  avut,  odată.  Prin  urmare,  ceea  ce 
numim  filosofie  contemporană  capătă  semnificaţie  numai  prin  interpretare, 
adică printr-un demers de atragere a faptelor potenţial filosofice într-un orizont 
de semnificaţii, în aşa fel încât „realitatea” lor să se închege şi să se impună.

Nu este  vorba aici,  totuşi,  despre  o  metodă,  o  tehnică  determinată  de 
compunere  a  ceea  ce  numim  filosofie  contemporană,  ca  şi  cum elementele 
acesteia ar prinde chip acum, sub ochii noştri, ci de condiţii  „formale” în care 
anumite construcţii filosofice recente, prinse dintr-o anumită perspectivă, sunt 
reordonate: istoric, în primul rând, apoi fenomenologic şi hermeneutic. E drept, 
pe  de  altă  parte,  că  în  felul  acesta  devine  cumva  neproblematică  însăşi 
„realitatea”  filosofiei  contemporane,  căpătând  astfel  legitimitate  suficientă  şi 
utilizarea unor sensuri ale acestui termen. Cu toate acestea, avem de-a face cu o 
realitate condiţionată de perspectivele şi atitudinile – istorică, fenomenologică, 
hermeneutică – utilizate în sens „critic”, adică pentru a dezvălui condiţiile de 
posibilitate ale filosofiei contemporane.

Am putea spune, în urma acestor observaţii,  că trebuie să vorbim mai 
întâi despre posibilitatea filosofiei contemporane; de aceea punctul de plecare al 
demersului este reprezentat de filosofia actuală, de ceva în a cărui facticitate „se 
crede”, dar care nu este ordonat, delimitat, aşezat într-un topos potrivit, care apare 
încă neformat corespunzător unor intenţii de scoatere în afară a condiţiilor sale 
de posibilitate. Filosofia este şi un demers reflexiv, aşadar interesat de propria sa 
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condiţie, iar actualitatea (filosofia actuală) „prezentifică” timpul construcţiilor 
filosofice,  fără  a  amesteca  trecutul  cu  viitorul  şi  pe  acestea  cu  prezentul 
filosofic.  Aplicând  o  metodă  „critică”,  ce  are  drept  scop  dezvăluirea  unor 
condiţii  de  posibilitate  –  aplicând-o  din  perspectiva  unei  atitudini  reflexiv-
interogative asupra filosofiei  actuale – ne deschidem calea cea mai  potrivită 
pentru a ajunge la realitatea filosofiei contemporane.

Am vorbit însă mai sus despre trei „realităţi” ale filosofiei contemporane: 
istorică, fenomenologică şi hermeneutică. Nu cumva distrugem însăşi realitatea 
acesteia, acceptându-le pe cele trei? Ar mai putea fi ea ceva fără unitate? Fiindcă 
unitatea este însăşi condiţia de posibilitate şi de realitate a unui fapt. Dar cele 
trei realităţi nu sunt decât „forme” ale aceluiaşi fapt: filosofia contemporană, 
care doar prin reconstrucţia sa potrivit celor trei atitudini (perspective), cu trei 
metode diferite, capătă ceea ce îi este necesar pentru a fi un fapt semnificativ 
într-un orizont filosofic deja croit prin „realitatea” filosofică a altor perioade.

1. Cele trei „realităţi” ale filosofiei contemporane

a. Realitatea istorică a filosofiei contemporane. Punctul de vedere istoric 
asupra  filosofiei  este  atotprezent  în  orizontul  încercărilor  de  revenire  asupra 
unor construcţii  filosofice.  În privinţa problemei  noastre,  perspectiva istorică 
scoate la iveală filosofia contemporană ca o înşiruire de „momente”, „concepţii”, 
„orientări”, „şcoli” etc. Desigur, fiecare orientare etc. este explicată prin recurs 
la  filosofii  mai  vechi,  unele  moderne,  altele  de  dincolo sau  de  dincoace  de 
această  perioadă.  Existenţialismul  este  „explicat”  pe  baza  filosofiei  lui 
Kierkegaard,  filosofia  vieţii  pornind  de  la  Nietzsche,  hermeneutica,  de  la 
Schleiermacher  şi  Dilthey,  fenomenologia,  într-un  fel,  pe  baza  filosofiei  lui 
Descartes,  a  lui  Kant  şi  a  lui  Hegel.  Într-o  situaţie  mai  clară,  în  privinţa 
condiţionărilor venite dinspre trecut, se află „neo-filosofiile”: neokantianismul, 
neohegelianismul,  neopozitivismul,  neoraţionalismul,  chiar  neoplatonismul, 
neoaristotelismul, neoaugustinismul, neotomismul etc.

Procedând în felul acesta, „istoricul” filosofiei acceptă un paradox; de fapt, 
chiar dacă el îl conştientizează, nu îl poate ocoli, pentru că îi este consubstanţial 
metodei  istorice. Astfel,  pe de o parte,  prin indicarea antecedentelor unei 
filosofii  actuale,  se  asigură  continuitatea  filosofiei,  ideea  cu  totul  preţioasă 
pentru  o  reconstrucţie  istorică  a  acesteia;  pe  de  altă  parte  însă,  filosofia 
contemporană  – asemenea  oricărui  alt  segment  istoric  al  filosofiei  –  trebuie 
specificată prin însuşiri care îi aparţin doar ei, altminteri putându-se confunda 
cu oricare altă filosofie gândită istoric.

Aşadar, trebuie asigurată continuitatea între segmentele istoriei filosofiei, 
dar, totodată, trebuie specificat fiecare astfel de segment. Prima condiţie asigură 
continuitatea  „gândului”  filosofic;  cea  de-a  doua,  discontinuitatea  (şi  ea 
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necesară, istoric vorbind) dintre aceste segmente. Relaxând ambele exigenţe, se 
poate ajunge la o formulă care să dea seama şi de continuitate şi de ruptură; dar 
acest fapt de a da seama, totodată, de două sensuri opuse este el însuşi unul 
propriu filosofiei, ceea ce înseamnă, întâi, că realitatea istorică a filosofiei îşi 
cuprinde propria problemă despre posibilitatea sa, apoi că dominanta istorică a 
filosofiei este reprezentată de relativitatea momentelor care o alcătuiesc.

Acceptând chiar şi relativitatea momentelor istoriei filosofiei, ca formulă 
de sinteză între continuitate şi  ruptură în privinţa momentelor care alcătuiesc 
filosofia,  dăm  peste  câteva  probleme,  proprii,  se  pare,  realităţii  istorice  a 
filosofiei, în fond, reconstrucţiei sale istorice. Iată aceste probleme: a) stabilirea 
unui  început  al  filosofiei  contemporane,  a  unei  limite  între  ea  şi  filosofia 
modernă,  pe  care,  potrivit  reconstrucţiei  istorice,  o  urmează;  acest  fapt 
accentuează ruptura dintre momentele istoriei filosofiei, deschizând şi a doua 
problemă,  b) cea a recompunerii unui specific al filosofiei contemporane; ceea 
ce ar pretinde indicarea unor legături între momente. Pe fondul paradoxal pe 
care apare,  ultima problemă capătă autonomie:  c)  felul  în care sunt posibile  
legăturile dintre momentele filosofice care alcătuiesc un tot, o unitate.

Desigur, cei care aleg această cale de refacere a filosofiei contemporane 
folosesc diverse tehnici pentru a rezolva aceste probleme. Unele dintre tehnici 
au drept scop tocmai eludarea problemelor amintite, altele tocmai pe acela de 
accentuare a lor,  în aşa fel încât să capete sens şi  continuitatea şi  ruptura în 
orizontul filosofiei (şi nu doar în al celei contemporane). Dintre răspunsurile lesne 
de identificat pe „piaţa” ideilor filosofice, unele se disting prin  radicalitatea 
negării  continuităţii  în  sensul  conţinutului  de  idei  (soluţii,  răspunsuri),  
recunoscând în  schimb  o  continuitate  aporetică.  Cei  care  vorbesc  despre 
moartea filosofiei, poate doar a metafizicii, aparţin acestui spaţiu de atitudine 
filosofică.  Uneori,  modificarea  imaginii  istorice  este,  lucrând  în  acest  chip, 
fundamentală, în sensul  că este postulat sau chiar demonstrat un alt statut pentru 
filosofie. Reprezentanţii Cercului  de  la  Viena,  socotind  că  filosofia  nu  este 
cunoaştere, ci  activitate, deşi ea are câteva probleme pe care şi le-au însuşit 
întotdeauna gânditorii de excepţie – dar şi probleme metafizice lipsite de sens – 
procedau în această manieră istoric-radicală.

Însuşi  postmodernismul,  ca  ideologie  culturală  activă  şi  în  zona  de 
reconstrucţie  istorică  a  filosofiei,  este  o  atidutine  din  specia  celei  căreia  îi 
aparţine şi  cea despre care a fost  vorba mai  sus.  Şi  tot  aici  am putea aşeza 
nihilismul, dacă în unele variante ale sale nu ar constitui doar un act de pregătire 
a revenirii filosofiei la propria condiţie (fiinţă).

Sunt şi formule de rezolvare a problemelor menţionate, îndeosebi a celei 
privind  specificul  filosofiei  contemporane,  socotită  fundamentală  din 
perspectivă istorică, formule care lucrează după criterii din afara filosofiei, de 
regulă,  criterii  politice.  Astfel,  filosofia  contemporană  începe  imediat  după 
primul război mondial; sau chiar mai devreme: după unificarea Germaniei etc.; 
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desigur,  pentru  alţii  ea  începe  după  al  doilea  război  mondial.  Semnificativ 
pentru această  direcţie  nu este  atât  convenţionalitatea  criteriilor,  inadecvarea 
acestora la „materialul” pe care trebuie să-l ordoneze, ci  consecinţele acestui 
fapt la nivelul caracteristicilor filosofiei contemporane. Se-nţelege, aceasta nu 
mai poate fi gândită, direct sau camuflat, decât după tipare politice; uneori chiar 
este redusă la „filosofia politică”.

În alte medii însă, de exemplu în cele ale filosofiei analitice, se vorbeşte 
despre renaşterea ontologiei etc., ceea ce înseamnă că filosofia contemporană se 
specifică tocmai prin astfel de întâmplări, de evenimente, care o privesc pe ea însăşi 
ca filosofie. De aici şi nuanţa non-istorică a reconstrucţiilor analitice ale filosofiei.

Dincolo de toate aceste particularităţi ale reconstrucţiilor istorice, putem 
sesiza două paradoxuri generice ale lor, care le dă forţa de a se afla semnificativ 
în orizontul filosofiei. Unul este  al istorismului care nu se poate autonomiza  
faţă de convenţionalism, pentru a ajunge la o formulă pur istoristă; şi poate că 
acest impas este expresia neputinţei gândirii noastre de a cuprinde sub regulile 
sale forma şi devenirea unui „lucru”. Celălalt este al „istoriei naturale” care nu 
se poate păstra în limitele „obiectivităţii” criticii istorice, atunci când, firesc, 
trece  în  spaţiul  reconstrucţiei  filosofice.  De  aici  vine  dorinţa  de  fidelitate  a 
interpretării, regulă de aur pentru mulţi istorici ai filosofiei, dar tot de aici şi 
pretenţia unora de a oferi o „interpretare”, cu toate nu oferă, de pe poziţii, totuşi, 
istoriste, decât o „reproducere” a unor momente din istoria filosofiei.

În  ultimă  instanţă,  justificarea  istoristă  a  filosofiei  contemporane  nu 
reprezintă  propriu-zis  o reconstrucţie filosofică.  Totuşi,  această filosofie  este 
pusă în condiţie de „realitate”, într-o reţea de concepţii, momente, orientări etc. 
legate de fapte similare produse în alte perioade ale „istoriei filosofiei”. Rămâne, 
alături de paradoxurile semnalate, şi problema legăturii între orientările, direcţiile 
etc.  contemporane;  în  absenţa  acestora,  ne-ar  lipsi  şi  temeiul  unităţii  acestei 
filosofii; iar în lipsa unităţii sale, însăşi realitatea sa este pusă în cumpănă.

Multe  dintre  istoriile  filosofiei  contemporane  sunt  părţi  în  „istorii 
universale” sau generale ale filosofiei. Dar faptul acesta nu constituie în mod 
direct un neajuns în judecarea lor. În regula acestui model lucrează B. Russell în 
Istoria filosofiei occidentale, J. Brun în Europa filosofică, J. Hersch în Mirarea 
filosofică sau M. Dummett în Originile filosofiei analitice.106

b. Realitatea fenomenologică a filosofiei contemporane. Modul de lucru 
al fenomenologului istoric al filosofiei contemporane este „evenimenţialist”, nu 
istorist. Fiecare construcţie filosofică reprezintă un „eveniment” (al gândirii, al 

106 Cf.  B.  RUSSELL,  Istoria  filosofiei  occidentale  (trad.  rom.),  Bucureşti,  Editura 
Humanitas, 2005; J. BRUN, Europa filosofică (trad. rom.), Târgovişte, Editura, Pandora, 2002; J. 
HERSCH,  Mirarea  filosofică.  Istoria  filosofiei  europene (trad.  rom.),  Bucureşti,  Editura 
Humanitas,  1994;  M. DUMMETT,  Originile filosofiei analitice,  Cluj-Napoca, Editura Dacia, 
2004.
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conştiinţei, chiar al Istoriei sau al unei istorii), adică o apariţie în sens absolut. 
Semnificaţia sa filosofică îşi are susţinerea numai în „subiectivitatea întemeietoare” 
(transcendentală)  a  istoricului.  Tehnica  fenomenologică  pe  care  acesta  o 
utilizează  reprezintă  mijlocul  unei  veritabile  reconstrucţii  a  înseşi  ordinii 
filosofiei.  Toate  orientările,  şcolile,  concepţiile,  viziunile  etc.  îşi  recapătă 
valabilitatea,  ceea ce  înseamnă că  ele  participă  la  un topos,  la  un spaţiu  de 
realitate, însă această participare nu este una obiectivă, ca şi cum ele acolo s-ar 
afla  într-un mod natural,  aşezate de  filosoful  care  le-a construit,  ci  este  una 
fundamentată într-o reconstrucţie istorică a filosofiei înfăptuită de fenomenolog.

Aşezarea,  aşadar,  într-un  topos  filosofico-istoric  nu  mai  depinde  de 
legăturile  dintre  „momentele”  unui  curs,  nici  de  relaţiile  dintre  construcţiile 
filosofice  din  diferite  perioade  istorice,  ci  doar  de  ordinea  instituită  prin 
reconstrucţia filosofică. De pildă, filosofiile contemporane nu îşi generează şi 
păstrează  semnificaţia  datorită  condiţionărilor  venite  dinspre  trecut,  datorită 
legăturilor  lor  cu  producţii  filosofice  mai  vechi,  ci  datorită  „realizării” 
(„interpretării”) lor în formula fenomenologică pusă la lucru. Fiecare participant 
la  acest  spaţiu  este  purtătorul  unui  sens  pe  care  conştiinţa  întemeietoare  i-l 
impune. Sensul în cauză se află, cumva, în construcţia filosofică asupra căreia 
se  aplică  tehnica  fenomenologică,  însă  doar  reconstrucţia  este  aceea  care  îl 
scoate la iveală, care îl trece din posibilitate în realitate.

Pe baza celor câteva observaţii putem ajunge la problema primă a realităţii 
fenomenologice a filosofiei  contemporane:  „împarantezarea lumii  filosofice”, 
folosind o sugestie husserliană, ceea ce înseamnă anularea oricărei prejudecăţi 
privind istoria naturală a filosofiei ca o înşiruire de construcţii filosofice. Totodată 
însă,  ceea  ce  propune  tehnica  fenomenologică,  pentru  a  aduce  la  realitate 
filosofia contemporană – sau alt fragment al unei istorii a filosofiei – pretinde o 
reconstrucţie a însuşi  conceptului  filosofiei.  Dar şi  conceptul  istoriei  trebuie, 
cumva,  regândit,  pentru  că  tehnica  fenomenologică  are  pretenţia  că  supune 
criticii (în fond, reconstrucţiei) toate elementele unui demers, chiar şi premisele, 
temeiurile, presupoziţiile acestuia. Aşadar, problemele reconstrucţiei fenomenologice 
a filosofiei contemporane sunt: a) împarantezarea „lumii filosofice”; b) reconstrucţia 
conceptului  filosofiei;  c)  reconstrucţia  conceptului  istoriei  şi  trecerea  unei  
„filosofii” din posibilitate în realitate.

Fără a face referire directă şi exclusivă la tehnica fenomenologică de origine 
husserliană, poate fi recunoscută intenţia de a reconstrui filosofia contemporană 
pe temeiurile unei „teorii” a filosofiei în multe medii filosofice. În felul acesta se 
ajunge, de fapt, la filosofia contemporană ca fenomen, ca ceva întemeiat în puterea 
noastră de a pune sensuri în lucruri. Scoaterea la iveală a „genealogiei interioare” a 
unei  construcţii  filosofice  nu  anulează  posibilitatea  actului  fenomenologic, 
reconstructiv la adresa filosofiei, deşi acestea două par a fi contradictorii. În fond, a 
dezvălui „genealogia interioară” a unei filosofii înseamnă a ţine seama, mai presus 
de orice,  de  filosofia  în  cauză,  ca  şi  cum subiectul  care  lucrează la  această 
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dezvăluire i s-ar supune în sensul provocării arătării de sine a „obiectului”; pe 
de altă parte, a reconstrui o filosofie presupune, cel puţin în debutul actului, o 
suspendare a obiectului, în aşa fel încât subiectul – fenomenologul – să-şi scoată 
el însuşi la iveală puterea de a impune obiectului „regula” sa. Totuşi, formula 
fenomenologică propriu-zisă mizează mai  degrabă pe actul reconstrucţiei,  iar 
genealogia  internă  a  unei  filosofii  nu  este  altceva  decât  ceea  ce  conştiinţa 
reconstructivă identifică drept origine a acelei filosofii.

Acesta  pare  a  fi  paradoxul  pe  care  îl  păstrează  în  sine  orice  realitate 
fenomenologică a filosofiei, prin urmare, orice determinare a condiţiei sale de 
posibilitate.  Origine-în-sine,  reconstrucţie  a  acesteia  printr-o  intervenţie  din 
afară;  e  drept,  pentru  fenomenologul  consecvent  nu  există  „afară”.  Oricum, 
lucrându-se în acest mod, apare riscul fragmentării unei filosofii (alcătuită din 
mai multe reconstrucţii, dacă este privită din perspectiva istoriei). Poate tocmai 
în sensul de a eluda acest paradox, în mediile fenomenologice, acolo unde apare 
intenţia  refacerii  unei  „istorii”  a  filosofiei  (sau  a  istoriei  unei  filosofii)  este 
reconstruit mai întâi însuşi conceptul filosofiei.

Interpretarea lui Descartes de către Husserl, apoi interpretările lui Heidegger 
la Parmenides, Kant, Nietzsche, de asemenea reconstrucţiile lui Vattimo având 
drept  obiect  filosofia  lui  Nietzsche şi  a  lui  Heidegger,  cele ale  lui  Rorty de 
asemenea referitoare la Nietzsche, Heidegger, dar şi la Wittgenstein sau Derrida, 
precum şi fenomenologiile semantice ale lui Mircea Vulcănescu şi Constantin 
Noica  reprezintă  bune  exemple  pentru  căutarea  condiţiei  de  posibilitate  a 
filosofiei şi de reconstrucţie a acesteia ca realitate fenomenologică.107

c.  Realitatea  hermeneutică  a  filosofiei  contemporane.  Fără  îndoială, 
interpretarea reglează orice raportare la o construcţie filosofică, fie în intenţia 
recompunerii unei istorii a filosofiei, fie în intenţia reconstrucţiei fenomenologice 
a acesteia. Dar actul interpretării nu reprezintă, pentru aceste două metode de 
concepere  a  condiţiei  de  posibilitate  a  filosofiei  contemporane  (în  genere,  a 
filosofiei), regula metodei,  temeiul lor metodologic. Există însă şi o altă cale 
pentru a da seama de condiţia de posibilitate a filosofiei contemporane pentru 
care  actul  interpretării  este  fundamental,  pentru  că  el  structurează  întreaga 

107 Cf.  HUSSERL,  Meditaţii  cartesiene  (trad.  rom.),  Bucureşti,  Editura Humanitas,  1994; 
HEIDEGGER, Parmenide (trad. rom.), Bucureşti, Editura Humanitas, 2001; Idem, Metafizica lui  
Nietzsche (trad.  rom.),  Bucureşti,  Editura Humanitas,  2005;  Idem,  Kant et  le problème de la  
métaphysique  (trad. fr.), Paris, Gallimard, 1953;  Idem,  Interprétation phénoménologique de la  
“Critique de la raison pure” de Kant  (trad. fr.), Paris, Gallimard, 1977; G.VATTIMO,  Aventurile 
diferenţei  (trad.  rom.),  Constanţa,  Editura  Pontica,  1996;   R.  RORTY  Contingenţă,  ironie  şi  
solidaritate (trad. rom.), Bucureşti, Editura All, 1998; Idem, Pragmatism şi filosofie post-nietzscheană 
(trad. rom.), Bucureşti, Editura Univers, 2000; Mircea VULCĂNESCU, Dimensiunea românească a 
existenţei, Bucureşti, Editura Fundaţiei culturale române, 1991; Constantin NOICA, Cuvânt împreună 
despre rostirea românească, Bucureşti, Editura Eminescu, 1997.
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reconstrucţie  şi,  în  ultimă  instanţă,  însăşi  realitatea  filosofiei  contemporane, 
diferită de celelalte două ipostaze ale realităţii sale.

În ultima vreme s-au exprimat multe puncte de vedere în privinţa actului 
de  interpretare;  este important  însă pentru noi  faptul  că a intrat  în fiinţă un 
model  de  filosofare  numit  hermeneutică  filosofică;  din  perspectiva  acestuia, 
problemele  tradiţionale  ale  filosofiei,  precum şi  anumite  probleme  noi,  sunt 
retematizate, rezultând astfel viziuni, concepţii, teorii filosofice originale. Mă 
gândesc la opera lui Dilthay, la cea a lui Gadamer, la cea a lui Ricoeur. În aceste 
noi împrejurări filosofice, a prins formă o teorie a interpretării, după care actul 
fundamental al raportării noastre la altceva, la Altul, este interpretarea. Dar cele 
două instanţe presupuse de acest act, anume subiectul şi obiectul interpretării, 
nu  mai  capătă,  pe  rând,  preeminenţă,  aşa  cum se  întâmpla  pentru  obiect  în 
limitele  realităţii  istorice  a  filosofiei  contemporane,  sau  pentru  subiect  în 
limitele realităţii fenomenologice a acesteia. Cele două instanţe nici nu mai pot 
apărea ca atare, ci fiecare apare ca purtător al unui orizont de semnificaţii, în 
esenţa sa istoric, pentru că este legat de o anume configuraţie culturală aflată în 
evoluţie, în mişcare, în devenire către fiinţă, cum ar spune Constantin Noica. 
Interpretarea reprezintă actul originar prin care anumite sensuri ale obiectului 
(de exemplu, construcţia filosofică despre care gândim şi scriem la un moment 
dat)  sunt  posibile  numai  pentru  că  un  anumit  subiect,  aflat  într-un  orizont 
cultural-istoric,  se  ocupă  cu  acel  obiect,  numai  pentru  că  orizontul  acestuia 
„fuzionează” cu acela al obiectului.

Fuziunea orizonturilor, fapt despre care vorbeşte îndelung Gadamer, este 
însăşi  condiţia  de  posibilitate  a  interpretării;  mai  departe,  ea  condiţionează 
posibilitatea filosofiei, aşa încât datorită fuziunii orizonturilor aceasta, filosofia, 
se „realizează” (intră într-o realitate).  De aici  urmează  câteva consecinţe:  a) 
interpretarea,  posibilă  numai  pe  temeiul  fuziunii  orizonturilor  obiectului  şi 
subiectului  ei  –  acestea  două,  în  esenţa  lor,  cultural-istorice  –  constă  în 
construcţia  unui  sens,  valabil,  desigur,  în  toposul  creat  de  interpretare  şi 
reprezentat  ca zonă de fuziune a celor două orizonturi;  b)  actul  interpretării 
cuprinde, în mod necesar, un raport cu tradiţia; c) libertatea interpretului este 
„sub limite”. Fenomenul fuziunii  orizonturilor susţine toate aceste consecinţe 
ale actului interpretării şi tocmai de aceea nu trebuie să rămânem la o simplă 
reprezentare a sa, aşa cum s-a sugerat mai sus, ci trebuie să acceptăm că este 
vorba despre un concept referitor la un fapt care ar putea fi numit „revelarea 
Altuia în fiinţa-mi proprie”. De altminteri, filosofii hermeneuticii teoretizează 
acest concept, îl reconstruiesc, apoi îl pre-dau filosofiei contemporane.

Desigur,  un  asemenea  fenomen  nu  este  nou  în  conştiinţa  filosofică. 
Simţim că Platon, atunci când se referea la unii sofişti, dar şi la Parmenides şi 
alţi gânditori presocratici, avea conştiinţa unei întâlniri mai degrabă interioare 
cu gânditorul în cauză, ceea ce ar corespunde fenomenului fuziunii orizonturilor; 
la fel se întâmplă şi cu Aristotel în cazul raportării la maestrul său, Platon, dar şi 
la unii filosofi presocratici: „fiziologii” primei vârste a filosofiei, eleaţii, sofiştii 
ş. a. Dar în ceea ce am putea numi deja filosofie contemporană, fenomenul în 
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cauză  este  asumat  ca  regulă  a  metodei,  ceea  ce  înseamnă,  ca  principiu  de 
reconstrucţie a realităţii filosofiei.

Problemele proprii acestui tip de reconstrucţie a condiţiei de posibilitate a 
filosofiei contemporane ţin de raportarea la tradiţie: de posibilitatea acesteia, de 
modalităţile în care ea devine un fapt, de libertatea interpretului etc. Raportarea 
la tradiţie nu poate avea altă formă decât aceea a fuziunii orizonturilor, potrivit 
filosofilor  hermeneuticii.  Dar  tocmai  acest  fapt  introduce  problema  selecţiei 
„momentelor” semnificative. Pe de o parte, raportarea la tradiţie implică luarea 
în calcul a dimensiunii istorice a acesteia, adică apelul la „istorie”, iar pe de altă 
parte, reconstrucţia semnificaţiei, adică apelul la „fenomenologie”. Sensul unei 
opere,  de  exemplu,  nu poate  fi  altfel  reconstruit  decât  lucrând după regulile 
metodei fenomenologice, aşa cum ea s-a arătat a fi în contextul de faţă.

Prin urmare, anumite probleme ţin de selecţia momentelor unei desfăşurări 
istorice, pentru ca acestea să devină obiectul interpretării. Altele sunt legate de 
ceea ce am putea numi „ontologia sensului”. Selecţia conduce, cum bine ştim, la 
îndepărtarea unor momente  de spaţiul  interpretării;  este vorba tocmai  despre 
momentele care par a nu avea legătură cu orizontul cultural-istoric al interpretului, 
care nu-i spun nimic interpretului şi celor ce se află în orizontul său, ca trăitori 
după aceleaşi canoane culturale, istorice. Totuşi, semnificaţia oricărui moment 
este pusă în evidenţă prin reconstrucţia sa ca atare; şi atunci, selecţia operează, 
cumva, potrivit unor precomprehensiuni, care pot ghida actul selectiv, însă nu-i 
pot garanta reprezentativitatea momentelor intrate în raza sa, semnificaţia lor ca 
atare (posibilă, cum spuneam mai sus, numai prin reconstrucţie filosofică).

Pe de altă parte,  această reconstrucţie,  necesară metodei  hermeneutice, 
devine posibilă ea însăşi numai întrucât ne asumăm nişte pre-judecăţi privind 
ontologia  sensului.  Cele  mai  importante  dintre  acestea  sunt:  a)  construcţiile 
filosofice, momentele, nu au rost prin ele însele, ci doar prin interpretare; b) astfel 
de  construcţii  îşi  capătă  chiar  „existenţa”  prin  donaţia  de  sens;  c)  această 
existenţă este specifică în sensul că ea nu se confundă cu fiinţarea-simplu-prezentă, 
ci este ceva de ordinul construcţiei inteligibile. Însăşi raportarea la viitor devine 
o problemă pentru metoda hermeneutică, atâta vreme cât  fenomenul fuziunii 
orizonturilor nu îngăduie, pe lângă „prezentizarea” sa, o întemeiere a sensului 
construcţiei (momentului, obiectului interpretării) cu rost universal. De aici, poate, 
ţinta oricărei reconstrucţii hermeneutice: absolutizarea unui sens, universalizarea 
reacţiei  hermeneutice:  şi  cu înţelesul  de  cuprindere  în  orizontul  obiectului  a 
oricărui tip de semn, şi cu înţelesul de conferire a unei valabilităţi totale semnului 
intrat în raza interpretării.

Răspunsurile la aceste probleme, ce au luat forma unor veritabile reconstrucţii 
ale tradiţiei  (în ceea ce ne priveşte,  e vorba de tradiţia filosofică),  se află în 
filosofiile ce se revendică direct de la modelul de filosofare propriu hermeneuticii 
filosofice. Printre acestea, conceptul „eficacităţii istorice” al lui Gadamer este, cred, 
cel mai semnificativ pentru o discuţie despre realitatea hermeneutică a filosofiei, a 
filosofiei contemporane, în situaţia de faţă. Nu orice element al tradiţiei, al istoriei, 
este semnificativ pentru momentul nostru cultural şi istoric, ci numai anumite 
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momente, pe care, într-un fel, le pre-înţelegem. Eficacitatea istorică nu reprezintă 
numai această pre-înţelegere, ci aceasta împreună cu reconstrucţia ca atare pe 
temeiuri hermeneutice. În final, momentele pre-înţelese ca fiind semnificative odată 
aduse în orizontul nostru devin semnificative ca atare. Se-nţelege, eficacitatea 
istorică presupune interpretarea ca atare a tradiţiei, dar sensul pe care i-l ataşăm 
acesteia capătă fiinţă numai prin interpretarea consumată integral.

În privinţa filosofiei, doar sensul adus în propria fiinţă prin interpretarea 
ce  este  reglată  de  eficacitatea  istorică  determină  calitatea  filosofică  a  unei 
construcţii aparţinând tradiţiei (de acum, tradiţiei semnificative). Paradoxul propriu 
reconstrucţiei hermeneutice ţine tocmai de aceste acte pe care hermeneutul le 
cuprinde sub acoperişul eficacităţii istorice: pe de o parte, pe temeiul unei pre-înţelegeri, 
selectăm anumite  momente  ale  tradiţiei;  pe  de  alta,  aceste momente  sunt  cu 
adevărat  semnificative  numai  prin  reconstrucţia  ca  atare,  adică  numai  prin 
încheierea  actului  hermeneutic.  Totuşi,  pentru ca  semnificaţia  în  cauză să-şi 
păstreze valabilitatea, este necesară reluarea actului hermeneutic.

Poate mai mult decât în celelalte două tipuri de reconstrucţie a realităţii 
filosofiei contemporane, în cazul reconstrucţiei hermeneutice apar fel de fel de 
pericole. Unele dintre acestea au fost semnalate ca atare de filosofii hermeneuticii. 
De aici, de exemplu, teoria lui Heidegger, apoi cea a lui Gadamer, despre pre-judecată, 
pre-comprehensiune,  înţelegere  şi  pre-înţelegere.108 Un  pericol  ar  fi,  cu  o  vorbă 
blagiană, „atitudinea  catabasică”,  orientarea  accentuată  către  trecut  şi 
neechilibrarea acestuia cu viitorul printr-o formulă de prezentizare îngăduită în 
orice act de interpretare. Alt pericol ar fi  valorificarea excesivă a orizontului 
interpretului, adică „doxografia”, cu un concept al lui Rorty.109

Cred că în afara filosofilor numiţi mai sus, care au lucrat explicit cu metoda 
hermeneutică, după ce ei înşişi i-au stabilit regulile, anume Heidegger, Gadamer, 
mai lucrează cu această metodă: Collingwood (în Ideea istoriei, 1946), Ricoeur în 
demersurile sale referitoare la raportul dintre tradiţia hermeneutică şi „critica ideologiilor”, 
demersuri prin care sunt scoase la iveală sensuri ale celor două – hermeneutica 
şi critica ideologiilor – apropiate de „romantism” şi, respectiv, de „iluminism”. 
Chiar Constantin Noica lucrează în acest mod într-un studiu din 1944:  Cum 
gândeşte  poporul  român? Trebuie  amintiţi  din  nou cei  doi  filosofi  germani, 
Heidegger pentru interpretările sale la presocratici, iar Gadamer pentru gândul 
său despre „Europa culturală” (Moştenirea Europei).110

108 Cf. M. HEIDEGGER, „Fiinţă şi timp” (trad. rom.), Bucureşti, Editura Humanitas, 2003, 
partea întâi, secţiunea întâi, cap. V: Faptul-de-a-sălăşlui-în ca atare;  G. GADAMER, „Adevăr şi 
metodă” (trad. rom.), Bucureşti, Editura Teora, 2001, vol. 1, partea a doua, II,  Principiile unei  
teorii a experienţei hermeneutice.

109 Cf. R. RORTY, „Istoriografia filosofiei: patru genuri”, în vol. Adevăr şi progres, Bucureşti, 
Editura Univers, 2003.

110 Cf. COLLINGWOOD, O autobiografie filosofică (trad. rom.), Bucureşti, Editura Trei, 1998; 
P. RICOEUR, Eseuri de hermeneutică (trad. rom.), Bucureşti, Editura Humanitas, 1995;  CONSTANTIN 
NOICA, „Cum gândeşte poporul român?”, în vol.  Pagini despre sufletul românesc, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 1991;  G. GADAMER, Elogiul teoriei. Moştenirea Europei (trad. rom.), Iaşi, 
Editura Polirom, 1999.
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2. Istoricitatea filosofiei contemporane

„Momentul istoric”, „reconstrucţia-eveniment” şi „tradiţia semnificativă” 
reprezintă conceptele care concentrează rosturile celor trei căi de reconstrucţie a 
realităţii  filosofiei contemporane, de dezvăluire a condiţiilor de posibilitate a 
acesteia; ele dau seama, din perspective diferite,  de istoricitatea filosofiei,  în 
genere, de cea a filosofiei contemporane, în special. Neîndoielnic, nu se poate 
pune problema căii mai bune; poate a celei mai eficiente într-o anumită situaţie 
cultural-istorică; poate a celei potrivite cu intenţiile interpretative ale celui atent 
cu  filosofia  şi  cu  puterea  sa  de  a  institui  deschideri  orizontice  în  vederea 
reordonării  filosofiei.  Fiecare  concept,  dintre  cele  trei,  actualizează  situaţii 
cultural-istorice  şi  acte  filosofice,  ceea  ce  înseamnă  că  fiecare  valorifică 
potenţialul filosofic al unor construcţii, pe de o parte, iar pe de alta, aduce în act 
proiecte hermeneutice. Oricum, cercetarea istoricităţii filosofiei contemporane 
este posibilă din perspectivă hermeneutică, mizând însă cu măsură şi pe ideea 
după care filosofia contemporană este un moment  al  istoriei  filosofiei  şi,  de 
asemenea, pe ideea că această filosofie trebuie să suporte o reconstrucţie de tip 
fenomenologic,  care  începe cu însuşi  conceptul  filosofiei.  Printr-o asemenea 
reconstrucţie, vizată din perspectiva istoricităţii, trebuie să capete temei câteva 
diferenţe între: (a)  filosofia în ea însăşi; (b)  filosofia particularizată cultural, 
din  perspectivă  istorică  sau  naţională  (de  exemplu,  filosofia  românească, 
filosofia franceză etc.; sau filosofia antică, filosofia modernă etc.; (c) filosofia  
contemporană (în  elementele  sale  particulare).  Însăşi  istoricitatea  filosofiei 
contemporane este condiţionată de aceste diferenţe; două dintre ele (a. – b. şi a. – c.) 
sunt de tipul diferenţei gen – specie, iar ultima (b. – c.) poate fi de tip partitiv.

a. Filosofia în ea însăşi. Calea cea mai potrivită pentru o reconstrucţie a 
conceptului filosofiei – urmând, desigur, şi sugestii din studiul de faţă – este cea 
fenomenologică.  Prin  această  observaţie,  căpătăm  orientare,  adică  metodă; 
înlăuntrul acestei metode trebuie să optăm pentru anumite procedee, tehnici de 
lucru. Una dintre acestea constă în a identifica sensuri originare ale filosofiei, 
adică înţelesuri ale acesteia proprii primelor reconstrucţii filosofice din istoria 
filosofiei,  mizând pe faptul  că ceea ce s-a stabilit  atunci  când intra în fiinţă 
primul  proiect  al  filosofiei  este  valabil,  ulterior,  pentru  orice  reconstrucţie 
filosofică. Fără îndoială, anumite sensuri de acest fel sunt valabile chiar pentru 
filosofia  contemporană.  Iată  câteva  astfel  de  sensuri:  filosofia  ca  disciplină 
despre  începutul  tuturor  lucrurilor,  ca  recunoaştere  a  necunoaşterii,  ca  o 
cunoaştere ce îşi are scopul în sine, ca activitate de contemplare, ca faptă, ca 
investire într-o misiune zeiască etc.
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Am putea încerca însă o altă „tehnică”. Să observăm care este operaţia 
fundamentală proprie actului filosofic. Cei mai mulţi dintre filosofii interesaţi 
de această problemă admit că întrebarea este operaţia fundamentală. Faptul de a 
întreba constituie operaţia originară a filosofiei. Dar toate întrebările din spaţiul 
filosofiei vizează însăşi condiţia filosofiei, aşa încât aceasta apare drept act de 
reflexivitate interogativă. Desigur, nu fiecare filosof a rostit ca atare întrebarea 
despre condiţia filosofiei şi despre sine, însă acest reflex poate fi recunoscut în 
„conştiinţa filosofică” a gânditorului.

Ca reflexivitate interogativă, adică în topos-ul propriu, filosofia cuprinde: 
1. identitatea de sine; 2. interogaţia. Prima introduce ceea-ce-este-perpetuă-şi-
nedezminţită-identitate-de-sine, anume  fiinţa,  iar cea de-a doua, ceea-ce-face-
posibilă-interogaţia, anume gândirea. De aici rezultă că obiectul filosofiei este 
identitatea fiinţei cu gândirea şi, totodată, unitatea lor. Dar unitatea fiinţei cu 
gândirea  este  absolutul.  În ultimă  instanţă,  filosofia este,  precum susţin unii 
dintre filosofi, de exemplu Hegel, reconstrucţie a absolutului.

Fiinţa şi gândirea, în identitatea şi unitatea lor, au fost prinse în reconstrucţia 
filosofică eleată,  îndeosebi la  Parmenides; dar nu încă în sensul  rostirii  unei 
viziuni, al desăvârşirii unei construcţii filosofice, ci doar pentru formularea unei 
întrebări, ca expresie a unei mirări, şi pentru speculaţia asupra absolutului.

Dubla ipostaziere a relaţiei dintre gândire şi fiinţă, ca identitate a lor şi ca 
unitate, condiţionează, mai întâi, „structura fenomenologică primară a filosofiei”, 
ce răzbate la suprafaţa discursului filosofic în modul reflexivităţii interogative. 
Odată ce conştiinţa a receptat identitatea şi unitatea gândirii şi fiinţei, acestea nu 
mai pot  fi  privite  în  sine;  ele  apar  ca  unitate  a  celui  care  face  posibilă 
interogaţia,  omul, şi a ceea ce îl provoacă să se interogheze,  lumea. Aşa încât, 
capătă semnificaţie şi „structura fenomenologică secundă a filosofiei”, constând 
într-o  sistematică a situaţiilor existenţiale, adică a unor relaţii determinate ale 
omului  cu  lumea.  De  altfel,  însăşi  structura  fenomenologicvă  primară  a 
filosofiei apare ca relaţie a omului cu lumea, dar nedeterminată în vreun fel. 
Dacă este reconstruit şi conceptul istoriei, atunci va fi pusă în evidenţă nu o 
istorie obişnuită, supusă cronologiei şi convenţiilor politice, de regulă abstracte 
şi depărtate de ceea ce sunt şi de felul în care trăiesc oamenii unei epoci; va 
căpăta  chip o „istorie destinală”.  De asemenea,  prin reconstrucţie,  conceptul 
filosofiei ar putea dezvălui două rosturi ale rostirii filosofice, constând în acte 
proprii,  anume contemplarea şi  indicaţia practică,  cea dintâi  apropiind-o de 
cercetarea de tip ştiinţific, cealaltă de mistică.

b.  Filosofia particularizată cultural, din perspectivă istorică şi/sau naţională. 
Sensul filosofic construit fie ca „moment istoric”, fie ca „reconstrucţie-eveniment” 
sau „tradiţie semnificativă”, suportă – şi e firesc să suporte – actul punerii sale 
într-o formă; aceasta, însă, particularizează filosofia. De fapt, particularizarea 
filosofiei trece actul filosofic într-o formă ce îi împlineşte realitatea. De aceea, 
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filosofia în ea însăşi nu-şi este suficientă sieşi şi, cumva, în mod necesar pentru 
a  primi  realitate,  ea  se  „formează”,  primeşte  o  formă,  totdeauna  de  origine 
culturală. De aici rezultă şi cele două perspective din care particularizarea este 
posibilă şi care, de asemenea, fac posibilă recunoaşterea filosofiei ca filosofie: 
perspectiva  istorică  şi  cea  „naţională”  (ambele  determinări,  posibile  numai 
contextualizate ele însele cultural).

Filosofia  particularizată  cultural-istoric,  prin  perioade,  sau  cultural-
naţional, prin filosofii naţionale, nu poate fi reconstruită decât ţinând seama de 
formele care au particularizat-o, menţinându-i, totodată, sensul ei ca filosofie în 
ea  însăşi;  aceste  forme  particularizatoare  sunt:  ritmul  vieţii  culturale  (şi 
filosofice,  la  un moment  dat),  sensibilitatea  metafizică a gânditorilor,  limba, 
reprezentările  identitare,  angajând  şi  reprezentarea  despre  Celălalt,  accentele 
aporetice etc. Este vorba despre un fel de tablou al specificului cu mai multe 
elemente,  toate  interpretate  ca  operaţii  posibile  şi  ca  forme  active,  nu drept 
însuşiri stabile ale unor persoane, grupuri etc. Cultura oferă mediul în care îşi 
capătă locul potrivit filosofia; iar aceasta este alcătuită din „momente-istorice” 
sau „reconstrucţii-eveniment” sau „opere semnificative”, în funcţie de direcţia 
reconstrucţiei  filosofiei  (istorică,  fenomenologică,  hermeneutică).  Desigur, 
reconstrucţia de orice tip propune un sens pentru o înfăptuire filosofică, iar prin 
aceasta este salvat sâmburele de gândire pe care această modalitate a înfăptuirii 
îl  presupune.  Gândul este  universal  şi  el  condiţionează  cunoaşterea  şi 
recunoaşterea înfăptuirilor filosofice din alte spaţii şi perioade cultural-istorice. 
Filosofia  este  universală  numai  dacă,  particularizându-se,  intrând,  adică,  în 
forma unei limbi, a unei sensibilităţi metafizice etc., ea nu distruge gândul pe 
care îl cuprinde şi care, în puritatea sa, este tot una cu fiinţa.

Faptul de a cuprinde un gând înseamnă a experimenta o problemă: a pune sau 
a re-pune o întrebare, ca expresie a unei uimiri, pe suportul propriei disponibilităţi 
de gândire (Heidegger: întrebarea despre adevărul fiinţei; P. Sloterdijk: întrebarea 
despre rolul actual al maselor), a argumenta o soluţie, în sensul speculaţiei asupra 
unui  fapt  socotit  absolut,  sigur,  adevărat,  universal  valabil,  necondiţionat  în 
principiu (Schlick: argumentul privind ideea filosofiei ca activitate, nu cunoaştere; 
Wittgenstein: argumentul privind disponibilitatea non-utilă a „teoriei” sale despre 
filosofia ca activitate) sau a rosti o viziune, dar şi o negaţie esenţială, ca semn al 
aporiei,  act  săvârşit  sub aceeaşi  condiţie a propriei  disponibilităţi  de gândire 
(Nietzsche: viziunea despre viaţa ca eternă reîntoarcere, dar şi toate actele sale de 
negaţie la adresa formelor culturale, spirituale etc.; Berdiaev: aporia diferenţei 
dintre Creator şi creatură).111

Ipostazele experimentului filosofic,  adică ale faptului de a cuprinde un 
gând într-o desfăşurare de  cuvinte,  presupun individualizarea filosofării.  Dar 

111 Cf.  NIETZSCHE,  Voinţa  de  putere (trad.  rom.),  Oradea,  Editura  Aion,  1999;   N. 
BERDIAEV,  Împărăţia  Spiritului  şi  împărăţia  Cezarului (trad.  rom.),  Timişoara,  Editura 
„Amarcord”, 1994;  Idem, Spirit şi libertate (trad. rom.), Bucureşti, Editura Paideia, 1996.
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această individualizare prin experimentare nu particularizează, ci, dimpotrivă, 
universalizează filosofia. Au puterea de a pune filosofia sub condiţia particularului: 
limba,  autoritatea stilistică, pre-judecăţile,  metodele acreditate, demersurile la 
modă etc.; în acest fel capătă putinţa de a se înfiinţa topos-ul contemplativ, un loc în 
care sunt atrase sensuri filosofice convergente, aşezate în forme particulare, dar 
tăinuind un gând. Are putinţa de a aşeza sub norma individualului, pentru că 
universalizează prin construcţia unui gând, experimentul care cuprinde, aşa cum 
a  fost  precizat  mai  sus,  uimirea (corespunzătoare  formulării  unei  întrebări), 
speculaţia (corespunzătoare argumentării unei soluţii), aporia (corespunzătoare 
rostirii unei contestaţii sau negaţii, rostirea unei viziuni).

Ilustrativă pentru faptul de a rosti o viziune, ca urmare a acceptării, în 
construcţia filosofică, a unei aporii, este problema relaţiei dintre om şi Dumnezeu, 
aşa cum ea apare la Berdiaev. Acesta reformulează relaţia în cauză pe temeiuri 
creştine. Apoi, astfel reformulată, ea devine obiectul unei speculaţii asupra „diferenţei 
ontologice” dintre om şi Dumnezeu; desigur, obiectul „ultim” al acesteia este absolutul, 
dar conceput acum în aşa fel încât el să dea seama de relaţia om-Dumnezeu. 
Aporia se referă la posibilitatea de a înţelege un raport între două instanţe aflate 
în  diferenţă  ontologică.  Aşadar,  cum  putem  înţelege  acest  raport?  Fie  prin 
coborârea lui Dumnezeu la rangul „fiinţei”, în aşa fel încât omul însuşi, prin 
propria fiinţă, să ajungă în echilibru ontologic cu fiinţa dumnezeirii, dar în acest fel 
este desfiinţată, de fapt, diferenţa. Fie prin ridicarea omului la rangul „divinităţii” 
(naturii  divine),  fapt  ce  desfiinţează  de  asemenea  diferenţa,  căci  omul  este, 
acum,  „egalul”  divinităţii,  dar  într-un  plan  care  scapă  oricărei  înţelegeri  a 
conştiinţei. Totuşi, a doua cale face să mijească o deschidere, pe care conştiinţa 
nu o poate prinde ca atare, dar pe care o poate bănui, deschidere pe care doar 
trăirea o poate experimenta. Conştiinţa rămâne în spaţiul aporiei, acolo unde se 
produc pe rând: negaţia diferenţei coborâte dintre Dumnezeu şi om şi negaţia 
diferenţei  înălţate,  prima  posibilă datorită unui  exces de conştiinţă,  care este 
semnul cel mai direct al aporiei, cea de-a doua, datorită unei viziuni despre un 
fapt pe care conştiinţa este neputincioasă în a-l atrage în „forma” sa.

 
c. Filosofia contemporană. Experimentul filosofic, condiţionat de cele trei 

operaţii  –  uimirea,  speculaţia,  aporia  –  şi  pus  într-o  formulă  de  construcţie 
proprie  „momentului-istoric”  sau  „reconstrucţiei-eveniment”  sau  „operei 
semnificative”, diferit accentuate de la o filosofie la alta, este dovada istoricităţii 
filosofiei.  Tocmai  din  această  perspectivă  putem  vorbi  despre  filosofie 
contemporană. Desăvârşit formal, împlinit operaţional şi formatat potrivit unei 
metode  de  reconstrucţie,  experimentul  filosofic  constituie  un  eveniment,  o 
survenire  în  orizontul  filosofiei,  care  poate  fi  recunoscută  ca  atare:  ca  fapt 
filosofic.  Experimentele  de  acelaşi  fel  constituie  ele  însele  un  orizont  de 
valabilitate, ce se prezintă pe sine ca eveniment. În această privinţă, istoricitatea 
filosofiei contemporane trebuie să cuprindă astfel de evenimente, astfel de fapte 
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filosofice  semnificative  în  orizonturi  de  valabilitate  mai  profunde decât  cele 
proprii fiecărui fapt filosofic socotit în el însuşi. Două, cred, sunt evenimentele 
care  dau  seama  de  istoricitatea  filosofiei  contemporane,  în  sensul  că  putem 
vorbi despre o perioadă delimitată a istoriei filosofiei ce oferă perspective ale 
unor  orizonturi  de  valabilitate  pentru  fel  de  fel  de  înfăptuiri  filosofice:  a) 
constituirea unor modele  de  filosofare,  în  sensul  unor  algoritmi  cărora  li  se 
supune demersul filosofic; b)  constituirea proiectelor de dislocare a dictaturii  
judicativului (proiecte antijudicative), a unor „metode” de revenire la bogăţia 
logos-ului originar, încă activ la începuturile istorice ale filosofiei şi neredus la 
condiţia  de  logos  formal  concentrat  în  logic,  el  însuşi,  acesta  din  urmă, 
concentrat în judicativ (ceea ce aparţine judecăţii, ca formă logică).

A discuta despre modele de filosofare şi proiecte antijudicative înseamnă 
a accepta particularitatea cultural-istorică a filosofiei contemporane, a admite 
punerea experimentelor filosofice în anumite forme, pe care, într-un fel, tocmai 
această  perioadă  din  istoria  filosofiei  le-a  propus,  acreditat,  poate  chiar 
canonizat,  experimentat îndelung, criticat,  „judecat”, respins, iar acceptat etc. 
Prin  evidenţierea  lor,  istoricitatea  filosofiei  contemporane  devine  un  fapt 
justificat (totuşi, justificat, deoarece este întemeiat).

Modelul de filosofare apare ca un sistem operaţional aplicat unei teme, ca 
o structură algoritmică aplicată unei probleme rezultată dintr-o uimire esenţială 
şi semnificativă prin raportare la tradiţia filosofică la care participăm. Tocmai 
de  aceea,  modelul  de filosofare particularizează trei  operaţii,  în  sensul  că le 
activează pentru a prelucra  anumite  teme  preferate:  tematizarea,  deschiderea 
unui orizont în care să capete valabilitate tema prin „analiza” sa, reconstrucţia 
propriu-zisă a temei.

Modelele de filosofare par a nu constitui un fapt original pentru filosofia 
contemporană, deoarece şi în alte perioade ale istoriei filosofiei au fost folosite 
scenarii  identice sau cel  puţin asemănătoare celui  schiţat  mai  sus:  „curente”, 
„poziţii”, „sisteme”, „concepţii” etc. Dacă un model de filosofare este „ontologia 
umanului” în legătură cu tematizarea problemei omului, atunci nu este greu de 
observat asemănarea cu multe reconstrucţii filosofice ale omului produse altă 
dată. Diferenţa fundamentală între modelul de filosofare şi aceste scenarii (curente, 
poziţii, sisteme, concepţii etc.) este aceea că modelul cuprinde operaţii, în vreme 
ce  „curentul”  cuprinde judecăţi  (desigur,  devenite  pre-judecăţi  în  construcţia 
filosofică). Empirismul, de exemplu, este o poziţie constituită ca urmare a tematizării 
problemei sursei ultime a adevărului. Judecata originară este ideea formulată clar 
de către Locke după care această sursă este obiectul senzaţiei. De aici o altă idee 
cu rol de judecată primară pentru întreaga construcţie filosofică: preeminenţa 
simţurilor în constituirea cunoştinţei.

Într-un  fel,  cele  două  tipuri  de  proiecte  ale  filosofiei  contemporane, 
modelul  de  filosofare  şi  proiectul  antijudicativ,  se  află  în  legătură.  Aceasta 
înseamnă  că  fiecare  îi  rezervă,  în  orizontul  propriu,  o  anumită  semnificaţie 
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celuilalt.  De  altminteri,  putem  înţelege  constituirea  proiectului  antijudicativ 
pornind chiar de la modul de constituire a unor modele de fiosofare, anume a 
celor ce tematizează problema omului. De aici, poate, şi importanţa acestei teme 
în spaţiul filosofiei contemporane. Pornind de la anumite achiziţii ale filosofiei 
moderne, în ultima parte a acesteia, legate de constituirea logicii simbolice şi de 
atragerea în zona semnificativă a demersurilor filosofice a problemelor legate 
de limbaj (limbaje), a fost supusă reconstrucţiei filosofice (prin scenariul despre 
care am vorbit) însăşi rostirea. Tocmai datorită dificultăţilor privind rezolvarea 
problemelor unor limbaje, cum ar fi aceea a paradoxurilor, au fost supuse unor 
teste, unor chestionări filosofice, situaţiile care susţin limbajele naturale. Dar un 
astfel de fapt presupune depăşirea spaţiului de valabilitate a logos-ului formal, 
aşa cum el  a fost  croit  de  ştiinţa logicii.  Consecinţele  acestui  act  de trecere 
dincolo de logos-ul formal, adică dincolo de spaţiul de valabilitate a regulilor 
metodei  logice,  sunt  cu  totul  semnificative  pentru constituirea  unor  proiecte 
antijudicative:  a) delimitarea limbajelor formale (prin programele de revizuire a 
fundamentelor  unor  ştiinţe  şi  prin  critica  paradoxurilor,  semnificative  fiind 
cercetările de filosofie a matematicii);  b) reacţiile de contextualizare excesivă a 
limbajului (forme ale neopozitivismului, care au admis drept limbaj propriu-zis 
doar pe acela al ştiinţelor naturii);  c) revenirea asupra tradiţiei (hermeneutica şi 
filosofia vieţii);  d) reacţii de transfer a limbajului în sfera creaţiilor culturale 
(modelele simbolice ale culturii).

Toate acestea au condus la regândirea logos-ului formal şi a logos-ului ca 
atare, devenind semnificativă diferenţa dintre acestea. Este vorba însă aici şi 
despre un reflex istoric,  de revizuire a temeiurilor rostirii,  apoi a temeiurilor 
existenţei  umane.  Cele  dintâi,  recunoscute  în  unele  structuri  fundamentale 
aparţinând  discursului  filosofic,  cum sunt  analitica  şi  dialectica,  provin  din 
orizontul  logos-ului;  de  aceea  le  găsim în  logică  şi  în  alcătuirea  celor  mai 
vizibile reconstrucţii filosofice ale istoriei filosofiei, cum sunt cea platoniciană, 
aristoteliciană,  kantiană,  hegeliană,  heideggeriană  etc.  Într-un  fel  şi  celelalte 
temeiuri,  aparţinând  existenţei  umane,  au  o  legătură  cu  logos-ul,  pentru  că 
acesta  constituie  nu  doar  matricea  rostirii,  ea  însăşi  „fapt”  cu  semnificaţie 
umană,  ci  şi  matricea  gândirii.  Proiectul  antijudicativ  îşi  capătă  condiţia  de 
posibilitate prin acest reflex de revizuire a temeiurilor rostirii.

Structura generică operaţională a modelului de filosofare a fost amintită 
mai  devreme: tematizare, deschiderea unui orizont pentru temă,  reconstrucţia 
acesteia. Un caz exemplar de lucru la un model de filosofare, cu aplicaţii pe mai 
multe teme, dar fundamental pe cea a statutului filosofiei, este fenomenologia 
husseriană.  În  conceptul  lui  Husserl,  fenomenologia  nu  este  altceva decât  o 
filosofie a conştiinţei, adică a faptelor de conştiinţă sau a esenţei conştiinţei, 
spune filosoful, uneori.112

112 Cf. HUSSERL, Filosofia ca ştiinţă riguroasă (trad. rom.), Bucureşti, Editura Paideia, 1994.
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Tematizarea fenomenologică (în reconstrucţia husserliană) vizează, cum 
arătam mai  sus,  însăşi  condiţia  filosofiei.  Autorul  socoteşte  că  a  devenit  de 
neocolit  un  domeniu  de  fapte,  autonom  faţă  de  celelalte,  anume  domeniul 
conştiinţei, atractiv pentru cunoaştere, totodată direcţionat către tematizarea filosofică 
de chiar „cele mai  înalte interese ale culturii  actuale”. Filosofia trebuie să-şi 
asume acest domeniu ca obiect propriu. Ca urmare a cercetării domeniului în 
cauză  prin  demersurile  husserliene,  se  ajunge  la  anumite  consecinţe  privind 
filosofia: a) ea este ştiinţă riguroasă, nu Weltanschauung (concepţie şi imagine 
despre lume); b) critică, nu dogmatică (concluzia kantiană); c) exerciţiu al unei 
conştiinţe şi atitudini fenomenologice, nu naturale. Prima şi ultima consecinţă 
sunt legate intim de reconstrucţia filosofică a lui Husserl.

Desigur,  aceste  consecinţe  ţin  de  un  demers  prin  care  temei  despre 
condiţia filosofiei i s-a deschis un orizont, în care semnificaţiile ei posibile au 
trecut în act, s-au constituit ca atare şi au intrat în anumite forme acreditate ale 
exprimării. Operaţia aceasta de deschidere a unui orizont de valabilitate pentru 
tema în cauză a cuprins câteva momente: a) împarantezarea lumii,  pentru că 
lumea  este  corelatul  conştiinţei,  iar  felul  în  care  aceasta  din  urmă  este  şi 
„lucrează” e  condiţionat  de  „lume”;  b)  reducţia  eidetică,  prin  care  se  obţine 
obiectul  intenţional,  şi  reducţia  transcendentală,  prin  care  se  pune  la  lucru 
conştiinţa  constituantă;  c)  donaţia  de  sens,  echivalentă  cu  donaţia  de  fiinţă, 
pentru ca relaţia de cunoaştere să revină, formal, la sine, la structura sa originară 
(constând,  acum,  în  anumite  relaţii  stabile  între  conştiinţa  constituantă  şi 
obiectul său intenţional).

Ultima  operaţie  a  modelului  de  filosofare,  prezentă  în  filosofia  lui 
Husserl, este reconstrucţia ca atare a problemei tematizate. În proiectul pe care 
îl am în vedere, două idei au semnificaţie în sensul de a da seama de o veritabilă 
reconstrucţie, devenită model de filosofare: a) ideea reflexivităţii, a dobândirii 
de sine a omului prin deschiderea câmpului conştiinţei; b) ideea lipsei de sens a 
transcendenţei în afara conştiinţei transcendentale. Potrivit celei dintâi, eul este 
loc al orizonturilor în care este dat obiectul intenţional, ansamblul fenomenelor 
subiective care conferă sens obiectului, devenit  cogitatum-ul unei cogitaţii; eul 
este  ego cogito,  o  constituţie  operaţională  care  nu se poate confunda cu eul 
psihologic. Prin ego cogito, lumea, subiectul uman, toate lucrurile ce se află în 
lume sunt reconstruite, aşa încât toate îşi redobândesc principiul îşi recunosc 
originea,  sensul,  adică.;  toate obiectele lumii  sunt  cogitatum-uri,  configuraţii 
care au apărut în „lume” prin donaţie de sens, adică prin donaţie de fiinţă; toate 
sunt  obiecte  în  orizonturile  instituite  de  ego cogito  prin modele  intenţionale 
(corespondentul fenomenologic al facultăţilor eului psihologic).

În privinţa celei de-a doua idei, despre imposibilitatea transcendenţei în 
afara conştiinţei transcendentale, trebuie spus că Husserl lucrează cu un concept 
al  „transcendenţei  imanente”.  Aceasta apare pe baza unui  orizont  intenţional 
neactualizat, dar posibil, pe care ego cogito îl sesizează atunci când el realizează 
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că  ar  fi  nimic  fără  „lume”  (corelatul  său).  De  fapt,  este  vorba  de  un  start 
intenţional primordial pe fondul căruia este posibilă o aprezentare, o coprezenţă, 
a  Celuilalt,  care  este  ceva  inaccesibil  în  original,  totuşi,  analogon-ul  meu. 
Experienţa aceasta care activează stratul intenţional primordial constituie însăşi 
intersubiectivitatea  transcendentală  ca  stare  fundamentală  a  ego-ului.  Rostul 
ultim al filosofiei lui Husserl este, date fiind toate acestea, reconstrucţia lumii 
obiective şi reproiectarea ştiinţei.

NOTES ON THE HISTORICITY OF THE CONTEMPORARY PRILOSOPHY

Summary

This  study  presents  three  methods  for  revealing  the  conditions  which  make  the 
„contemporary philosophy” possible. The first of them reveals its historical condition, the second 
its phenomenological condition, and the third the hermeneutical condition. In this way, what we 
name „contemporary philosophy”  corresponds to a better limited representation.  The methods 
through  which  the  conditions  of  the  contemporary  philosophy’s  possibility  are  revealed 
represents, in the same time, its ways of reconstruction. For this reason the author speaks about 
the „three realities” of the contemporary philosophy.
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PERCEPTUAL MENTAL STATES, HIGHER ORDER THOUGHTS,
AND CONSCIOUSNESS

GABRIEL VACARIU

In  this  paper,  I  analyse  Rosenthal’s  alternative  to  consciousness,  the  Higher-Order-
Thoughts, and some critics against this approach with Rosenthal’s reply to these critics. Then, I 
analyse some analogies between the HOTs and Fodor’s LOT, and I emphasize the same problems 
for both approach.

The topic of this article is the relation between perceptual mental states, 
higher order thoughts (HOTs) and consciousness.113 I emphasize some critics of 
the HOT approach (Bryne with his inexpressibility problem and Schröder – the 
consciousness of one perceptual mental state is given by its content and not by 
the higher order thought) and the dispute between this alternative and “first-order 
mental state” that denies that the second order-mental states are necessary to 
produce the consciousness of (perceptual) mental states (Dretske, Schröder). I will 
analyse earlier and later Rosenthal’s reply to some critics of the HOT approach 
regarding the qualitative mental states. The core of my paper is Rosenthal’s reply 
that the HOTs represent individual qualities comparatively and the homomorphism 
relation  between the  set  of  mental  qualities  states  and  perceptual  properties 
states. I will try to show that the HOT approach fails to explain the consciousness 
of perceptual mental states.

1. About the HOT approach

There are two main trends in explaining consciousness 
a) The first-order view: one level of mental states is enough to explain 

consciousness (Dretske, O’Brian & Opie, etc.); 
b) The higher-order view: the first-order mental states become consciousness 

only because of the second level of mental states (HOT-Rosenthal; higher order 
perception-HOP-Locke, Armstrong, Lycan, Churchland etc.). If these two trends 
exclude each other, the difference between HOT and HOP is that the second-order 
states are thoughts (HOT approach) or perceptions (HOP approach). 

113 Being  one-year  academic  student  at  the  New  York  University  (2002-2003)  with  a 
Fulbright scholarship, I followed Prof. Rosenthal’s lectures on his theory about consciousness at 
the City University of New York. This article is written in 2005.
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In the first  part,  I  present  the HOT approach regarding the qualitative 
(perceptual)  mental  states.  In  different  papers,  Rosenthal  makes  two  steps 
before  introducing  his  HOT  perspective:  1)  the  motivation  for  higher-order 
approach 2) the rejection of HOP approach. 

1) Motivation for higher-order theory 
It  seems that the difference between first-order view and second-order 

approach  implies,  somehow,  Block’s  distinction  between  the  phenomenal 
consciousness (a property of a state which it is like something to be in) and the 
access consciousness  (a  mental  state  that  can be somehow accessible to the 
subject).  From the  first–order  point  of  view,  the  phenomenal  consciousness 
consists  in  fine-grained  contents  that  are  available  only  to  the  first-order 
processes. This view is supported by the idea that, at the higher-order level, we 
do not have enough concepts for reflecting all the perceptual concepts. On the 
contrary, the higher-order approaches claim that the phenomenal consciousness 
can be explained only by the higher-order states (Rosenthal, 2006, p. 2). In this 
sense,  Rosenthal  emphasizes  the  transitivity  property  of  consciousness 
(Rosenthal,  2002,  part  I;  2003).  He  makes  the  distinction between the  state 
consciousness (a state to be conscious state) and the transitive consciousness 
(we are conscious  of something) (2002, p. 3).  Somebody being conscious of 
something  involves  the  higher-order  view.  These  higher-order  states  can  be 
perceptions  (HOPs)  or  thoughts  (HOTs).  The  transitivity  property  of 
consciousness is against the intransitivity property supported by the first-order 
view. Intransitivity means that a mental state is conscious just by itself and, in 
this sense, the second-order mental state is eliminated. 

The proponents of the higher-order theories (mainly Rosenthal, in many 
articles)  endorse  the  distinction  between  the  conscious  and  the  unconscious 
qualitative states. The informative account of qualitative properties of one state 
is completely independent from the fact that a state is or not a conscious state 
(Rosenthal,  2005,  p.  3).  A  qualitative  mental  state  can  be  conscious  or 
unconscious,  meanwhile  only  physiological  properties  can  never  become 
conscious. On this line, Rosenthal offers examples from the empirical findings 
as peripheral vision, subliminal perception and blindsight cases. 

2) If we accept the higher-order view than we have to define a) the nature 
and b) the content of those higher-order states that accompany the first–order 
states that become conscious states. 

a) What is the nature these higher-order mental states? “There are two 
ways we are ordinarily conscious of things: by sensing and by thinking about 
them as being present” (Rosenthal, 2005, p. 4). Rosenthal adds that if we claim 
for the third way (as Lycan suggests it114, Lycan 1997), then we have to describe 
it. If we accept this idea about the nature of the higher-order states, then it can 
be either higher-order perception (HOP) or a higher-order thought (HOT). 

114 Lycan only suggests the idea that the nature of inner sense is different from what we can 
think. (W. LYCAN, Consciousness as Internal Monitoring, 1997)
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Many authors defend the HOP or “inner sense” model (Locke, Armstrong, 
Lycan,  Churchland,  and  Guzelldere).  Rosenthal  tries  to  show that  the  HOP 
approach  has  serious  difficulties.  If  we  are  conscious  of  one  sensation  that 
produces  the  first-order  quality,  than what  is  the  nature  of  the  second-order 
perception? It cannot be the second-order sensations because they simply lead 
to the regression add infinitum. If it is not the second-order perceptions, than it 
remains only one alternative: higher-order thoughts (Rosenthal, 2005, p. 4).

b) What is the content of the HOTs for perceptual states? The HOTs are 
unconscious  thoughts  about  those  mental  states  that  are  conscious.  These 
thoughts consist in concepts that describe the qualities of the present physical 
objects. The concepts determine the sensorial qualities that become conscious to a 
human subject. Introspectively, we can make more fine-grained discriminations 
among  our  sensory  states  just  when  we  have  more  fine-grained  concepts 
available for the HOTs. “So what concepts we have make a difference to what 
it’s like for us to be in various sensory states.” (Rosenthal, 1993, p. 7) 

Rosenthal offers us an example: wine taste. He sustains that if we learn new 
concepts for certain experiences of the gustatory and the olfactory properties of 
wines,  than  this  process  guides  us  to  be  conscious  of  more  fine-grained 
differences among the qualities of our sensory states. Thus, the rule is that some new 
concepts produce some new conscious sensory qualities. Rosenthal indicates us 
exactly how we learn these new concepts. “The new concepts might results in 
new conscious qualities not by generating those properties, but by making us 
conscious  of  properties that  were already there.” (Rosenthal,  2002,  p.  12 or 
“Consciousness and HOT”, 2002, p. 7)

The HOT approach has been criticized mainly for this aspect:  sensory 
states are more fine-grained than the set of concepts available for the HOTs. 
For instance, Dretske presents a thought experiment: Monday, I have a visual 
experience  with  Fred  that  has  a  moustache.  Friday,  I  have  again  a  visual 
experience with Fred but this time Fred has no moustache. I am not aware that 
these experiences differ. (Dretske, 1997) 

Rosenthal and Byrne reply that I can have different higher-order thoughts 
on Monday and Friday without being aware that the higher-order thought of 
Friday differs from the higher-order thought of Monday (Bryne, 1997, p. 10). I 
think that the observation of the difference between these two scenes (similar 
with the scenes with 9 trees and 10 trees)  presupposes certain computations 
suitable  for  explaining  the  function  of  the  mind.  Such  computations  are 
available  for  explaining  the  mind  but  they are  not  necessary for  explaining 
consciousness. (See more details in section 4) Moreover, Rosenthal emphasizes 
that  the  HOTs  have  not  only  fine-grained  concepts  but  also  coarse-grained 
concepts,  i.e.  the  concepts  that  grasp  the  general  features  of  the  perceptual 
scenes and not all the details of such scenes. 
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2. The critics of the HOT approach

Usually, the criticisms against the HOT approach refer to their content for 
the qualities mental states. Block, Byrne, and Rey claim that having a thought 
about a mental state does not change that state from being unconscious to being 
conscious. (Rosenthal, 2002, Consciousness and HOT, p. 5)

Byrne argues that the content of a visual experience – for instance one 
that has a gaze on a sunny day towards San Gabriel Mountains – cannot be 
captured by a single thought. (He calls this phenomenon the “inexpressibility 
problem”.) (Byrne, 1997, p. 12) When someone has this visual experience, that 
person is conscious about the relations between the blue sky, the mountains and 
the various buildings. From the HOTs perspective, it means the existence of a 
lot  of  HOTs.  Nevertheless,  the  existence  of  so  many  HOTs  cannot  be  in 
concordance with the unity of consciousness. “I don’t just see the pieces of the 
jigsaw, I see the jigsaw.” (Bryne, 1997, p. 15)

Schröder is one among the critics from the first-order viewpoint.115 He 
claims that  the discriminations among sensory state do not  need the higher-
order thoughts.  In the HOT approach,  the concepts of the sensory states are 
different from the concepts of the HOTs. Thus, the sensory state – for instance, 
the taste of raspberry – would become conscious if sensory state concept used in 
the HOT does not contain the raspberry concept. The distinction between different 
sensory characters is possible if the concepts of the HOTs are all indexical like 
“I am in this state now”. (p. 43) Following the first-order view, the distinctions 
among the first-order states are made by their content and not by the higher-order 
thoughts. “[...] it is exactly the concepts involved in the first-order representations 
which  account  for  the  difference  in  consciousness,  if  those  concepts  differ 
themselves”. (p. 44) The proponents of the first-order viewpoint believe that 
consciousness is an intrinsic property of mental states. 

3. Rosenthal’s reply to critics

At the beginning, Rosenthal replies in various ways to such critics. For 
instance, regarding the inexpressibility problem, he agrees that the HOT could 
not  capture  “all  the  subtle  variation  of  sensory  quality  we  consciously 
experience”. (Rosenthal, 2005, p. 210) However, he adds that the HOTs must 
refer to sensory states demonstratively.  (This reply does not avoid the above 
critics.) Moreover, he introduces the idea of the coarse-grained concepts for the 
HOTs instead of the fine-grained concepts in such cases. Thus, I am conscious 
of a complex scene not in the fine-grained details but in the coarse-grained details. 

115 Schröder criticizes different aspects of the HOT approach, but I am interested only on 
those regarding the differentiation of qualia. (SCHRODER, 2001, pp. 42-4)
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Later, in order to save the HOT approach from these critics, Rosenthal 
introduces two very subtle notions:  comparative concepts and  homomorphism 
relations between our mental states for the qualities and the perceptible properties 
that correspond to the physical properties. From a folk-psychological conception, 
he  delineates  the  distinction  between  sensations,  perceptions  and 
conceptualizations. The  sensations  are  purely  qualitative  states,  while  the 
perceptions imply both qualitative and conceptual features. The conceptualization 
of sensations produces perceptions. (p. 19) However, the conceptual content of 
perceptions is clearly distinct from that of the HOTs: “The content of a HOT is 
that  one  is  in  some  particular  state,  whereas  the  conceptual  content  of 
perceiving  pertains  to  the  objects  we  take  ourselves  to  perceive”.  (p.  20) 
Schroder criticizes different aspects of the HOT approach, but I am interested 
only on those regarding the differentiation of qualia. (Schroder, 2001, pp. 42-4)

As I presented above, the main critics mentioned that the mental qualities 
are  less  fine  grained  than  the  perceptible  properties  of  the  physical  objects. 
Rosenthal recognizes partially this fact but he adds that: 1) our impression of 
great conscious qualitative detail is erroneous (he quoted Dennett’s book from 
1991 and certain authors of empirical experiments) 2) even if we do not have 
concepts for all individual qualities that we are conscious of, the “HOTs can 
represent  individual  qualities  comparatively”.  (“Consciousness  and  HOT”, 
Rosenthal, 2005; 1999)

Let me try to see more exactly what means the “comparative concepts”. 
Somebody has in front of her a red object and an orange object. At the first 
stage,  the physical  properties of  those objects  generate the sensations to the 
subject. Then, her mind adds the conceptual content to those sensations. There 
are  two  alternatives  for  the  explanation  of  the  concepts  of  the  HOTs  that 
generate  the  awareness  of  that  color:  1)  Noncomparative  concepts  that  are 
implied in the HOTs by which that color becomes conscious 2) Comparative 
concepts. (Rosenthal, 2005, p. 7) The role of comparative concepts is to solve 
the inexpressibility problem: “[…] comparative concepts also help explain our 
ability to discriminate  consciously many qualities presented together that  we 
could not identify or recognize one by one”. (p. 7) If two qualities are very 
close, the consciously differentiation of them is given just by such comparative 
concepts.  Moreover,  our  subject  does  not  need  words  for  the  HOTs,  but 
thoughts are enough for her to grasp these differentiations. Thus, we can explain 
the consciousness of young child and animals.

As an argument supporting this idea, the author introduces an experiment 
made by Diana Raffman.  The experiment  shows us that it is much easier to 
identify, recognize, and remember two qualities that are presented at the same 
time  then  the  same  qualities  are  presented  one  by  one.  “Our  inability  to 
recognize and identify the qualities one by one seems to show that we lack 
concepts  for  the  individual  qualities”.  But,  if  the  concepts  given  by mental 
states (generated, in the past, by different perceptual states) that we recall from 
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memory  does  not  contain  qualities  but  only  thoughts,  then  it  is  quite  clear 
Raffman’s position. However, it seems that when the qualities are presented one 
by one, it is necessary those computations mentioned in the first part. 

The  HOTs  do  not  contain  qualities  just  because  they  are  thoughts. 
Nevertheless, we have to explain consciousness for at least two different types 
of  mental  states:  demonstrative  mental  states  (here  and now) of  perceptions 
generated by the external physical stimulus and the internal mental states (that 
are recall from memory). 

What are the relations between physical properties, sensations and perceptions 
at the conscious level? The physical properties constitute a certain family; the same 
thing is available for both the properties of sensations and the perceptions provided 
by different modalities. Moreover, even the mental states that correspond to those 
qualities constitute a specific family. The relations among all these families are 
homomorphic relations. Thus, various mental qualities resemble and differ from 
one another homomorphic to the ways in which the perceptual properties of the 
relevant stimulus conditions resemble and differ. The similarities and difference 
that each mental quality has to other members of its family identify a quality 
space  that  is  homomorphic  to  that  corresponding  family  of  the  properties 
perceived by the subject. (Rosenthal, 2005, p. 15) In this sense, Rosenthal offers 
the example that the sensation of a subject hearing a trumpet resembles to that 
of hearing a woodwind more than that of hearing a piano. 

I suppose that for the homomorphism and the comparative concepts, the 
main  idea  is  that  our  concepts  of  the  mental  qualities  of  sensations  are 
“borrowed”/“derived” from the concepts for perceptible physical properties of 
the  characteristic  stimulus  objects.  “The  HOTs  in  virtue  of  which  those 
sensations are sometimes conscious deploy the concepts that result from this 
borrowing.” (p. 13)116 The homomorphism maps one set of properties to another 
one. This mapping allows losing information and it is argued that the HOTs 
cannot capture all the distinctions that appear in our perception of the physical 
objects. Thus, introspectively,  our mental qualities would be less fine-grained 
than  those  among  the  corresponding  perceptible  properties  of  the  physical 
objects.  Moreover,  the  homomorphism  preserves  the  relations  among 
properties. “[…] homomorphism view does not characterize qualitative states 
directly in terms of perceptible properties but rather in terms of properties that 
bear a certain relation to perceptible properties.” (p. 27)117

4. Comments
116 “[C]o-opt”  appears  at  p.  14;  “characterize”,  p.  24  and  p.  25;  “reflect”,  p.  25;  again 

“deploy”, p. 28. “Borrow” appears for instance at p. 13 and p. 14.  Coding appears in “Mental 
qualities can all be seen as, in effect, simply coding for the similarities and differences that hold 
among the relevant perceptible properties of physical objects.” (p. 24)

117 In  notes  45  and  54,  Rosenthal  notices  that  without  lossing  information  this  mapping 
would be isomorphism (in terms of Sellars). The homomorphism is only many-to-one relation 
between the mental properties and the physical perceptible properties (in note 45).
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1. The transitivity property of consciousness
As  I  presented  in  the  first  part,  consciousness  has  the  transitivity 

property.  We are conscious  of something. Thus, consciousness presupposes the 
higher-order mental states. From my point of view, it is indeed quite necessary a 
relationship between the mental state that is conscious for the subject and other 
parts of the mind. But I think that the other parts is not formed only by thoughts 
(or more precisely concepts) or perceptions118.

In  neuroscience,  using  PET,  fMRI,  the  researchers  showed  more  and 
more evidences that many parts of the brain are activated only for one task – for 
instance the perception of one object. This framework is leading to the Baars’s 
global  workspace,  Dennett’s  multiple  drafts  or  Edelman  and  Toninio’s 
approach.  Moreover,  studying  different  agnosia  cases,  some  researchers 
emphasize that even for only one task (like vision), different parts of the brain 
are involved. Milner and Goodale claim that vision consists in two streams: the 
ventral stream is responsible for vision in perception that leads to the formation 
of mental representations, and the dorsal stream for vision in action. (Milner 
and Goodale, 1998) If, for realizing only one simple cognitive task, there are 
many parts of the brain that action in parallel paths, then what are the relations 
between  that  cognitive  elements  and  consciousness?  What  and  how  many 
relations are between the perceptual concepts and the concepts of HOT? And 
finally, how can we explain the unity of consciousness? 

Rosenthal claims that consciousness can be explain only by the thoughts 
or the perceptions. But the perceptions and the thoughts that become conscious 
for a subject are realized simultaneously by different paths of the brain. When 
and where the unification of those different paths takes place? And when the 
corresponding  HOTs  are  activated?  How  HOTs  “read”  other  mental  states 
(perceptual  or  conceptual  mental  states)  or  when  they  “appear”  in  the 
mind/brain? Probably, in the same manner, the mind/brain uses different paths 
to produce the HOTs. The subject can be simultaneously conscious by many 
things.  Then,  the  unification  of  consciousness  is  completely  lost  not  only 
because the there are too many HOTs for only one complex scene (Bryne), but 
also because  each  HOT would  be realized  in  the  brain by too many paths. 
Therefore,  it  seems that  only one alternative for  explaining consciousness is 
available: the first-order view. 

From my point  of  view, consciousness involves mental  states that  are 
conscious, unconscious mental states (not thoughts) that are associated to the 

118 Lormand claims in the title of his paper  Inner Sense until Proven Guilty the same thing 
one can say about HOT “HOT until Proven Guilty”. I believe that the arguments pro- and contra-
HOP  or  HOT  are  either  some  philosophical  speculations  or  different  interpretations  of  the 
empirical data that are still in an incipient phase. I try to show that the HOT approach fails in 
explaining the consciousness of the perceptual mental states from different points of view.

116 8



PERCEPTUAL MENTAL STATES, HIGHER ORDER THOUGHTS, AND CONSCIOUSNESS

first mental states (let call both part) and the rest of physiological processes and 
the body (I call them counterpart). Thus consciousness involves that the part 
and the counterpart of the brain and the body (Terhesiu and Vacariu, 2002).  In 
these terms, we can understand the human subjectivity and consciousness in a 
new paradigm. They are represented not only by conscious mental states and 
unconscious mental states (HOTs or HOPS) but also by the counterpart (the 
subject as a whole). 

The problem is how and when do we learn new concepts that are used in 
different HOTs that generate the consciousness of different perceptual mental 
states? The author stresses that “One may not be conscious of any differences 
between the auditory sensations that  result  from hearing oboes and clarinets 
until  one learns words  for  different  qualities;  […]” He adds that  experience 
leads to our sensations” seeming to have more refined qualities”. (Rosenthal, 
2005,  p.  6)  (As  we  mentioned  above  the  words  means  thoughts  about  our 
qualitative states not necessarily linguistic words.) 

I  do  not  understand  how,  from an  HOT approach,  we  learn  the  new 
concepts that appear later in different HOTs. It seems a contradiction: we learn 
the new concepts through borrowing process, but how are we consciousness for 
those  qualities  that  we  perceive  for  the  first  time?  We  cannot  say  that  the 
concepts  are  borrowed  in  the  first  moment  because  we  are  conscious  by a 
perceptual thing only when we have a HOT built by the concepts that already 
represent something. When we see something, we can be conscious of it even if 
we do not know the concept that matches the perceptual mental state generated 
by that thing. For instance, it is the first time when we see something that has 
completely unknown properties like shape and colour. (Or we do not know that 
it is even that object.) We have no concept for it, but it does not mean that when 
we see that thing we are unconscious of it. Consciousness does not necessary 
involve the computation mentioned at the end of part 1. Again, we can avoid the 
above contradiction only by eliminating the higher-order states in the favour of 
the first-order view with transitivity given by the part-counterpart principle or 
by appealing to the Block’s distinction between the phenomenal consciousness 
and the access consciousness. 

5. The analogy between two approaches: HOT and LOT 

I would like to make an analogy between Fodor’s LOT (computationalism) 
and the HOT approach. This analogy is based on the similarities between these 
two approaches: thus, the critics against the LOT approach are available for the 
HOT approach, too. In both approaches, the main role is play by thoughts, and 
thoughts  consist  in  concepts.  Mainly,  Fodor’s  LOT  contains  the  static  and 
discrete  symbols  (mental  states)  and  the  rules  of  computation.  The  HOT 
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presupposes concepts (static and discrete mental states); from the computations 
among  these  concepts  results  the  HOTs.  However,  such  computations  are 
different  from  the  computations  necessary  for  the  subject  to  identify  the 
difference between two scenes (a scene with nine trees and another one with ten 
trees). The attacks against computationalism come from many directions but I 
mention here two: a) Mental imagery states (representations) vs. propositional 
mental states b) Anti-mental states (representations) theories (for instance, dynamical 
systems approach) vs. mental states (representationalism). The problem with the 
HOT approach is that the former attack is from the same paradigm (it accepts 
mental states as units of cognition), the later is coming from another paradigm. 
Moreover, as I said in first part, the explanation of the mind involves the rules 
of computation that are not necessary for explaining consciousness. 

a) Mental imagery approach (proposed by Shepard and Metzler in 1970’s 
and developed in 1980’s and 1990’s by Kosslyn, Gazzaniga etc.) even it is still 
controversial is accepted today by a lot of researchers from cognitive science. 
Imagery  representations  means  that  the  cognition  involves  not  only  the 
propositional  representations  but  also  the  representations  that  have  certain 
qualities,  for  instance,  space  coordinates.  Thus,  these  space  coordinates  are 
completely  against  the  propositional  concepts  of  the  LOT.  The  similarities 
between the HOP perspective and the LOT perspective are quite strong. Not 
accidentally, Fodor and Pylyshyn are the main proponents of the propositional 
representations  that  reject  the  mental  imagery.  The  inexpressibility  problem 
mentioned by Bryne is analogue with the position mentioned by the imagery 
representation  approach.  The  LOTs  cannot  represent  completely  the  visual 
image, the HOTs cannot express a complex scene. 

b) The other attack can come from the dynamical systems approach. The 
proponents  of  this  approach  consider  that  cognition  involves  neither  static 
mental states nor computations. The main concept introduced by them is time 
and the continuous features of the mental states. (I shortly claim that we can not 
eliminate completely the mental states in explaining cognition. A better position 
is that cognition involves not only mental states that represent static and discrete 
physical  objects  but  also  mental  states  that  represent  continuous  physical 
processes119).  (We  recall  that  the  HOT  approach  is  under  the  umbrella  of 
common sense.) The continuous processes are available for all the perceptual 
modalities: continuous sound, continuous visual movement, etc.

How can we apply this frame to the HOT approach? There are different cases: 
1) Metzler and Shepard’s experiment of rotating a tridimensional object (the 

experiment is an argument for image representation) (Shepard and Metzler 1971). 

119 The continuous physical process means, for instance, a pencil falling down. Its falling is 
continuous because the gravitational force action on it continuously. Thus, this process is a real 
physical continuous one. In the same time, the normal human subjects see (under common sense 
view!), the falling of the pencil as a continuous movement.
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If our subject pays special attention to the rotation of an object, then the 
person is conscious of the entire process. What is the content of the HOT that 
corresponds to that process? Can be a thought such as “I see the rotation of an 
object”? But how the HOTs grasp the continuous rotation of that object for the 
space and the time coordinates? Somebody can say that it is not necessary for 
the HOTs to grasp the rotations in a spatio-temporal framework. But, I believe, 
the same problem is available for the differentiation of qualia. We cannot say 
that we have only one HOT in the first moments of rotating process. The HOTs 
have to grasp not only the features of that object but also the direction and the 
position  of  its  movement  in  each  instant,  i.e.,  continuously.  And  this  is 
impossible for the HOTs even if these HOTs are unconsciouss. It is impossible 
to  claim that  the  HOTs are  changing  continuously.  Then,  maybe  the  HOTs 
“borrow” concepts from the perceptual (visual) content. But, in this case, what 
kind of concepts has the perceptual  content? Are,  in this  case,  available the 
“comparative concepts”?  It  seems that  the HOT perspective cannot  offer  an 
answer to this problem. 

2) A subject is very attentive listening the Beethoven’s Fifth Symphony. 
(A more simple case: she is continuously playing to a violin only one note during 
thirty seconds.) She is not an expert of the classic music but, anyway, she can 
memorize, at least, the beginning of this symphony. If she is completely aware 
of that music what kind of concepts the HOTs have? What kind of concepts she 
uses to memorize, at least, that part from of the symphony? Again, we have a 
situation in which the concepts of the HOTs cannot grasp this continuity even if 
the subject is completely and continuously aware by that symphony. 

I believe that Rosenthal embraces a framework similar to that of Fodor: 
taking into account only the  static and  discrete objects that produce the static 
and discrete sensations that generate the static and discrete mental states. Thus, 
maybe it was possible for them to construct some arguments for concepts that 
are involved in the LOT or the HOTs when we perceive something static or 
when we are aware of one thought. But even in these cases, the static and the 
discrete perceptions do not really exist. All the perceptions affect our modalities 
during an interval of time (it can be very short). In principle, there are no real 
discrete stimuli for perception. In fact, we cannot define discrete stimulus for 
our  perceptual  modalities.  Only  the  concepts  of  language  and  cognition  are 
static  and  discrete  units.  The  perceptual  mental  states  are  accessible120 only 
through  associations  that  take  place  between  certain  perceptual  states  and 
mental states that are recalled from memory. The evolution of our species has 
led to  this  accessibility.  It  is  quite  impossible  to  provide arguments  for  the 
concepts that are involved in the LOT or the HOTs available for certain mental 
states that correspond to the objects in motion or the physical processes (visual 

120 Because the parameter of space is static (the object is not moving), I think that this accessibility 
is the results of the “re-projection” (DAMASIO) or the “re-entrant” (EDELMAN and TONONI).
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or auditory) that occur  continuously in time (at least from our common-sense 
point of view). Moreover, if we admit the distinction between conscious and 
unconscious mental state than, automatically, we have to take into account other 
distinctions  between declarative-procedural  knowledge,  conceptual-sensoriomotor, 
accessible-inaccessible  (that  presuppose  Block’s  distinction),  and explicit-implicit 
(Mandler, 1998) (that presuppose Peacocke’s idea of implicit knowledge or the 
implicit links in a neural networks) that are overlapping each other, but are not 
the same.  For  instance what  HOTs do I  have in mind when I  am aware of 
moving my right hand (sensoriomotor act)? It is a thought similar to “I move 
now my right hand”? Again the content of this HOT has to grasp the continuous 
coordinates of space and time of the movement of my hand.

Why, in all the above examples, I emphasize so much the spatio-temporal 
framework in which it seems that the HOT approach fails? Just because only using 
this framework, we can describe these acts. Such acts involve a continuous movement. 
Exactly as we try to discriminate colours when we are conscious, we have to be 
aware, somehow, by the continuous rotation of a pencil. It is impossible to be aware 
by  such  event  only  through  the  HOTs  that  contain  discrete  and  static 
concepts121. 

As a final conclusion of this paragraph for explaining consciousness, it 
seems necessary not  only static and discrete mental  states that  represent  the 
concepts  of  the  HOTs,  but  also  the  dynamic and  continuous mental  and 
qualitative  processes  that  cannot  be  captured  by  the  content  of  the  HOTs. 
Because consciousness, as a continuous mental process, is available not only for 
static and discrete physical perceptual objects but also for continuous physical 
perceptual  process,  we  cannot  accept  the  HOT  approach  in  explaining 
consciousness. If we accept the idea that thoughts have no qualities, than mental 
qualities can become conscious only at the first-order level122. 

6. Homomorphism 

As  I  presented  above,  various  mental  qualities  resemble  and  differ 
homomorphic  from one to another in the same way in which the perceptual 
properties  of  the  relevant  stimulus  conditions  resemble  and  differ.  The 
homomorphism is many-to-one relations between the mental properties and the 
physical  perceptible properties.  What  means,  more  exactly,  this  many-to-one 

121 In fact here it is the old philosophical dichotomy from Heraclitus-Parmenides debate: static-in 
movement, discrete and continuous. More then two centuries ago, Leibnitz and Newton invented, 
independently, in mathematics differential equations just to grasp mathematically the  continuity 
of physical processes that are perceived by us as continuous movement.

122 Block’s  approach  seems  to  be  another  alternative:  the  phenomenal  consciousness  is 
available for such continuous processes. However, what exactly is the phenomenal consciousness?
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relations?  It  means  that  many  mental  properties  correspond to  one  physical 
property perceptible? If we apply the mathematical concept (homomorphism) to 
catch  the  relations  between perceptible  and  physical  properties,  we  have  to 
mention  the  spatio-temporal  framework.  Why?  Just  because  many-to-one 
homomorphism is available here only if we specify these coordinates. At one 
moment, for one physical property, the mind has to select, unconsciously, one 
mental  property  among  the  multitude  of  mental  properties.  Thus,  we  have 
many-to-one relations between these sets of properties. But the homomorphism 
can also be one-to-many: one mental property corresponds to different physical 
properties. In different moments, when we see very similar objects, we believe 
that it is the same object. Therefore, we have a homomorphism in both directions 
(many–to-one and one-to-many) between the mental properties and the physical 
perceptible properties. However, the homomorphism involves other essential concepts 
from  psychology  like  categorization,  conceptualization,  similarity  problem, 
hysteresis effect, etc., that have a long and controversial tradition in cognitive 
psychology (for instance, see the computationalism-connectionism debates). 

Regarding the homomorphism, I mention that it is not only information 
that is lost, but also information that is “gain” through the top-down processes 
that exists between the background information/knowledge (acquired during the 
development and training of each subject) and the sensations. In such cases, we 
have to  take into  consideration the  disputes  regarding the  relations  between 
perception and cognition (Fodor vs. Churchland)123. We need again to manage 
the relationships between the perceptual concepts and the concepts of the HOT 
but this is not the topic of this paper124.
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EXPLAINING ORGANIZATIONS
FROM A DYNAMICAL PERSPECTIVE

MIHAI VACARIU

An  organization  can  be  explained  from  various  perspectives  such  as  functionalist, 
interpretive or critical. The new approach proposed here, dynamical structuralism, a critical-interpretive 
perspective assumes the existence of emergent complex structures within the organization, which 
have real ontological status and the system’s behavior is better causally explained as the outcome 
of the interactions between these structures. 

Organizational  cultures can be studied and interpreted from multiple 
perspectives. Three main theoretical approaches have dominated the organizational 
cultures studies in the area of speech communication: functionalist, interpretive 
and  critical.  Within  these  large  approaches,  various  particular  theories  have 
been proposed. However, none of these perspectives can be considered to be the 
right or the best perspective to examine an organizational culture, each theory or 
perspective exploring some aspects of the organization, while other aspects are 
left untouched. Moreover, each theory has been criticized for various reasons 
(see (Trethewey, 1997), (Daniels, Spiker & Papa, 1997) and (Pepper, 1995).

The present study is an attempt to propose a new approach for analysing 
and  interpreting  an  organization:  what  I  call  dynamical structuralism,  an 
approach  situated  within  a  critical-interpretive  perspective.  I  start  by 
introducing  some  general  concepts  and  ideas  from  systems  theory  and 
complexity  theory  (including  new  research  on  cellular  automata  and 
neuroscience), then I draw some analogies from Kant’s transcendental theory. 
Further,  I present briefly Weick’s theoretical model,  mainly his approach on 
structure  and  then  I  start  bringing  everything  together  within  a  Critical-
Interpretive perspective where I focus on the socially constructed reality within 
an organization.  I  try to  formulate  some ideas  that  can lead towards  a  new 
paradigm in  organizational  communication  which  attempts  to  transcend  the 
systems theory approach.

Research is  crucial  in any attempt  of  understanding and predicting the 
behaviour of a phenomenon. The approaches used in analysing an organization 
are  diverse  and  there  is  no  unique  and  infallible  method  to  research  an 
organization.  Most  of  the  qualitative  analyses  use  various  approaches  in 
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analysing an organization, the method called by Levi Strauss “bricolage”. His 
remarks vis-à-vis of bricolage are interesting and useful for our purpose here, 
comparing the work of the scientist and the ‘bricoleur’: “The scientist creating 
events (changing the world) by means of structures and the ‘bricoleur’ creating 
structures by means of events” (Lévi-Strauss, 1966). If I read correctly Levi-Strauss’ 
remark, the “bricoleur” is in the position to create structures, to identify them, 
by analysing the events. Bricolage is not just a simple process of mixing various 
methods in the process of analysis, but it is an art through which the bricoleur 
preserves the complexity of the world (organization) in the identified structures 
and in their subtle and meaningful relationships. The image of the organization/ 
world might look homogenous, but the meaning can arise through the reassembling 
and the reorganizing of the relationships between these structures. 

The critical interpretive approach is most useful here as my general belief 
is that within the organization there are socially constructed realities (structures) 
and  their  interaction  generates  the  organizational  behaviour.  Generally,  the 
concept of ‘structures’ is relatively ambiguous and more difficult to be defined. 
However, for the moment, we are interested in how can we define the term in 
relation  to  an  organization,  which  is  an  easier  attempt.  I  consider  that  the 
constitutive elements of the system/organization (members, groups, processes 
and  relationships  between  processes)  form  emergent  structures  and  the 
interaction of these structures determine the behaviour of the system.

Pepper is more specific in defining the term125: 

…structure  was  referred  to  as  the  process  of  communicative  relationships. 
Structure,  then,  becomes a mixture  of predetermined physical  artefacts,  such as desks, 
walls,  buildings,  and  chairs;  rules  and  regulations,  such  as  hierarchical  reporting  and 
relationships, seniority systems, and decision-making authority, combined with emergent 
or nonpredetermined actual behaviours and beliefs. (Pepper, 1995, p. 26)

Thus, structure is  a combination of both formal  structure and informal 
beliefs at which we can add groups and the relationships between these groups, 
external influences, and very important, power and conflict relationships. 

The interpretive approach assumes that organizational reality is socially 
constructed: “organizational reality is socially constructed through communication” 
and “it is a reality that is created and sustained through our interaction with one 
another” (Putnam,  1982,  p.  10).  The important  aspect  to note regarding this 
approach is  the  idea that  for  the  interpretivist  the  organization is  subjective 
rather than an objective phenomenon. However, subjective here does not mean 

125 Daniels  et al. consider that structure can be defined in various ways and the definition 
which  comes  closer to our perspective regards  structure  as  the  patterns of  interaction among 
people who comprise  the organization  T. D. DANIELS, B. K. SPIKER & M. J. PAPA, 1997, 
Perspectives on Organizational Communication, McGraw-Hill, Boston., but it is highly restrictive. 
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without an ontological reality; the organization can be subjectively interpreted 
but the structures or phenomena identified within it are assumed to be real. 

The functionalist approach has its roots in the fundamental metaphor of 
living organisms: the parts and organs of the organism grouped and organized 
into a system, with the function to sustain the organism. Within organizational 
communications, functionalism attempts to establish causal relations between 
communications acts within the organization and its performance. 

The dynamical structuralism is a theory very much inspired by the more 
general systems theory paradigm. Systems theory focuses on interdependence 
of relationships, of structures and of interdependence assuming that a system is 
composed of interacting and interdependent elements/groups of activities, which 
together with the emergent relationships form a whole. System dynamics is part of 
the systems theory and attempts to describe the dynamic behaviour of complex 
systems. The main idea of system dynamics is that the structure of any system is as 
important in determining the behaviour of the system as the individual elements 
of the system. A system has several important characteristics: wholeness and 
interdependence, hierarchy, self-regulation and control, exchange with the environment, 
change and adaptability. From the systems theory perspective, organizations include 
structures, patterns and events, rather than events or individual constituents. 

Dynamical structuralism

While the functionalism focuses on the relationship between the parts of 
the system, the dynamical structuralism assumes that there are emergent complex 
structures within a system, which really exist, have real ontological status, and 
the system’s  behavior can be best  causally explained as the outcome of the 
interactions between these structures. The lower level explanation, characteristic to 
systems theory approaches are correct, but they lack the right, causal, explicative 
dimension which is of interest for us, in explaining the behavior of the system. 

Thus,  dynamical  structuralism goes beyond the eternal  debate between 
change and structure, between objectivism and constructivism. Issues like the 
subjectivity of the object, the problematization of the normal science and of the 
truth, raised by postmodernism126 become obsolete as their postulated relativism 
misses  a  fundamental  point,  that  within  a  particular  frame  of  reference,  the 
objects (or science, or truth) are real; they have a real ontological status.  

The dynamical structuralism assumes the existence of different ontologies 
(with different  primitives)  for  different  levels of  organization of the system. 
Thus, within an organization it  is possible to identify various (emergent  and 
dynamic)  structures,  but  no  less  real,  structures  that  exist  as  a  real 
organizational  property of  a dynamic  system,  just  as the structure of  human 

126 See KILDUFF and MEHRA for some of the postmodern problematics (Kilduff, 1997, p. 304).
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skeletal system is real. It is part of the self-organizing system that creates it. The 
behaviour  of  the  organization  is  the  outcome  of  the  interaction  of  these 
structures.

Why  is  the  dynamical  structuralism  better  than  other  theories  in 
explaining the behaviour of an organization? My assumption is that because it 
addresses  the  underlying  causes  of  organization’s  behaviour.  Within  an 
organization,  we  can  identify  (emergent)  structures  which  interact  and 
determine organization’s behaviour. The structures really achieve new causal 
powers being in a specific relational configuration, not combinatorial. They are 
not static, passive or symbolic, but they emerge from a lower dynamical level 
and they encode information dynamically.

McPhee (McPhee, 1985) brings an interesting concept in discussion: the 
“negotiated  aspect  of  structure”,  by  which  he  regards  the  organizational 
structure  as  a  negotiated  dimension  of  the  organization,  which  includes 
“working  relationships,  experiences  and  interpretations,  and  power 
relationships”. The similitude between my approach and McPehee’s approach is 
that we both assume that within any organization there identifiable structures, 
which make possible communication and they are dynamically constructed. The 
structure is something more than a formal structure: it is constituted not only 
from the formal communication between the members of that organization, but 
also  from  an  amalgam  of  relationships  between  the  members  of  that 
organization, including their cultural background, beliefs and experiences, and 
of the power relationships among the members situated at different levels in the 
hierarchy of the organization.

Systems theory focuses on interdependence of relationships, of structures 
and of interdependence assuming that a system is composed of interacting and 
interdependent elements/groups of activities, which together with the emergent 
relationships form a whole. System dynamics is part of the systems theory and 
attempts to describe the dynamic behaviour of complex systems. The main idea 
of  system  dynamics  is  that  the  structure  of  any  system  is  as  important  in 
determining  the  behaviour  of  the  system  as  the  individual  elements  of  the 
system.  A  system  has  several  important  characteristics:  wholeness  and 
interdependence,  hierarchy,  self-regulation  and  control,  exchange  with  the 
environment, change and adaptability. 

The characteristic which is of the most interest for our argument here is 
the wholeness and the interdependence between parts because the aim is to show 
how constituents of the system together with the relationships between them, form 
some structures which can then be used to explain the behaviour of the organization. 
From the systems theory perspective, organizations include structures, patterns 
and events, rather than events or individual constituents. This broad view can 
help us to identify a real causal explanation of the organizational behaviour. 

Before we see how the systems theory applies concretely to organizational 
communication, it is useful to use our technique of bricolage and bring into our 
construction of the argument some interesting ideas about the ontological status 
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of the structures that can be identified within a complex system. Recent theories 
in research of cellular automata and philosophy will be addressed here. 

Cellular automata

In the field cognitive science there is currently an exciting debate computation 
vs. dynamics or structure vs. change, which, in fact, has its roots in evolutionary 
biology. is shortly, the debate is between those who claim that the behaviour of a 
system can be explained in dynamical terms, such as “trajectories”, “bifurcations”, 
“attractors”,  “self-organization”  and  “emergent  behavior”  providing  ways  to 
conceptualise systems as “undergoing continual change, ways to characterize 
the  relative  stability  of  possible  patterns  of  change  as  a  function of  system 
parameters”  (Mitchell,  1998).  On  the  other  side,  the  ‘structuralist’  theories 
consider  that  the  behaviour  of  the  system  can  be  explained  in  terms  of 
information processing, manipulation of structures, rather than the autonomous 
interaction of emergent ones. Melanie Mitchell and her colleagues have recently 
come  with  concrete  examples  from  studying  cellular  automata  for  how  to 
realize a rapprochement between theories of structure and theories of change. 

Cellular Automata (CA) consists of a large number of simple components 
(“cells”),  each  with  limited  communication  to  other  components  and  each 
following  a  simple  transition  rule.  Like  complex  systems  in  nature,  the 
microscopic simple components and rules can give rise to highly complicated 
and unpredictable macroscopic behaviour. 

There are two different interpretations/descriptions of CA’s behaviour at 
two different levels, and both are correct interpretations. One is a purely dynamical 
approach, consider system’s time-varying global state to be the 149-dimensional 
vector  encoding  he  current  configuration  and  a  system trajectory  to  be  the 
sequence  of  configurations  the  CA goes  thorough starting  with  a  particular 
initial  configuration.  Within  the  other  approach,  through  a  process  of 
decomposing CA space-time behavior it is possible to identify various regions 
of space-time called “regular domains” or “particles” (structures), and they are 
those which carry the information and the collision between them are identified 
as  the  loci  of  information  processing.  “Is  the  particles  that  are  doing  the 
important work” claims Mitchell. 

It  could  be  considered  that  the  first  description,  the  micro-level 
description,  is  imprecise and cannot  provide a fully explanation of system’s 
behaviour, while the particle-level description, at the macroscopic level, which 
is  formulated  in  terms  of  particles,  particles  velocities  and  interactions  can 
accurately describe the computational processes within CA.

What we can learn from this story is that in order to have a real causally 
explanation/description of the behaviour of a system it is necessary to chose the 
right  level  of  description  and  the  right  approach.  Any  organization  can  be 
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regarded  as  a  complex  system  and  it  can  be  fully  explained/described  in 
dynamical (complex) terms, but that would not necessary be the most powerful 
explanatory  description.  What  we  claim  here  is  that  extrapolating  the 
explanation of a cellular automata’s behaviour, we can explain the behaviour of an 
organization as the outcome of the interaction between internal, emergent structures, 
which really exist and are part of the system (at least from one perspective). 

Now,  we  reached a  critical  point,  and we  need to  explain  what  these 
structures  are  and  what  is  the  ontological  status  of  these  structures?  The 
conjecture here is that an organization is indeed a complex system, and the best 
way  to  describe  a  complex  system  is  to  combine  the  dynamical/complex 
systems approach with the structural one, that is, to describe the nature and the 
functioning  of  an  organization  as  the  outcome  of  the  interaction  of  certain 
structures,  which  are  emergent  patterns  or  regularities  (members  of  the 
organizations, their relationships together with their cultural background, and 
the hierarchies within that organization and the external environment) that can 
be identified within each organization (specifically in the complex ones). These 
emergent  patterns  can  be  regarded  in  fact  as  structural  properties  of  the 
organization and the nature of the organization can be explained be referring to 
the interaction of these structures. This issue is addressed more in detail in the 
next  section  of  the  paper.  The  question  I  want  to  address  now regards  the 
ontological status of these structures, that is, to address the issue whether these 
structures really exist within the system (organization) or not. 

Addressing this issue means in fact going into a very old philosophical 
debate between objectivism and constructivism, between structure and change, 
between objective reality and constructed social reality. My assumption is that 
we can go beyond all these dichotomies, by realizing a rapprochement between 
theories of structure and theories of change, between structure and process. In 
this respect, Anderson and Stein claim that “structure and process occur at all 
material scale, from elementary particles to the Cosmos” and further “Structure 
and process are causally linked: process is guided and constraint by structure; 
structure  is  laid  down,  maintained,  changed,  and  degraded  by  process” 
(Anderson and Stein, 1987, p.460). 

As Bergquist points out, the two different perspectives that compete in the 
postmodern era are the objectivism, which assumes that “there is a reality out there 
that we can know and articulate”, that there are universal truths or principles, 
and the advocates of constructivism, who consider that our realities are socially 
constructed, specific and in continuous change (Bergquist, 1993, p. 22). In the 
end, this is an ontological and epistemological debate and translated into our 
analysis here, conducts us to questioning the status of the structures within a 
system. Do these structures have an ontological reality or, at best, they have a 
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functional role?127 The systems theory approach focuses too much on change 
and its analysis is situated at micro-level of description and it misses precisely 
the point that the behaviour of the system can be better explained at a macro-
level  as  the  outcome  of  interaction  of  emergent,  but  no  less  real,  internal 
structures. In this sense, a conceptual clarification of this issue can be done with 
the help of Kant’s transcendental theory. 

Kant’s transcendental categorical theory

The aim is to show that the reconstruction of Kant’s transcendental categorical 
theory makes possible the claim that the structures are ontologically primordial 
and they generate events and entities in the world. In his book the Critique of  
Pure Reason (Kant, 1958), Kant showed that a transcendental metaphysics is not 
possible and, instead, he laid out the foundations of a “transcendental metaphysics” 
or more specific with “transcendental ontology”. In Kant’s philosophy, we have the 
conversion of ontology in “immanent thinking” because the role of categories is for 
constructing  the  structural  definition  of  the  concept:  “one  object  of  possible 
experience”. The categories, as “functions of thinking” (Kant, A535 in (Parvu, 
2004, p.120)), structurally define the object of possible experience. Categories are 
the functional foundation of experience; or in other words, they are the foundation 
of  “immanent ontology”. The categories have two kinds of functions: logical 
functions of the intellect as the capacity of judgment and ontological-immanent 
functions,  i.e.,  the constraints  that  define,  structurally,  the object  of  possible 
experience128. 

Kant has realized a truly Copernican revolution in philosophy by showing 
that the objects (internal and external) conform to our modes of cognition in our 
process of knowing them. He claimed that the subject constitutes the objects129, 
but this does not mean that the external objects do not exist at all130. While they 
exist, we cannot know them “as they are” but only “as they appear to us” and 
this is because of the conditions of experience that are a priori in relation to the 
objects.  According  to  Ilie  Parvu,  the  notion  “conditions  of  experience”  is 

127 The concept of structure is largely discussed in chapter 6 in T. D. DANIELS, B. K. SPIKER & 
M. J. PAPA, 1997, Perspectives on Organizational Communication, McGraw-Hill, Boston.

128 See Friedman for a more detailed approach on the issue M. FRIEDMAN, 1992, Kant and 
Exact Sciences, Harvard University Press, Cambridge, Mass..

129 In  the preface to  the second edition Kant  writes  that  the  fundamental  law of motions 
(Newtonian attraction) that holds the universe together “would remain undiscoverd if Copernicus 
had  not  dared,  in  a  manner  contradictory  of  the  senses,  but  yet  true,  to  seek  the  observed 
moments,  not in the heavenly bodies, but in the spectator”. He makes a parallel between this 
position and his view from the Critique. I. KANT, 1958,  The Critique of Pure Reason, Modern 
Library, New York..

130 BERKLEY’s idealism reduces the existence of external things to our mental states.
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equivalent  to  that  of  “transcendental”  (Parvu,  2004,  p.  51).  Knowledge  is 
possible within certain conditions of experience and the limits of our knowledge 
are identical with the limits of our experience: “… what can be known is what 
can  be  experienced,  and  what  cannot  be  experienced  cannot  be  known” 
(Gardner 1999, p. 24). Thus, the traditional distinction between ontology and 
epistemology is again blurred (p. 39).

However, Kantian’s theory has very often been wrongly interpreted being 
invocated as argument  for  scepticism,  for  claiming that  the  objective  reality 
doesn’t exist at all. In order to avoid Humean scepticism, Kant offers serious 
arguments  for  the  objective  reality of  our  knowledge.  The  phenomena,  as 
constituted by the subject, have objective reality. The objects are objects of our 
experience, but the conditions of experience – pure intuitions of space and time 
and categories – offer us the objective reality of our knowledge. If we accept the 
noumena-phenomena distinction, then the conditions of our experience provide 
our knowledge with objective reality. This notion of objectivity takes for granted 
the human subjectivity given by our conditions of experience. Following Descartes 
on this point, Kant reduces ontology to epistemology. 

The nucleus of Kantian program is the transcendental categorical theory; 
it is a frame-theory of a project of rational reconstruction of  both world and 
cognitive  experience  (Parvu,  2004,  p.  48).  The  transcendental  apperception, 
with its synthetic function, represents the structural pure form of transcendental. 
Thus, the structures are ontologically primordial and they generate the events 
and entities in the world.

A dynamical structuralist approach

This  reinterpretation of  Kant’s  transcendental  theory together  with  the 
other practical example of research on cellular automata can help us to draw 
some conclusions regarding the ontological status of objects/structure within a 
complex system. 

Within  any  system  there  are  parts  (constituents)  and  relationships 
between these parts. The mechanical approach assumes that the system can be 
explained  analysing the parts of the system and the way they interact. The systems 
theory focuses on the relationships between these parts. However, the dynamical  
structuralism attempts  to transcend this  dichotomy,  presupposing that  within 
any  system  it  is  possible  to  identify  some  emergent  complex  structures 
(structures which are constituents of the system together with the relationships 
between them) and that the system’s  behaviour can be explained taking into 
account the interactions between these structures. The most important aspect is 
that these structures have ontological status, they really exist within the system, 
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“they are ontologically primordial and they generate the events and entities in 
the world”. 

Within any system there are levels of organization and levels of description. At 
a higher level, the structures can be regarded as emergent structures of the processes 
from  the  lower  levels,  but  we  cannot  reduce  our  explanation  from  one  to 
another level, the reductive explanations need not render the reduced property of a 
whole as an additive resultant of properties of its parts.  Reductions need not 
invoke  additive  or  even  linear  compositional  principles.  The  lower  level 
explanation, characteristic to the dynamical system approach (or more generally 
to  systems  theory)  is  a  functional  perspective  which  lacks  the  explicative 
dimension. 

Thus, we need a synthesis to go beyond the classical dispute between change 
and structure, between objectivism and constructivism. The postmodern issues 
like the subjectivity of the object or problematization of the normal science or 
even of the truth are wrongly addressed131. The postulated relativism assumed 
by postmodernism is it misses the fundamental point that within a particular 
frame of reference the objects, the science and the truths are real, objective. 

Weick’s systems theory

According to Weick, organizing is a process which makes sense out of equivocal 
information as any message has multiple meaning. Organizing is a “consensually 
validated grammar for reducing equivocality by means of sensible interlocked 
behaviours.  To  organize  is  to  assemble  ongoing  interdependent  actions  into 
sensible sequences that generate sensible outcomes”132. For Weick, the goal of 
organizing is the achievement of understanding, of reaching an agreement upon 
a set of rules between two or more members of the organization in order to 
understand  the  environmental  ambiguity  (that  is,  to  reduce  Equivocality) 
through a system of exchange with one another. Weick’s theory focuses more 
on  process  rather  than  on  structure.  For  example,  he  interestingly  claims, 
“control is a prominent process within organizations, but it is accomplished by 
relationships,  not  by  people.  It  is  relationships  and  not  people  that  impose 
control  in any organization” (Weick,  1969,  p.  37).  The system is  a network 
constituted from members together with the relationships between them and it is 
the relationships, not the people, “that constitute the control network (p. 37). 
The main  argument  is  that  “any organization  is the way it  runs through the 

131 Kilduff  and  Mehra  present  five  of  the  postmodern  problematics  in  their  paper 

M. KILDUFF & A. MEHRA, 1997, “Postmodernism and Organizational Research”, Academy of  
Management Review, vol. 22, no. 2, pp. pp. 453-481.

132 Weick  quoted  in  G.  L.  PEPPER,  1995,  Organizations  as  Communication  Events, 
McGraw-Hill, New York.
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processes of organizing” (processes which are interlocked behaviours) and the 
“relationships  of  mutual  causation  that  make  the  separate  processes  into  a 
system constitute the controls of the system” (p. 82)133. 

Weick’s theory is purely a systems theory, lower level description, as it 
assumes  that  the  control  of  the  network  that  exists  “at  the  system 
(organizational)  level  determines  the  functioning  of  the  system,  and  this 
network comprises relationships among processes, not among groups” (p. 108). 

This  is  perfectly  valid  explanation  (description)  of  an  organizational 
behaviour. However, as it  is the case with all  systems  theories,  it  misses an 
explicative dimension, it does not explains the behaviour at the most powerfully 
explanatory level, which is a macro-level, in terms of interaction of emergent 
structures. The constitutive elements of the system/organization (members, groups, 
processes and relationships between processes) form emergent structures and 
the interaction of these structures determine the fate of the system.

Structural functionalism

Farace et al. structural functionalism is probably the closest theory to the 
dynamical structuralism. For Farace, structure refers to “channels of communication 
or,  literally,  the  patterns  of  interaction  among  organization  members134 and 
“both  function  and  structure  are  intimately  linked  together,  and  major 
breakdowns in either can render the communication system of an organization 
inoperative”  (Daniels,  Spiker  &  Papa,  1997,  p.  91).  The  structure  of 
communication  is  the  outcome  of  emergent  patterns  or  regularities  in  the 
transmission of messages and the concept of networks are useful in providing a 
picture  of  the  communication  dynamics  in  an  organization.  Communication 
within an organization is in part the reduction of uncertainty via information. 
Farace and his colleagues analyse communication within organization at three 
levels: system level (with four sublevels that function in hierarchy), functional 
level  (deals  with  the  content  of  messages),  and  structural  level  (emergent 
patterns and or regularities in the transmission of messages). At organizational 
level  perspective  the  system  is  regarded  as  a  macro-network  composed  of 
various groups with various links among the members of the same group and 
links between groups by virtue of their information links. 

133 Similarly, in talking about “structuration” as opposed to “structure”, Weick he considered 
that  both  ideas  that  structure  constrain  action  and  that  structure  is  an  emergent  property  of 
ongoing action are wrong K.  WEICK, 1996, “Technology as Equivoque: Sensemaking in New 
Technologies”, in  Classics of Organization Theroy, eds. J.  M. Shafritz & J. S. Ott,  Wadsworth 
Publishing, Belmont, California, pp. 561-577. However, he misses the point of dynamic structures, 
with real ontological status which interacts and determines the behaviour of the system. 

134 In T. D. DANIELS, B. K. SPIKER & M. J. PAPA, 1997, Perspectives on Organizational 
Communication, McGraw-Hill, Boston.
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The difference between the my approach and Farace et al.’s approach is 
that the emergent structures within the system are more complex, the emergent 
structures being include members and their relationships, and possible group of 
groups and the groups are not based on information links, but they include other 
variables like power relationships, beliefs and attitudes, positioning within the 
organization (network), technologies, etc.

Dynamical structuralism within organizational context

The dynamical structuralism is a theory that attempts to go beyond the 
dichotomy structure vs. change, objectivism vs. constructivism. It assumes the 
existence of different ontologies (with different primitives) for different levels 
of  organization of the system.  Thus,  within an organization it  is  possible to 
identify  various  (emergent  and  dynamic)  structures,  but  no  less  real.  The 
structures exist as a real organizational property of a dynamic system, just as the 
structure  of  human  skeletal  system  is  real.  It  is  part  of  the  self-organizing 
system  that  creates  it.  The  behaviour  of  the  system  is  the  outcome  of  the 
interaction of these structures. 

Following  the  research  on  cellular  automata  we  can  draw  a  similar 
diagram for explaining the organization’s behaviour: 

The diagram a) is a classical communication structure as a network, with group
members and links between them and between different groups. The relationships

are more important than groups (members) or structures. The diagram b) is
a communication structure as a network in which various (emergent) structures

(the triangles) are identified and the behaviour of the system is regarded
as the outcome of the interaction of these structures
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The structural explanations are the most powerful because they address 
the underlying causes of organization’s behaviour. The structures really achieve 
new causal powers being in a specific relational configuration, not combinatorial. 
They are not static, passive or symbolic, but they emerge from a lower dynamical 
level and they encode information dynamically.

Linda Smircich believes that “organizations exist as systems of meanings 
which are shared to varying degrees” (Smircich, 1983, p. 64). Similarly, Irwin and 
More claim that the modern view of communication needs to be “understood as 
concerned centrally with meanings” (Irwin & More, 1994, p. 3). 

Any organization can be interpreted from a dynamical systems perspective, 
perspective which is part of the more general systems theory. The main idea is 
that  the  organization’s  behaviour  could  be  regarded  as  the  outcome  of 
structures’ interaction. What are these structures? A relatively good definition is 
provided by Pepper135: 

…structure  was  referred  to  as  the  process  of  communicative  relationships. 
Structure,  then,  becomes a mixture  of predetermined physical  artefacts,  such as desks, 
walls,  buildings,  and  chairs;  rules  and  regulations,  such  as  hierarchical  reporting  and 
relationships, seniority systems, and decision-making authority, combined with emergent 
or nonpredetermined actual behaviours and beliefs. (Pepper, 1995, p. 26)

Thus,  structure is a combination of both formal structure and informal 
beliefs at which we can add groups and the relationships between these groups, 
external influences, and also, very important, power and conflict relationships. 

In order to keep the things simple, I will try to explain the behaviour of 
the  organization  in  terms  of  the  interactions  of  these  three  structures.  The 
interaction (fight) between the group 1) and the group 2) generates basically the rules 
and directions to which group 3),  and consequently the organization,  should 
follow. There are negotiations, debates and conflicts, exchanges of ideas, between 
these groups with only one aim: social control. Each of these groups tries to gain 
power within the organization in order to achieve their own, and different, interests. 
The difficulty is that there is no real communication between these groups and the 
antagonistic interaction between the three main structures creates convulsions 
within organization, which are reflected, in the organizational performances.

The analysis and interpretation of an organization within the framework 
of dynamical structuralism is more than a network analysis because it assumes 
that  within  the  network  it  is  possible  to  identify  relatively  stable  (supra) 
structures, which are not simply networks, that is, are not groups together with 
the relationships among them. These structures are more complex and include 
formal and informal structures, and, even if they are constituted around groups, 
they are dynamically constructed and are an emergent property of the network. Thus, 

135 DANIELS et al. consider that structure can be defined in various ways and the definition 
which  comes  closer to our perspective regards  structure  as  the  patterns of  interaction among 
people who comprise the organization Ibid.,  but it is highly restrictive. 
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for example, two members of a same group can be part of different structures, even 
if they might have the same interests or beliefs and share the same meaning. 

Conclusions

Analysing or interpreting an organization and finding solutions to its problems 
are part  of a complex process. In this paper,  I  used various perspectives for 
addressing each of the issues, very much using the idea of ‘bricolage’ proposed by 
Levi Strauss. However, there has been proposed a (relatively) new theory as a 
general framework within which the behaviour of an organization (system) can 
be analysed:  the dynamical structuralism. Systems theory is the more general 
framework that circumscribes the proposed theory, but the attempt here was to 
go beyond a low-level description, in functional terms of the organization and to 
suggest a more higher-level explanation, in terms of structures interaction. In 
spite of the existence of more or less similar approaches (for example, Farace’s 
functional structuralism), the focus on the concept of structure brings a conceptual 
clarification of its ontological status. The structures within organizations are real, 
they created and generate events and it is necessary a return (at a different, superior 
level) to an approach that incorporates concepts such as emergent structures and 
emergent interactions within any theoretical model. In a way, the approach goes beyond 
a purely systems theory perspective, which focuses more on the relationships 
between the elements of the system. There is no question to choose between structure 
and change, between objectivism and constructivism, but it is necessary to go beyond 
these dichotomies and regard the behaviour of the system (organization) as the 
interaction of emergent and dynamic structures, which have real ontological existence.
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CONFLUENŢE ŞI DISENSIUNI ÎNTRE ABORDĂRILE FEMINISTE
ŞI TEORIILE CONTEMPORANE ALE VIRTUŢII

CRISTIAN IFTODE

Este un lucru bine ştiut că abordările feministe care împărtăşesc perspectiva 
unei „voci diferite” şi a eticii grijii se situează în dezacord flagrant cu teoriile 
„acţiunii corecte” formulate în filosofia modernă şi că acest fapt a contribuit la 
pledoaria  pentru  o  întoarcere  la  etica  virtuţii136,  pledoarie  ce  constituie  una 
dintre  direcţiile  remarcabile  din  filosofia  morală  actuală.  Autoarele  feministe 
consideră că distribuţia tradiţională a rolurilor în viaţa socială, conform căreia 
bărbaţii  monopolizau treburile publice, iar femeilor  le revenea responsabilitatea 
căminului, a  vieţii  domestice,  a  condus  la  dezvoltarea  unor  „grile  morale” 
diferite în cazul celor două sexe. Filosofia morală modernă ar reflecta „grila” 
masculină,  puternic  marcată  de  experienţa  de  zi  cu zi  a  bărbaţilor,  axată  pe 
politică şi afaceri, zone unde relaţiile cu oamenii sunt îndeobşte „impersonale şi 
de natură contractuală”137, iar deciziile afectează un mare număr de necunoscuţi; 
aşa  s-ar  explica  preocuparea  dominantă  pentru  norme  universalizabile  şi 
tratament corect, imparţial, sau căutarea unor „formule de calcul” în avantajul 
tuturor. Asemenea deziderate şi proceduri sunt însă profund diferite în raport cu 
valorile considerate a fi importante în viaţa privată, în sânul familiei, registru 
patronat  în  mod  tradiţional  de  figurile  feminine,  spaţiu  unde  relaţiile 
interpersonale  sunt  marcate  în  orice  împrejurare  de  dragoste  şi  grijă  pentru 
ceilalţi.  Ar exista astfel,  pe de-o parte,  o serie întreagă de virtuţi  feminine a 
căror  importanţă  a  fost  neglijată  sau  minimalizată  de  bărbaţi,  de-a  lungul 
timpului,  şi  pe  de  altă  parte,  o  modalitate  complet  diferită  (în  raport  cu 
strategiile  propuse  în  filosofia  modernă)  a  femeilor  de  raportare  la  dilemele 
etice,  la  situaţiile de viaţă care impun alegeri morale dificile.  S-a sugerat că 
„femeile  tind  să  vadă  moralitatea  într-un  mod  mai  aristotelician,  mai 
particularist, mai contextual decât bărbaţii, înclinaţi să adopte un cadru moral 
delimitat de un principiu universal explicit”138.

136 Vezi de exemplu J. RACHELS, Introducere în etică (The Elements of Moral Philosophy), 
trad. D. Angelescu, Bucureşti, Ed. Punct, 2000, pp. 167-168.

137 Ibidem, p. 168.
138 ROGER CRISP,  „Modern Moral Philosophy and the Virtues”, în R. CRISP (ed.),  How 

Should One Live?Essays on the Virtues, Oxford U. P., 1998, p. 18.
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În cele ce urmează,  voi pleca de la prezentarea succintă a modului  în 
care,  potrivit  argumentelor expuse de G.E.M. Anscombe şi  apoi de MacIntyre, 
filosofia morală modernă ar acuza o gravă inconsistenţă logică, precum şi fatale 
ambiguităţi. Voi  încerca  să  schiţez  în  continuare  principalele  coordonate  ale 
eticii aristotelice a virtuţii, într-o manieră uşor „digerabilă” pentru omul zilelor 
noastre.  Voi  indica  apoi  maniera  aleasă  de  MacIntyre  pentru  a  resemnifica 
noţiunea  de  virtute într-un  cadru  independent  de  „biologia  metafizică”  a  lui 
Aristotel. Discutarea câtorva cazuri speciale sau problematice de virtuţi ne va 
apropia de perspectiva feministă asupra eticii, pe care o voi caracteriza în linii 
mari. Partea finală a acestei investigaţii va fi consacrată unei prezentări critice a 
punctului  de  vedere  susţinut  de  Susan Moller  Okin cu privire  la  diferenţele 
notabile dintre concepţia filosofică despre virtute şi etica grijii propusă de Carol 
Gilligan.

*

Într-un articol care a avut un extraordinar impact la momentul apariţiei şi a 
influenţat mult dezbaterile din etică,  Modern Moral Philosophy (1958)139,  G. E. 
M. Anscombe argumenta, în mod provocator, că s-ar cuveni, pur şi simplu, să 
suspendăm orice discuţie având legătură cu filosofia morală până vom avea o 
“filosofie  adecvată  a  psihologiei”.  Falimentul  filosofiei  morale  moderne  nu 
poate fi evitat nici pe palierul deontologic, nici pe acela consecinţialist. Pe de-o 
parte,  explică Anscombe,  noţiunea de  lege morală e absurdă în absenţa unui 
legiuitor, iar etica datoriei nu face decât să moştenească forma golită de conţinut 
şi astfel lipsită de pertinenţă a moralei religioase140. Pe de altă parte, abordările 
consecinţialiste nu se pot dispensa complet de un concept atât de obscur precum 
acela de intenţie şi ajung să pună semnul egalităţii intre consecinţe predictibile 
şi consecinţe intenţionate, ceea ce este inacceptabil141. În aceste condiţii, crede 
Anscombe,  am realiza  un  veritabil  progres  dacă  am renunţa  în  totalitate  la 
concepte găunoase precum acela de „datorie morală” sau „obligaţie” şi, în loc să 
vorbim despre ceva „incorect  din punct  de vedere moral” („trecând astfel  în 
mod direct de la o anumită descriere a unei acţiuni la respectiva acţiune”), am 
reveni la vocabularul aristotelic al eticii virtuţii, folosind termeni ca „nesincer”, 
„desfrânat”, „nedrept” etc.

139 G. E. M. ANSCOMBE, „Modern Moral Philosophy”, publicat iniţial în:  Philosophy 33,  
no. 124 (January 1958), disponibil la: http://www.philosophy.uncc.edu/mleldrid/cmt/mmp.html.

140 „To have a law conception of ethics is to hold that (…) what is needed for this, is required 
by divine law. Naturally it is not possible to have such a conception unless you believe in God as 
a law-giver; like Jews, Stoics, and Christians”.

141 „… the most important thing about Sidgwick was his definition of intention. He defines 
intention in  such a  way that  one must  be said to  intend any foreseen  consequences of  one's 
voluntary action. This definition is obviously incorrect”.
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Contestarea în bloc a tuturor teoriilor moderne ale corectitudinii morale, 
fie ele deontologice, utilitariste sau contractualiste, îşi găseşte, pe la începutul 
anilor  ’80,  un  redutabil  exponent  în  persoana  lui  Alasdair  MacIntyre.  Într-o 
lucrare ce reprezintă, probabil, cea mai influentă carte despre virtute scrisă în 
perioada contemporană,  After Virtue (1981), MacIntyre construieşte un argument 
de o claritate dezarmantă menit să explice „de ce a trebuit să eşueze proiectul  
iluminist de legitimare a moralităţii”142.

S-a spus adesea că marea problemă o constituie absenţa, din teoriile etice 
moderne,  a unei  motivaţii morale  convingătoare.  Filosoful  scoţian susţine că 
diversele teorii elaborate în secolele XVIII şi XIX pot fi caracterizate unitar din 
două puncte de vedere: există un acord „uimitor” atât cu privire la conţinutul 
regulilor sau preceptelor morale, consecinţă a moştenirii comune iudeocreştine, 
cât şi cu privire la schema generală de legitimare a moralităţii. Astfel, strategia 
comună de justificare a moralei presupune evidenţierea unei trăsături definitorii 
pentru natura umană, care să explice motivul datorită căruia oamenii respectă 
regulile  morale.  Există,  desigur,  un  dezacord  cu  privire  la  trăsătura  umană 
relevantă  pentru  moralitate  (în  concepţia  lui  Diderot  sau  Hume,  de  pildă, 
importante sunt pasiunile, în timp ce Kant se sprijină pe „raţiunea pură”), nu 
însă şi în privinţa strategiei utilizate pentru punerea „bazelor” moralei. 

De ce au fost sortite eşecului,  de la bun început, toate aceste încercări 
moderne de justificare a moralei? Pentru că structura de bază a argumentaţiei nu 
era de fapt altceva decât moştenirea trunchiată şi incoerentă a schemei teleologice 
ilustrate exemplar în Etica Nicomahică, răspunde MacIntyre. Concepţia pe care 
o  expune Aristotel  presupunea o schemă în  trei  paşi:  natura  umană  în  stare 
brută,  necultivată,  standardele  de  conduită  pe  care  le  implică  virtuţile  şi 
„omul-aşa-cum-ar-putea-fi-dacă-şi-ar-împlini-natura-esenţială”,  adică  telos-ul. 
Rolul eticii virtuţii era astfel acela de a asigura tranziţia de la potenţialitate la 
act  în  cazul  naturii  omeneşti,  iar  adecvarea  la  preceptele  formulate  de 
înţelepciunea  practică  era  indispensabilă  realizării  umane.  Înţelegem  cât  de 
puternic  este  un  asemenea  suport  motivaţional:  fii  moral,  sau  vei  rămâne 
„frustrat şi neîmplinit”, vei rata şansa ta la fericire, ba chiar te vei rata ca om!

MacIntyre consideră că această schemă nu se modifică fundamental în 
contextul moralei teiste, ci doar îşi amplifică puterea de înrâurire a comportamentului: 
preceptele virtuţii  nu mai  sunt văzute doar ca „indicaţii teleologice”, ci  şi  ca 
porunci  divine,  abaterile  de  la  conduita  morală  sunt  considerate  păcate,  iar 
scopul final e plasat în viaţa de apoi. Schimbarea majoră se petrece însă abia 
după  Reformă,  când  părăsirea  paradigmei  aristotelice  ajunge  să  determine 
abandonarea  viziunii  teleologice  cu  privire  la  natura  umană.  Modernitatea 
moşteneşte astfel o schemă de legitimare a moralităţii din care a fost suprimat 
termenul final şi prin aceasta, funcţia preceptelor morale de a face cu putinţă 

142 Vezi A. MACINTYRE, Tratat de morală. După virtute, trad. C. Pleşu, Bucureşti, Ed. Humanitas, 
1998, pp. 76-86.
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deplina realizare a putinţelor  omeneşti.  Problema este că elementele rămase, 
adică „natura-umană-aşa-cum-este-ea” şi preceptele morale, „fuseseră concepute 
în  mod  expres  pentru  a  fi  discrepante  între  ele”.  Rezultă  de  aici,  conchide 
MacIntyre, că „din moment ce indicaţiile morale erau la locul lor firesc într-o 
schemă în care scopul lor consta în a corecta, îmbunătăţi şi educa acea natură 
umană, nu vor fi în mod limpede îndrumări care să poată fi deduse din afirmaţii 
generale despre natura umană sau justificate în vreun alt fel prin raportarea la 
caracteristicile  ei.  Indicaţiile  morale  astfel  înţelese  sunt  probabil  cele  cărora 
natura umană astfel înţeleasă tinde să nu le dea ascultare. Deci filosofii morali 
din secolul al XVIII-lea s-au angajat într-un proiect sortit inevitabil eşecului”143.

*

Asemenea  atacuri  virulente  la  adresa  filosofiei  morale  moderne  au 
convins pe mulţi gânditori de oportunitatea unei întoarceri la etica aristotelică a 
virtuţii. E limpede însă că o distanţă uriaşă, de ordin sociocultural, ne separă de 
lumea Stagiritului şi ne obligă la o adaptare sau traducere a mesajului său într-un 
limbaj accesibil, adecvat realităţilor contemporane. Ce impact mai poate avea, 
în epoca „fericirii light” (G. Lipovetsky)144, o teorie ce afirmă că „actul specific 
omului este activitatea sufletului conformă cu raţiunea” şi că un om cu adevărat 
fericit este numai acela care „acţionează în conformitate cu virtutea perfectă”145? 
În aceste condiţii, mulţi gânditori care sunt conştienţi de insuficienţa abordărilor 
moderne găsesc nimerit  să propună teorii  mixte,  adică versiuni  amendate ale 
utilitarismului sau deontologismului ce includ şi dezideratele eticii virtuţii. Ei 
afirmă că teoriile kantiene sau utilitariste pot fi dezvoltate astfel încât să ofere 
răspunsuri specifice şi la întrebarea „cum ar trebui să trăiesc?”, nu doar la „ce 
trebuie să fac?”. Este însă cert că toate criteriile formulate din aceste perspective 
nu vor fi aprobate de către adepţii unei etici a virtuţii pure, pentru care singurul 
mobil  determinant  în  formarea  deprinderilor  virtuoase  îl  reprezintă  căutarea 
„vieţii  bune”,  dorinţa  de  a  avea  existenţe  împlinite,  înfloritoare.  Mai  mult, 
pentru  a  răspunde  criticilor  care  susţin  că  etica  virtuţii  este  incapabilă  să 
furnizeze o orientare precisă în situaţiile de viaţă, o procedură clară de a decide 
ce  trebuie  făcut  în  cutare  împrejurare,  partizanii  ei  vor  replica  faptul  că 
aretologia permite formularea unui criteriu acţional cel puţin la fel de pertinent 
ca şi cele oferite în teoriile moderne. Pur şi simplu, cel care doreşte să ajungă un 
om virtuos  trebuie  să  se  întrebe,  de  fiecare  dată,  ce  ar  face  în  locul  lui  o 

143 Ibidem, pp. 79-80.
144  G. LIPOVETSKY, Amurgul datoriei, trad. V.-D. Vlăduţescu, Bucureşti, Ed. Babel, 1996, p. 66.
145 ARISTOTEL, Etica Nicomahică, I, 7, 1098a; I, 10, 1101a, trad. S. Petecel, Bucureşti, 

Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988, p. 17; p. 25.
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persoană curajoasă (ori, după caz, una generoasă, una blândă ş.a.m.d.). Formula 
generală a acestui criteriu o dă R. Hursthouse146: 

An action is right iff it is what a virtuous agent would characteristically  
(i.e. acting in character) do in the circumstances.

Se poate susţine că un astfel de criteriu se aplică fără probleme în toate 
cazurile  în  care  şi  aplicarea  unei  formule  a „imperativului  categoric”  sau  a 
„principiului cele mai mari fericiri” se face fără probleme. Cât priveşte situaţiile 
dilematice, adeptul eticii virtuţii este îndemnat să se adreseze acelor persoane 
recunoscute ca modele de virtute în comunitatea sa, fie în mod direct, cerându-
le sfatul atunci când acest lucru este posibil, fie indirect, încercând să extragă 
învăţăminte din modul în care persoane virtuoase s-au comportat în împrejurări 
socotite drept similare (aici răzbate importanţa povestirilor cu valoare exemplară 
transmise prin intermediul tradiţiei)147.

Revenind acum la posibilitatea unor teorii „mixte”, consider că cea mai 
profitabilă asociere a eticii virtuţii nu este cu utilitarismul sau cu deontologismul 
kantian, ci cu acea filosofie care era la modă în contextul cultural ce a girat 
resuscitarea dimensiunii aretologice a moralei, dar a fost iniţial percepută ca un 
redutabil adversar: existenţialismul.

Se poate, cred, susţine, fără a fi aici locul pentru o expunere în detaliu a 
acestui punct de vedere, că prin asocierea propusă mai sus, etica virtuţii îşi găseşte 
traducerea optimă şi calea de adresare convingătoare în epoca „postdatoriei”. 
Fără  a  solicita  revenirea  la  o  viziune  teleologică  asupra  întregii  naturi,  o 
asemenea etică reinstituie finalismul în plan local, prin sublinierea importanţei 
de a decide cu privire la asumarea unei istorii personale, proiectând o ordine de 
tip  narativ în  propria  viaţă.  În  plus,  vindecându-ne  de  credinţa  naivă  în 
posibilitatea unei alegeri de sine pornind de la zero, o astfel de etică scoate în 
evidenţă  gradul  în  care  opţiunile  noastre  pentru  diferite  practici sociale  se 
găsesc  influenţate  şi  chiar  ghidate  de  standardele  de  excelenţă pe  care  o 
anumită comunitate le pune la dispoziţia membrilor săi. În fine, reformularea 

146 ROSALIND HURSTHOUSE, „Normative Virtue Ethics”, în R. Crisp (ed.), How Should 
One Live?Essays on the Virtues, p. 22.

147 Ar merita reluată, în acest context, o interesantă observaţie a lui Hursthouse. Ea remarcă 
faptul  că  autorii  asociaţi  cu  etica  virtuţii  şi  calificaţi  adesea  drept  „antiteoreticieni”,  precum 
MacIntyre, nu exclud în realitate o dimensiune normativă a eticii virtuţii, ci doar contestă că etica 
virtuţii ar fi o “teorie normativă”, înţelegând prin aceasta o teorie care se bazează pe unul sau mai 
multe principii generale pentru a furniza „a decision procedure for all questions about how to act 
morally”  (R. HURSTHOUSE,  op.  cit.,  p.  31).  De  fapt,  motivaţia  celor  care  preferă  să  fie 
consideraţi  „antiteoreticieni  în  etică”  este  convingerea  potrivit  căreia  „cunoaşterea  noastră 
morală” nu trebuie evaluată pe baza modelului oferit de ştiinţe: „Our ‘intuitions’ in ethics do not 
play the same role vis-à-vis the systematic articulation of moral knowledge as our ‘observations’ 
play vis-à-vis the systematic articulation of scientific knowledge; many of the goals appropriate to 
scientific knowledge – universality, consistency, completeness, simplicity – are not appropriate to 
moral knowledge; the acquisition of moral knowledge involves the training of the emotions in a 
way that the acquisition of scientific knowledge does not; and so on” (p. 32).
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teoriei virtuţii din perspectiva eticii existenţialiste a autenticităţii reprezintă un 
veritabil câştig şi  pentru aceasta din urmă, care dobândeşte astfel un plus de 
raţionalitate şi  se distanţează de pledoaria „vitalistă” pentru decizii  spontane, 
guvernate  de  impulsuri  şi  pasiuni  efemere.  Departe  de  a eluda problematica 
autenticităţii,  etica  virtuţii  oferă  poate  cea  mai  bună înţelegere  a  faptului  că 
autenticitatea nu rezidă în refuzul de a-ţi asuma o „identitate”, un „caracter”, ci 
reprezintă  exact  opusul  unei  vieţi  trăite  la  întâmplare,  inconsecvent  şi 
inconsistent.

Pare cu siguranţă desuet să mai afirmi că virtutea este cheia unei vieţi 
fericite.  Dar  dacă  vom cerceta  textele  Stagiritului  cu  o  privire  eliberată  de 
anumite  prejudecăţi  istoriciste,  vom constata  că  premisele  de  la  care  pleacă 
Aristotel în legătură cu firea omenească nu sunt pertinente numai în contextul 
epocii sale, ci şi în ziua de azi. Ceea ce subliniază Aristotel este faptul că un om 
nu se poate socoti cu adevărat fericit dacă nu se simte cumva împlinit, realizat. 
Altfel  spus,  fericirea  umană  presupune  ceva  mai  mult  decât  satisfacerea 
plăcerilor fizice; ea implică realizarea de sine. Omul este eminamente o fiinţă 
proiectivă („prezentul”  său  e  mereu  determinat  prin  prisma  unui  „viitor 
anterior”, cum ar spune Heidegger148), construieşte tot felul de planuri pentru 
viitor,  de a căror reuşită va depinde în cele din urmă fericirea sa personală. 
Degeaba  ai  dus  o  existenţă  lipsită  de  griji  şi  bogată  în  plăceri,  în  felurite 
„divertismente”; dacă, privind în urmă, eşti copleşit de sentimentul irosirii, dacă 
te socoteşti în sinea ta un ratat şi un „ne-isprăvit”, nu te vei putea numi fericit. 
Rolul înţelepciunii practice este salutar în acest context: de vreme ce fericirea 
unui om nu se reduce la satisfacţii de moment, ci reclamă o formă de împlinire 
personală  ce  presupune  eforturi  asidue  pe  parcursul  întregii  existenţe,  etica 
virtuţii  reprezintă,  în  fond,  însuşirea  unei  discipline de  viaţă  indispensabile. 
Formarea  deprinderilor  virtuoase  nu  reprezintă  altceva  decât  un  permanent 
exerciţiu de autocontrol. La fel, ponderarea pe cale raţională a înclinaţiilor şi a 
impulsurilor face dovada unei conduite înţelepte pentru simplul motiv că altfel 
rişti să uiţi unde vrei să ajungi,  să pierzi din vedere obiectivul dorit,  să cazi 
pradă feluritelor ispite care te vor abate din drum. Pe scurt, omul virtuos este 
omul care a avut înţelepciunea de a fructifica la maxim atât înzestrările sale 
naturale,  cât şi  oportunităţile ivite pe parcursul existenţei,  ducând ceea ce se 
cheamă o „viaţă bună” şi socotindu-se pe deplin realizat.

Sunt conştient că portretul pe care tocmai l-am schiţat este unul extrem de 
simplificat şi moralizator, însă intenţia mea este de a scoate în evidenţă faptul că 
Aristotel  oferea  premisele  unui  veritabil  „pariu  pascalian”  al  virtuţii149.  Să 
presupunem că sunt într-o totală ignoranţă nu doar în legătură cu şansele care 
mi se vor oferi în viaţă, dar şi cu privire la bunurile pe care le deţin în prezent 

148 În legătură cu acest aspect, vezi, de pildă, remarca lui J. DERRIDA, în Force de loi. Le 
«Fondement mystique de l’autorité», Paris, Ed. Galilée, 1994, p. 88.

149 A se consulta, în acest sens, cu precădere Etica Nicomahică, I, 10, 1100a – 1101a, pp. 23-26.

142 6



CONFLUENŢE ŞI DISENSIUNI ÎNTRE ABORDĂRILE FEMINISTE ŞI TEORIILE CONTEMPORANE...

sau la poziţia mea socială. În loc să pun în discuţie principiile dreptăţii, aşa cum 
ar proceda Rawls,  eu mă întreb dacă merită sau nu să devin un om virtuos. 
Există,  la  limită,  două  posibilităţi.  Să  spunem  că  am  fost  dăruit  cu  toate 
„bunurile exterioare” imaginabile („exterioare” în sensul că dobândirea lor nu 
depinde în mod strict  de practicarea virtuţilor):  avere, faimă,  prieteni,  iubite, 
copii reuşiţi ş.a.m.d. Fără virtute, adică fără înţelepciunea de a converti aceste 
bunuri în practici specifice, nu voi şti cum să profit de acestea pe deplin, cum să 
le fructific în mod corespunzător, astfel încât nu mă voi putea numi cu adevărat 
fericit150.  În schimb, chiar dacă aş fi privat de astfel de bunuri,  faptul că am 
deprins un mod de viaţă virtuos îmi conferă o seninătate datorită căreia sunt mai 
puţin nefericit decât persoana aflată în aceeaşi situaţie, dar lipsită şi de virtute. 
Iată de ce virtutea „rentează”.

Am  avertizat  mai  devreme  că  asocierea  tradiţiei  virtuţilor  cu  etica 
existenţialistă a autenticităţii vine să contrazică o poziţionare iniţială a acestor 
două abordări în câmpul filosofiei contemporane. În lucrarea sa capitală  After 
Virtue,  MacIntyre  afirma tranşant că acea „dizolvare a sinelui” caracteristică 
pentru existenţialismul lui Sartre şi pentru teoria sociologică a lui Goffman nu 
reprezintă numai consecinţa radicală a  invenţiei moderne a „individului”, ci şi 
piedica esenţială în faţa oricărei încercări de revenire la etica virtuţii151. Fie că 
„sinele nu e altceva decât un «cuier» pe care stau agăţate costumele diferitelor 
roluri”152,  aşa  cum afirmă  Goffman,  fie  că  trebuie  conceput  într-o  separaţie 
radicală de ansamblul  relaţiilor şi  al  rolurilor sociale,  pentru că acestea ar  fi 
marcate pe de-a-ntregul de inautenticitate şi convenţionalism, aşa cum susţine 
Sartre,  sinele nu mai  poate constitui  „un suport  al  virtuţilor  aristotelice”,  iar 
„viaţa pare să nu fie altceva decât o serie de episoade nelegate între ele”153. Este 
însă  adevărat  că  MacIntyre  admite,  cu  o  doză  de  ironie  abia  camuflată,  că 
aceasta nu e singura poziţie pe care a îmbrăţişat-o Sartre: este, până la urmă, 
doar  ceea  ce  susţine  „Sartre/Roquentin”,  spre  deosebire  de  „alte  personaje 
cunoscute  cum ar  fi  Sarte/Heidegger  şi  Sartre/Marx”154.  Exegeţii  filosofului 
francez au remarcat, de altfel, tensiunea pe care o încapsulează textele acestuia 
consacrate problemei  „volatile” a libertăţii:  pe de-o parte,  Sartre e nevoit  să 
asume posibilitatea unei neîncetate reinventări de sine; pe de altă parte însă, el 
admite că toate alegerile noastre se integrează „într-un proiect fundamental, o  
alegere originară care e una şi aceeaşi”155.

150 O  interpretare  destul  de  asemănătoare  cred  că  oferă  VALENTIN  MUREŞAN,  în 
Comentariu la Etica nicomahică, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2006, p. 288.

151 Vezi A. MACINTYRE, op. cit., p. 212.
152 Ibidem, p. 58.
153 Ibidem, p. 212.
154 Ibidem, p. 221.
155 „On one side freedom is change; so there have to be always different, even contrasted and 

opposed acts of freedom in ourselves, since every act of freedom which has been effected is no 
more free and has to be negated by the new act of freedom. But on the other hand, each one of  
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Cât de mare mai este atunci distanţa care separă etica aristotelică a virtuţii 
de etica existenţialistă a autenticităţii? T. H. Irwin sublinia extrem de inspirat 
faptul că, în viziunea lui Aristotel, asumarea unui mod de viaţă virtuos presupunea 
tocmai organizarea tuturor palierelor existenţei în jurul unei anumite concepţii  
a vieţii ca întreg, o concepţie care să prescrie „importanţa relativă a diferitelor 
scopuri şi modul în care acestea ar trebui să se armonizeze, să se restrângă ori să 
se sprijine unele pe altele”. Irwin mai evidenţia şi faptul că această concepţie 
profund aristotelică despre un „plan” de viaţă care să îmbrăţişeze toate scopurile 
particulare  într-un  „întreg”  ocupă  un  loc  central  şi  în  morala  stoicilor,  în 
viziunea cărora fericirea este sinonimă cu „un mod de a trăi coerent”156.

Toată  această  pledoarie  pentru  actualitatea  lui  Aristotel  rămâne  însă 
neconvingătoare dacă nu vom reuşi să oferim o expunere a noţiunii aristotelice 
de virtute complet diferită de acea simplificare abuzivă pe care au vehiculat-o în 
repetate rânduri adversarii Stagiritului. O înţelegere strict  cantitativă a ideii de 
„măsură  justă”  a  înlesnit  acuzaţia  de  mediocritate adusă  eticii  aristotelice. 
Virtutea înţeleasă ca „simplă medie” nu e decât „o regulă de etichetă”, afirmă 
Andrei  Pleşu,  morala  aristotelică devenind în aceste condiţii  doar „un foarte 
bine articulat cod social”. „Aurita” cale de mijloc „e mai curând un semn de 
amorţeală decât unul de virtute”, „o soluţie de minimă rezistenţă”, în timp ce 
„comportamentul  moral nu e o chestiune de  dozaj,  ci una de  opţiune”157.  De 
unde izvorăşte, apoi, această permanentă nevoie de distanţare şi moderaţie care 
animă gândirea morală a Stagiritului, se întreabă suspicios Nietzsche, dacă nu 
din teama de primejdii şi de pasiuni adevărate, răscolitoare?158

Se  poate  replica  imediat  că  a  practica  o  anumită  virtute  în  orice 
împrejurare solicită un indiscutabil curaj, în niciun caz laşitate (voi reveni mai 
târziu asupra acestui aspect important). Cât priveşte observaţiile lui A. Pleşu, 
sunt convins că Aristotel ar fi aderat întru totul la ele. Stagiritul prelua de fapt o 

them according to Sartre, is integrated to a fundamental project, an original choice which is one and the 
same. Such is the antinomy of freedom in Sartre” (J. WAHL, „Freedom and Existence in Some Recent 
Philosophies”, în Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 8, No. 4 (Jun., 1948), p. 547).

156 „Aristotle claims, then, that, given what we care about and have reason to care about in 
our lives, it would be foolish not to organize them around some conception of our lives as wholes 
(EE 1214b6–14), a conception that expresses our considered views about the relative importance 
of different ends and of how they ought to fit together, restrain each other, or enhance each other. 
This conception of an all-embracing plan for organizing one's life explains why the Stoics identify 
happiness with ‘living coherently’ (homologoumenōs zēn, Diogenes Laertius 7. 85–9). They are 
expressing the point  that  Aristotle  expresses  in  claiming  that  happiness  should be something 
whole and complete, so that our life is not just a series of uncoordinated pursuits of different ends. 
When we live ‘coherently’, we have found a conception of our lives that makes our different ends 
fit together in some rational structure” (T. H. IRWIN, The Virtues: Theory and Common Sense in 
Greek Philosophy, în R. CRISP (ed.), op. cit., p. 41).

157 A. PLEŞU, Minima Moralia. Elemente pentru o etică a intervalului, Bucureşti, Ed. Cartea 
Românească, 1988, pp. 70-71.

158 Vezi FR. NIETZSCHE, Dincolo de bine şi de rău, trad. Fr. Grünberg, Bucureşti, Ed. Humanitas, 
1992, p. 104.
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idee dominantă în contextul său cultural, aceea de „«măsură justă» ca indicator 
al  virtuţii  etice”159,  resemnificând-o şi  transpunând-o într-un plan  calitativ şi 
circumstanţial.  Filosoful  insista  asupra  faptului  că  virtutea  (etică)  trebuie 
înţeleasă ca „măsura justă nu în raport cu lucrul în sine, ci în raport cu noi (to 
pros hêmas)”, nefiind aşadar „nici unică, nici aceeaşi pentru toţi”160. Este vorba 
de „un fel de medietate (mesotês)” ce se aplică „în legătură cu afectele şi actele 
în sfera cărora intervin excesul, insuficienţa şi măsura justă”, realizarea acesteia 
din  urmă  depinzând  însă  de  aprecierea  adecvată  a  circumstanţelor:  „Dar  a 
încerca asemenea sentimente atunci când trebuie, faţă de cine trebuie, pentru ce 
trebuie şi  cum trebuie,  înseamnă măsură  justă”161.  E limpede atunci  că sfera 
actelor morale nu poate fi circumscrisă a priori: de exemplu, o anumită acţiune 
poate constitui la fel de bine o dovadă a generozităţii mele, dar şi a faptului că 
sunt  risipitor,  în  funcţie  de  resursele  de  care  dispun  la  acel  moment162.  În 
aprecierea  justei  măsuri,  ponderea  decisivă  o  are  înţelepciunea  practică  a 
fiecăruia dintre  noi,  singura  „poruncă”  morală  fiind  aceea  de  a  acţiona 
„conform dreptei raţiuni (kata ton orthon logon)”163. 

Presupusa „mediocritate morală” pe care etica aristotelică a virtuţii ar inspira-o 
adepţilor ei este contrazisă şi de o altă afirmaţie a Stagiritului, potrivit căreia, deşi 
virtutea este definită pe baza conceptului de medietate, „în raport însă cu binele 
suprem şi perfecţiunea, ea reprezintă punctul cel mai înalt”164. Virtutea rămâne o 
culme a vieţii morale, spre care de cele mai multe ori nu putem decât să tindem 
asimptotic,  alegând „răul  cel  mai  mic”165.  Aristotel  pledează  astfel  pentru  o 
veritabilă artă de a trăi, supraveghindu-te neîncetat şi corectându-ţi permanent 
înclinaţiile, impulsurile naturale, când într-o direcţie, când în cealaltă166. 

159 Vezi precizările oportune pe care le face în legătură cu acest subiect V. MUREŞAN, 
op. cit., pp. 133-135.

160 ARISTOTEL, Etica Nicomahică, II, 6, 1106 a-b, p. 40.
161 Ibidem,  1106b,  p.  41.  Merită  citată,  în  acest  context,  şi  o  remarcă  a  lui  V.  Mureşan: 

„atunci  când ni  se  vorbeşte  în  Etica Nicomahică despre  exces,  carenţă  şi  măsură  justă  în  ce 
priveşte acţiunile (1106b, 24), trebuie să înţelegem că e vorba de excesul, carenţa şi măsura justă 
în afectele care cauzează aceste acţiuni” (V. MUREŞAN, op. cit., p. 118).

162 „Tot astfel, pentru oricine e uşor să se mânie, să-şi ofere sau să-şi cheltuie averea; dar nu 
este deloc la îndemâna oricui să ştie faţă de cine, cât, când, pentru ce şi în ce mod trebuie s-o 
facă” (ARISTOTEL, op. cit., II, 9, 1109a, p. 48).

163 Ibidem, VI, 1, 1138b 25. MacIntyre nu ratează să remarce că obiceiul traducătorilor din zilele 
noastre de a reda sintagma orthos logos prin „regulă dreaptă” este simptomatic pentru „interesul 
general şi nearistotelic al filosofilor morali moderni pentru reguli” (MACINTYRE, op. cit., 167).

164 ARISTOTEL, op. cit., II, 6, 1107a, p. 42.
165 Ibidem, II,  9, 1109a, p. 48. „Toute vertu est un sommet entre deux vices, une ligne de 

crête entre deux abîmes (…) Mais qui peut vivre toujours au sommet? Penser les vertus, c’est 
mesurer la distance qui nous en sépare. Penser leur excellence, c’est penser nos insuffisances ou 
notre misère” (A. COMTE-SPONVILLE, Petit traité des grandes vertus, P.U.F., 1998, Le Seuil, 
«Points», no. P930, 2003, pp. 14-15).

166 „Şi trebuie să ne conducem pe noi înşine spre ceea ce este contrariu tendinţelor noastre, 
pentru că, îndepărtându-ne cât mai mult de greşeală, ajungem la calea de mijloc” (ARISTOTEL, 
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Un  lucru  este  indiscutabil:  în  raport  cu  morala  datoriei de  inspiraţie 
kantiană,  etica  virtuţii de  sorginte  aristotelică  asumă  o  viziune  mult  mai 
ambiţioasă  şi  în  acelaşi  timp,  mai  optimistă  cu  privire  la  natura  umană,  cu 
privire la capacitatea oricărui agent raţional de a-şi  modela propriul caracter, 
propria  personalitate,  nu  doar  de  a  se  supune  legii  morale  printr-o  decizie 
raţională.  Etica  virtuţii  nu se  mulţumeşte  să  glorifice  autonomia  persoanelor 
morale  şi  forţa  „raţiunii  pure  practice”  de  a  determina  o  anumită  conduită 
împotriva înclinaţiilor unei persoane. Pentru Kant, virtutea nu poate fi altceva 
decât  „cuget  moral  în  luptă (moralische  Gesinnung  in  Kampfe)”167;  pentru 
Aristotel, proba stăpânirii de sine (enkrateia), a dominării înclinaţiilor naturale 
şi dorinţelor iraţionale, nu reprezintă decât o treaptă pregătitoare în drumul spre 
virtute,  câtă  vreme  aceasta  din  urmă  presupune  o  adevărată  „educaţie  a 
afectivităţii”168,  culminând  cu  accederea  la  o  deplină  armonie sufletească. 
Rezultă  că  formarea  deprinderilor  virtuoase  implică  ceva  mai  mult  decât  a 
respecta datoria morală şi  a acţiona întotdeauna corect;  implică  plăcerea sau 
bucuria de a face binele în orice împrejurare169.

Cele spuse până acum sper să constituie o probă suficientă pentru ceea ce 
urmează să enunţ. Consider că întrebarea care se pune adesea în zilele noastre, 
dacă virtuţile au valoare  instrumentală pentru realizarea binelui personal, aşa 
cum este acesta conceput de fiecare agent, sau sunt valoroase în sine, reprezintă 
o interogaţie revelatoare în privinţa climatului care domneşte în filosofia moral-
politică modernă, însă inadecvată din perspectiva eticii lui Aristotel, pentru care 
disjuncţia mai  sus enunţată  nu putea fi  una exclusivă.  Sunt  de părere că,  în 
conformitate  cu  expunerea  aristotelică  a  virtuţilor,  practicarea  acestora 
constituia atât o condiţie necesară în vederea fructificării oportunităţilor ivite în 
viaţă şi a realizării dezideratelor de ordin personal, cât şi o plăcere  efectivă şi 
constitutivă pentru fericirea umană170.

op. cit., II, 9, 1109b, p. 48).
167 Vezi I. KANT, Critica raţiunii practice, trad. N. Bagdasar, Bucureşti, Ed. IRI, 1995, p. 114. 

Bagdasar  reda  termenul  Gesinnung prin  „simţământ”;  traducerea  este  corectă,  însă  cuvântul 
„cuget” pare totuşi a fi mai aproape de spiritul filosofiei practice a lui Kant.

168 P. AUBENQUE, La prudence chez Aristote, Paris, P.U.F., 1963/2004, p. 130. Excelentă 
mi  se pare şi  precizarea lui  MacIntyre:  „Virtuţile  nu sunt doar dispoziţii  de a acţiona într-un 
anumit  fel,  ci  şi  de a simţi  într-un anumit  fel.  A acţiona virtuos nu înseamnă doar a acţiona 
împotriva propriilor înclinaţii, cum avea să creadă Kant ceva mai târziu; înseamnă a acţiona dintr-o 
înclinaţie  formată  prin  cultivarea virtuţilor.  Educaţia morală  este o «éducation  sentimentale»” 
(MACINTYRE, op. cit., p. 164).

169 Vezi A. COMTE-SPONVILLE,  op. cit.,  p.  330.  „This  attitude of being whole-hearted 
without being fanatically or unrealistically single-minded distinguishes the virtuous person both 
from the continent person, who is not whole-hearted, and from the ‘insensitive’ person, who has 
the vice of deficient feeling, and therefore is too single-minded” (T.H. IRWIN, op. cit., p. 50).

170 „Plăcerea desăvârşeşte activitatea (…) ca un fel de scop adăugat pe deasupra, la fel cum 
celor aflaţi în floarea vârstei li se adaugă frumuseţea” (ARISTOTEL, op. cit., X, 4, 1174b, p. 246, 
trad. modificată).
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Am recunoscut ceva mai sus că schema teleologică a virtuţilor solicită o 
doză  serioasă  de  optimism  antropologic.  Nu  pot  încheia  această  prezentare 
sumară a eticii aristotelice fără a aminti şi câteva obiecţii de principiu care o 
pândesc. O suspiciune pe care adepţii unui punct de vedere deontologic asupra 
moralei au poate dreptate să o exprime vizează posibilitatea ca pledoaria pentru 
o judecată morală adaptată la circumstanţe să camufleze preocuparea „secretă” 
de a  evita anumite datorii morale intrinseci171. Există apoi contestări virulente 
ale  doctrinei  virtuţii  de  pe  poziţii  caracteristice  pentru  avatarurile  „sinelui 
emotivist”,  cum l-a numit MacIntyre.  Ruwen Ogien, de pildă, într-o carte ce 
încearcă  să  pună  bazele  unei  etici  minimale  inspirată  de  filosofia  politică 
liberală, respinge orice tip de etică a virtuţii pe motiv că s-ar sprijini pe mai 
multe  supoziţii  extrem  de  problematice.  Prima  dintre  acestea  ar  fi  chiar 
existenţa  „caracterelor”,  în  sensul  unor  dispoziţii  stabile,  constante,  al  unei 
coerenţe atitudinale care ar caracteriza indivizii. Existenţa „caracterelor” sau a 
„personalităţii” nu poate fi demonstrată ştiinţific, ba chiar se cuvine respinsă, 
dacă  împărtăşim  poziţiile  psihologiei  „situaţioniste”,  afirmă  Ogien.  Şi  chiar 
dacă  presupunem  că  noţiunea  de  „caracter”  nu  este  o  simplă  ficţiune,  un 
expedient aristotelic menit  să ofere o pseudoexplicaţie a acţiunilor omeneşti, 
cum  ai  putea  să-ţi  controlezi,  ba  chiar  să-ţi  educi emoţiile,  aceste  „reacţii 
involuntare”, se întreabă eticianul francez?172

*

Concepţia lui MacIntyre despre natura virtuţilor şi rolul acestora în lumea 
contemporană  ar  merita  o  expunere  mult  mai  amănunţită  decât  precizările 
succinte care urmează. Filosoful de origine scoţiană scoate în relief existenţa 
mai  multor  vârste  ale  aretologiei,  de  la  Homer  până la  Franklin173,  pentru a 
ajunge să propună o concepţie personală despre virtute,  care s-ar distanţa de 
„ortodoxia” aristotelică în două privinţe notabile. Pe de-o parte, chiar dacă este 
vorba tot de o viziune teleologică, „social-teleologică”, aceasta „nu e îndatorată 
biologiei  metafizice  a  lui  Aristotel”.  Pe  de  altă  parte,  ea  abandonează  teza 
unităţii esenţiale  a  virtuţilor  în  favoarea  unui  pluralism valoric  motivat  de 
recunoaşterea „diversităţii practicilor omeneşti şi a multiplicităţii bunurilor care 

171 Vezi  observaţia  lui  N.  DENT,  „Éthique  de  la  vertu”,  în  M.  Canto-Sperber  (ed.), 
Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, vol. 2, Paris, «Quadrige» / P.U.F., 2004, p. 2018.

172 Vezi R. OGIEN,  L’éthique aujourd’hui. Maximalistes et minimalistes, Paris, Ed. Gallimard, 
2007, pp. 63-67.

173 „Ne confruntăm astfel cu cel puţin trei concepţii foarte diferite despre virtuţi: virtutea e 
calitatea care permite unui individ să-şi îndeplinească rolul social (Homer); virtutea e calitatea 
care  permite  individului  să  se  apropie  de  realizarea  telos-ului  specific  uman,  natural  sau 
supranatural (Aristotel, Noul Testament şi Toma d’Aquino); virtutea e o calitate utilă pentru a 
obţine  succesul  pământean  şi  ceresc  (Franklin).  Le  putem oare  considera  ca  pe  trei  versiuni 
diferite şi opuse ale aceluiaşi lucru?” (MACINTYRE, op. cit., p. 196).
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sunt rezultatul lor şi în urmărirea cărora se pot exersa virtuţile – bunuri care 
adesea, în plan contingent, sunt incompatibile între ele şi care, prin urmare, îşi 
vor disputa aderenţa noastră”174.

Am introdus deja unul dintre cele trei elemente pe baza cărora MacIntyre 
propune o reevaluare  a  conceptului  tradiţional  de  virtute:  ideea de  practică. 
Celelalte două sunt ordinea narativă a unei singure vieţi omeneşti şi tradiţia.

Prin  „practică”,  MacIntyre  înţelege  totalitatea  activităţilor  umane  ce 
presupun diverse forme de  cooperare socială şi  au ca rezultat  producerea de 
bunuri (inerente unei anumite practici) în conformitate cu  standarde specifice 
de excelenţă (specifice tipului de activitate întreprinsă, dar şi comunităţii în care 
aceasta e desfăşurată)175. Bunurile inerente fiecărei practici sunt de două feluri: 
atât produse de calitate ce rezultă în urma activităţii înfăptuite, cât şi „binele 
unui anumit mod de viaţă”176 specific tipului de practică în care se angajează 
cineva. Cu alte cuvinte, pasiunea cu care îţi desfăşori activitatea şi satisfacţiile 
profesionale care decurg de aici încununează producerea bunurilor de primul fel 
şi justifică o anumită disciplină de viaţă presupusă de respectiva practică. Dacă 
acceptăm această caracterizare generală a practicilor, continuă MacIntyre, nu ne 
va fi prea greu să înţelegem că succesul în practicile cărora ne dedicăm este 
condiţionat de însuşirea unor virtuţi ale caracterului, precum „virtuţile dreptăţii, 
curajului  şi  cinstei”177.  De fapt,  afirmă filosoful  anglo-saxon,  „fără virtuţi  nu 
poate exista în contextul practicii decât o recunoaştere a ceea ce numeam bunuri 
externe şi niciodată a celor interne”178. Este exact ceea ce se întâmplă în epoca 
modernă sub influenţa individualismului  liberal:  schimbând radical  modul  în 
care e percepută „relaţia dintre caracterul moral şi comunitatea politică”, acesta 
face ca societatea să devină „pur şi simplu o arenă în care fiecare individ  îşi 
urmăreşte concepţia proprie pe care şi-a ales-o singur despre viaţa bună” şi unde 
„competitivitatea este trăsătura dominantă şi chiar exclusivă”179.

Luând în  calcul  aceste  precizări,  e  limpede,  aşa  cum notează Andrew 
Mason, că cerinţele „pieţei capitaliste” generează transformarea muncii într-un 
simplu mijloc de a obţine bunuri „externe”, sectoarele de activitate în care se 
mai poate încă vorbi de „practică” fiind tot mai puţine. Chiar dacă sunt şi ele 
„corupte  de  urmărirea  bunurilor  externe”,  rămân  totuşi  anumite  „cazuri 
paradigmatice”  de  practică,  precum  activitatea  cercetătorilor  sau  a  artiştilor 

174 Ibidem, p. 205.
175 Ibidem, pp. 197-198. Referinţa la „comunitate” se justifică prin prisma exemplului localizat de 

practică pe care îl oferă MacIntyre: arta portretului în „Europa de Vest în perioada dintre sfârşitul 
Evului Mediu şi secolul al XVIII-lea” (p. 199). Faimosul roman al lui ORHAN PAMUK,  Mă 
numesc Roşu, exploatează tocmai această diferenţă enormă dintre arta occidentală a portretului şi 
arta orientală a miniaturii în privinţa standardelor de excelenţă care guvernau practica picturii.

176 MACINTYRE, op. cit., p. 199.
177 Ibidem, p. 201.
178 Ibidem, p. 205.
179 Ibidem, pp. 204-205.
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profesionişti. Mason remarcă însă că între cazurile relativ clare de practică şi 
antipodul acestora, reprezentat de „linia de producţie”, rămâne o vastă arie de 
activităţi profesionale (munca unei sore medicale, de pildă, a unui electrician, a 
unui instalator, a unui vânzător etc.) despre care e dificil de spus dacă ar putea în 
genere să constituie forme de practică180. În aceste condiţii, mă întreb dacă odată 
cu restabilirea unui cadru teleologic pentru activităţile profesionale nu ar trebui 
repusă în discuţie şi ideea de muncă vocaţională, acea conjuncţie între Beruf şi 
Berufung pe care M. Weber o considera decisivă pentru apariţia  mentalităţii 
capitaliste. Nu ar avea oare nevoie concepţia despre practică enunţată mai sus 
chiar de o extindere considerabilă a sferei recunoscute a „vocaţiilor”? Poate că 
numai munca savârşită din vocaţie implică atât satisfacţiile intrinseci activităţii 
desfăşurate,  cât  şi  excelenţa  rezultatelor  obţinute,  adică  dimensiunile  unei 
produceri de “bunuri” în conformitate cu o practică.

MacIntyre este în orice caz pe deplin conştient că simpla explicitare a 
ideii  de  practică  nu ţine  loc  de teorie  a virtuţii.  Începem să  realizăm că,  în 
absenţa anumitor virtuţi, individul eşuează în diverse practici particulare; este 
însă nevoie să înţelegem de ce fără participarea la practici  „propria sa viaţă 
privită ca un întreg ar  fi  probabil  deficientă”181.  Iar  interogaţia cu privire la 
posibilitatea  de  a  concepe „fiecare  viaţă  umană  ca  pe o  unitate”  va  solicita 
introducerea  celui  de-al  doilea  element  semnificativ  în  viziunea  filosofului 
anglo-saxon,  şi  anume  „unitatea  narativă  a  unei  vieţi”182.  Cel  mai  important 
argument  în  favoarea unei  abordări  în  cheie  narativă a  problemei  identităţii 
personale ţine,  probabil,  de faptul  că această abordare pare să fie o condiţie 
indispensabilă  pentru  inteligibilitatea acţiunilor  unui  om.  Nu putem înţelege 
motivele  unei  persoane  sau  aprecia  în  mod  corect  semnificaţia  unei  acţiuni 
întreprinse de cineva decât în momentul în care plasăm respectiva acţiune în 
contextul unei „naraţiuni”, al unei istorii personale. Desigur că putem oricând să 
ne înşelăm cu privire la caracterul acelei istorii, putem să elaborăm o  ficţiune 
complet  diferită  de  modul  în  care  persoana  în  cauză  îşi  imaginează  propria 
poveste. Este însă indiscutabil că „istoria narativă de un anumit tip se dovedeşte 

180 Vezi A. MASON, „MacIntyre on Modernity and How It Has Marginalized the Virtues”, 
în R. Crisp (ed.), op. cit., p. 202.

181 MACINTYRE, op. cit., p. 209.
182 P.  Ricoeur  constata  o  „fericită  întâlnire”  între  propriul  său  concept  de  „identitate 

narativă”, introdus în Temps et Récit, şi ceea ce MacIntyre numeşte „unitate narativă a unei vieţi”, 
avertizând însă şi asupra unei importante diferenţe (cf. P. RICOEUR, Soi-même comme un autre, 
Ed.  du Seuil,  «Points  Essais»,  1990/1996,  pp.  187-193).  Oricum,  „etica  vieţii  bune” avută  în 
vedere de Ricoeur presupune, la fel ca şi cea elaborată de MacIntyre, un concept de identitate 
personală adecvat pentru a descrie „l’identité d’un être qui assume son rapport au temps: un être 
de mémoire qui témoigne de sa dette envers son passé et un être qui construit sur le mode de la 
promesse  son identité dans l’avenir” (M. CASTILLO, La responsabilité des modernes. Essai sur 
l’universalisme kantien, Paris, Ed. Kimé, 2007, p. 139).
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a  fi  genul  primar  şi  esenţial  pentru  caracterizarea  acţiunilor  omeneşti”183, 
incluzând aici şi actele de vorbire184. Odată admis acest principiu, consecinţele 
sale în plan etic ies imediat la iveală: „pot răspunde la întrebarea «Ce să fac?» 
numai dacă pot răspunde mai întâi la întrebarea «Din ce povestire sau povestiri 
fac parte?»”185. Recunoscând faptul că îmi construiesc identitatea, în plan social, 
prin intermediul rolurilor pe care mi le asum sau în care sunt distribuit, rezultă 
că  devin  agent  moral  şi  responsabil  îndeplinind  atât  calitatea  de  personaj 
principal în propria mea naraţiune, cât şi cea de personaj (mai  mult sau mai 
puţin) secundar în poveştile altora.

Ideea de „unitate narativă a unei vieţi” este conceptul care asigură acea 
reinstituire  în  plan  local  a  teleologismului,  menţionată  mai  devreme.  Dacă 
„unitatea  vieţii  umane  este unitatea  unei  căutări  narative”186,  trebuie spus  că 
„nicio  căutare  nu poate  începe  fără  o  concepţie  măcar  parţial  determinată  a 
telos-ului  final”187;  nu e însă mai  puţin  adevărat,  îndrăznesc să  afirm,  că pe 
parcursul căutării  această concepţie se poate nu doar clarifica, ci  şi  modifica 
într-o  măsură  decisivă.  Concluzia  provizorie  a  filosofului  scoţian  (de  fapt, 
american prin adopţie) pare că reiterează în planul eticii turnura pe care o marca 
interpretarea oferită de Aubenque  metafizicii aristotelice188: „viaţa bună pentru 
om e cea petrecută în căutarea vieţii bune”189.

Cel  de-al  treilea  stadiu  pe  care  îl  comportă  expunerea  conceptului  de 
virtute  în  viziunea  lui  MacIntyre  aduce  în  prim-plan  conceptul  de  tradiţie 
morală. Orice căutare a binelui personal se face în contextul anumitor aşteptări, 
moşteniri şi obligaţii  constituind „punctul meu de plecare moral”, la fel  cum 
standardele  de  excelenţă  care  girează  feluritele  practici  sunt  consfinţite  prin 
tradiţie. De aici decurge că „istoria vieţii mele este întotdeauna implantată în 
istoria  acelor  comunităţi  din  care  decurge  identitatea  mea”190.  Atât  în  After  
Virtue, cât şi în Whose Justice? Which Rationality?, MacIntyre va insista asupra 
acestui  aspect  fundamental:  toate  tradiţiile  implică  „roluri  sociale  specifice”, 

183 MACINTYRE, op. cit., p. 216.
184 Vezi exemplul sugestiv construit de MACINTYRE, op. cit., p. 217.
185 Ibidem, p. 223.
186 Ibidem, p. 225. De aceeaşi părere cu MacIntyre  pare să fie şi un neurolog de talia lui  

Oliver Sacks. Solicitat să formuleze un criteriu al normalităţii psihice, al sănătăţii mentale, acesta 
ar fi răspuns: „un om normal este poate acela care se dovedeşte în stare să-şi istorisească propria 
sa poveste” (vezi J.-C. CARRIERE, Cercul mincinoşilor. Poveşti filosofice din toată lumea, trad. 
B. Prelipceanu, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1999, p. 9).

187 MACINTYRE, op. cit., p. 226.
188 „Căutarea filosofiei,  altfel spus  dialectica, devenea filosofie a căutării; căutarea unităţii 

ţinea locul unităţii  înseşi” (P. AUBENQUE,  Problema fiinţei  la Aristotel,  trad.  D. Gheorghe, 
Bucureşti, Ed. Teora, 1998, p. 394).

189 MACINTYRE, op. cit., p. 226.
190 Ibidem, p. 227.
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tabla de virtuţi  apreciate într-o comunitate nefăcând altceva decât să reflecte 
„calităţile necesare pentru îndeplinirea acestor roluri”191. 

*

Recunoscând faptul că tablele de virtuţi comportă diferenţe notabile în 
funcţie de loc şi de timp, MacIntyre nu se grăbeşte să îmbrăţişeze perspectiva 
relativismului,  susţinând  în  schimb  că  orice  doctrină  a  virtuţii  presupune 
articularea, pe un fundal specific, a celor trei elemente prezentate mai sus. În 
altă ordine, trebuie spus că orice etică a virtuţii se confruntă cu anumite cazuri 
limită, cu anumite calităţi umane a căror apreciere pendulează între considerarea 
lor ca indiferente din punct de vedere moral şi plasarea lor în postura de condiţii 
indispensabile pentru practicarea virtuţilor,  pentru educaţia morală  în genere. 
Voi  oferi,  în  continuare,  trei  asemenea  exemple  de  virtuţi  cu  statut  special, 
amintind întrucâtva de rolul pe care îl juca înţelepciunea practică sau prudenţa 
(phronêsis) în etica aristotelică: fără a fi o virtute etică, phronêsis era văzută ca 
acea virtute dianoetică în absenţa căreia formarea deprinderilor virtuoase nu ar 
fi cu putinţă. Consider că prezentarea acestor exemple constituie un bun prilej pentru 
elucidarea altor câteva aspecte importante ale eticii virtuţii, înainte de a trece la 
discutarea perspectivei feministe asupra eticii, scoţând în evidenţă atât afinităţile, 
cât şi rezervele pe care le formulează autoarele feministe în legătură cu aretologia.

Primul caz pe care l-aş menţiona este acela al  politeţii. Ne amintim de 
respingerea eticii aristotelice pe motiv că aceasta nu ar face decât să articuleze 
un cod comportamental, un cod de etichetă. Politeţea pare să fie tocmai această 
virtute „de etichetă”,  „pur  formală”,  o „podoabă” şi  un „artificiu”,  pe  scurt, 
nimic altceva decât „aparenţa unei virtuţi”, arată Comte-Sponville192. Filosoful 
francez nu se opreşte însă la această constatare banală. Există,  fără îndoială, 
ticăloşi  manieraţi,  personaje abominabile de o politeţe impecabilă; oare ce îi 
face pe aceştia, în ochii noştri, mai destabili decât o simplă brută? Ce anume 
amplifică  oroarea  şi  ne  trezeşte  indignarea morală?  Răspunsul  nu e  greu de 
aflat: „politeţea îl face pe cel rău încă mai detestabil deoarece denotă o educaţie 
în absenţa căreia răutatea lui ar putea fi întrucâtva scuzată”193. Cuvântul cheie 
este aici  educaţie.  Fără a fi  o virtute în adevăratul  sens al  cuvântului,  crede 
Comte-Sponville, politeţea poate fi privită ca  origine a virtuţilor, în sensul în 
care „buna creştere” sau însuşirea „manierelor” precede şi totodată pregăteşte 
oarecum terenul pentru practicarea virtuţilor în cunoştinţă de cauză. Mai întâi ţi 
se spune că „ceva nu se face”, apoi înţelegi că „ceva nu trebuie făcut”, morala 

191 SUSAN MOLLER OKIN, „Feminism, Moral Development, and the Virtues”, în R. Crisp (ed.), 
op. cit., p. 217.

192 Vezi A. COMTE-SPONVILLE, op. cit., p. 17; „l’être de la politesse s’épuise tout entier 
dans son apparaître” (Ibidem, p. 18).

193 Ibidem.

15115



CRISTIAN IFTODE

constituindu-se treptat „ca o politeţe interiorizată”, „concentrată pe de-a-ntegul 
în intenţie”; „bunele maniere preced bunele acţiuni şi conduc la acestea”194.

Nu  pare  totuşi  exagerat  să  acorzi  politeţii  o  asemenea  importanţă  în 
dezvoltarea morală a persoanei umane? De fapt, Comte-Sponville este aici mai 
aproape de punctul de vedere kantian asupra educaţiei, decât de acela aristotelic. 
Conform celebrei formule promovate de Aristotel,  „practicând virtutea, devii 
virtuos”195, adică îţi dezvolţi şi îţi stabilizezi acele înclinaţii naturale bune. Mai 
suspicios faţă de eventualitatea unei predispoziţii naturale către virtuţi, eticianul 
francez propune următoarea alternativă: „imitând virtutea, devii virtuos”196. La 
fel ca Bergson, Comte-Sponville întrezăreşte astfel două surse ale moralei: pe 
de-o parte, politeţea, iar pe de altă parte, amprenta acelei iubiri  necondiţionate 
pe  care  părinţii  o  oferă  copiilor  în  primii  ani  de  viaţă,  o  iubire  „primită  şi 
interiorizată”197, care se converteşte apoi în acte de altruism.

Rămâne însă o problemă de principiu. E limpede că politeţea şi manierele 
elegante creează cel puţin aparenţa că îţi pasă de semenii tăi, că îi respecţi pe cei 
din jurul tău. De vreme ce există însă cazuri incontestabile, pe care le remarcă şi 
Comte-Sponville, de mitocani care probează curaj, de bădărani care dau dovadă 
de generozitate sau milă198, mai putem oare considera politeţea drept o condiţie 
necesară pentru a deprinde astfel de virtuţi? Cred că viziunea aristotelică asupra 
educaţiei ca modelare a caracterului era, sub acest aspect, mai consistentă decât cea 
schiţată de eticianul francez, cu trimitere directă la Kant. Aplicând o importantă 
distincţie conceptuală aparţinând lui Aristotel, însuşirile bune pe care le pot vădi 
oameni lipsiţi de o educaţie morală corespunzătoare sunt „virtuţi naturale” mai 
degrabă decât virtuţi propriu-zise, adică înclinaţii necizelate şi  mai  cu seamă 
fluctuante,  impulsuri  care,  în  absenţa  unei  juste  aprecieri  a  fiecărei  situaţii, 
determină adesea acţiuni necugetate, contrare unei veritabile conduite virtuoase199. 

Un alt caz problematic de virtute este curajul. Pe de-o parte, curajul este 
cu certitudine virtutea care se bucură în cea mai mare măsură de o apreciere 
universală, în toate epocile şi în toate culturile. Pe de altă parte însă, curajul pare 

194 Ibidem, p. 21.
195 Vezi ARISTOTEL, Etica Nicomahică, II, 1, 1103b, p. 32.
196 A. COMTE-SPONVILLE, op. cit., p. 23.
197 Ibidem, p. 72.
198 „Un rustre généreux vaudra toujours mieux qu’un égoïste poli” (Ibidem, p. 26).
199 „Se admite  în general  că  toate trăsăturile de caracter  sunt,  într-un fel,  înnăscute  (căci 

suntem drepţi, înclinaţi spre moderaţie, curajoşi şi aşa mai departe încă de la naştere). Noi căutăm 
însă altceva, şi anume binele în sensul propriu al cuvântului, adică să posedăm aceste calităţi într-
un alt mod. Căci dispoziţiile naturale există şi la copii şi la animale, dar, private de inteligenţă, se 
arată  a  fi  dăunătoare.  (…)  Când  însă  intervine  inteligenţa,  se  acţionează  în  mod  diferit,  iar 
dispoziţia care până atunci era doar asemănătoare cu virtutea, devine virtute în adevăratul sens al 
cuvântului. Prin urmare, (…) există două, virtutea naturală şi virtutea propriu-zisă, iar una dintre 
ele, virtutea propriu-zisă, nu poate exista fără înţelepciunea practică” (ARISTOTEL, op. cit., 
VI, 13, 1144b, pp. 150-151).
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să posede o valoare exclusiv  instrumentală care îi  anulează calitatea morală, 
câtă vreme „poate servi la orice, binelui şi răului deopotrivă”200. Nu ne putem 
împiedica să admirăm curajul de care a dat dovadă un asasin sau un SS-ist, 
observă Comte-Sponville, deşi e clar că „aceştia ar fi făcut mai puţin rău dacă ar 
fi  fost  un pic  mai  laşi”201.  Să  considerăm atunci,  aşa  cum sugera,  de  pildă, 
Voltaire, că este vorba de o calitate sau chiar de o „excelenţă” care nu e în sine 
„nici  morală,  nici  imorală”? Recurgând însă  la  un test  simplu,  vom afla  că 
„intuiţiile” noastre morale par să meargă în altă direcţie. „Dacă spun de cineva: 
«E crud şi  laş»,  cele două calificative se adaugă. Dar dacă spun: «E crud şi 
curajos», acestea oarecum se scad. Cum să urăşti sau să dispreţuieşti complet un 
kamikaze?”202 Motivul  pentru  care  suntem înclinaţi  să  respectăm şi  chiar  să 
admirăm  persoanele  curajoase  în  orice  împrejurare  e  că  acestea  probează 
întotdeauna dacă nu „altruism”,  măcar  o  anumită  „dezinteresare”,  „detaşare” 
sau „distanţare de sine”, este de părere Comte-Sponville. Această capacitate de 
a-ţi  domina  instinctul  de  conservare  şi  egoismul  primar  constituie,  aşadar, 
elementul care ar face curajul „moralmente vrednic de stimă”. De aici decurg 
două consecinţe deosebit de importante. Mai întâi, trebuie subliniat că această 
trăsătură  de  caracter  pe  care  o  numim  curaj „nu  devine  o  virtute  decât  în 
serviciul celorlalţi sau al unei cauze generale şi generoase”203. În al doilea rând 
însă,  trebuie  să  recunoaştem că  „fără  a  fi  întotdeauna  moral,  în  esenţa  lui, 
curajul  este  acela  în  absenţa  căruia  nu  există  îndoială  că  orice  morală  ar  fi 
imposibilă sau lipsită  de efect”204.  Fie  că vorbim de respectarea  îndatoririlor 
morale sau, aşa cum spuneam mai devreme, de practicarea unei virtuţi în orice 
situaţie şi asfel de formarea unor deprinderi virtuoase, curajul se vădeşte încă de 
la început indispensabil205. Înseamnă că nu doar prudenţa, ci şi curajul trebuie 
văzut ca o condiţie de posibilitate pentru morală, conchide Comte-Sponville206.

Exemplul final de virtute cu statul special este împrumutat din opera lui 
Jane Austen, pe care MacIntyre o consideră „ultimul mare exponent” al concepţiei 
teleologice despre natura virtuţilor207.  Extrem de suspicioasă faţă de politeţea 
care nu e dublată de „o afecţiune reală pentru oameni”208 (datorită fondului ei 
creştin), Jane Austen acorda în schimb  statorniciei, „relativ nouă în catalogul 

200 A. COMTE-SPONVILLE, op. cit., p. 67.
201 Ibidem, p. 68.
202 Ibidem, p. 69.
203 Ibidem, p. 72.
204 Ibidem, p. 73.
205 „Ce n’est plus le courage des durs: c’est le courage des doux, et des héros” (Ibidem, p. 74).
206 „Le  juste,  sans  la  prudence,  ne  saurait  comment  combattre  l’injustice;  mais  sans  le 

courage, il n’oserait s’y employer. (…) c’est pourquoi le mot «lâche», remarquait Alain, est «la 
plus grave des injures»: non que la lâcheté soit le pire, en l’homme, mais parce qu’on ne saurait, 
sans courage, résister au pire en soi ou en autrui” (Ibidem, pp. 75-76).

207 Vezi MACINTYRE, op. cit., p. 245.
208 Ibidem, p. 194.
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virtuţilor”209,  un  rol  central,  „analog  cu  cel  pe  care  îl  joacă  phronesis la 
Aristotel;  e  o  virtute  ce  reprezintă  o  condiţie  prealabilă  pentru  celelalte”210. 
Statornicia are legătură cu „virtutea creştină a răbdării”,  dar  nu se reduce la 
aceasta, la fel cum răbdarea nu se reduce la „virtutea aristotelică a curajului”. 
Statornicia este indispensabilă acelui mod de a te raporta la propria viaţă ca la  
un  întreg,  stabilind  un  telos şi  o  ierarhie  corespunzătoare  a  bunurilor, 
integrându-le într-o ordine de tip narativ. Am putea spune că „formula” acestei 
virtuţi  o va oferi Kirkegaard211,  semnificativ fiind însă faptul că Jane Austen 
considera statornicia „o virtute pe care femeile tind s-o practice mai mult decât  
bărbaţii”212.

Această  remarcă  se  va  dovedi  extrem  de  importantă  în  contextul 
prezentului  studiu.  Vom  vedea  că  discutarea  eticii  virtuţii  din  perspectiva 
feminismului  nu  doar  va  plasa  această  abordare  tradiţională  într-o  poziţie 
avantajoasă faţă de teoriile acţiunii  corecte, ci  va solicita,  de asemenea,  şi  o 
radicală revizuire a doctrinei clasice a virtuţilor.

*

În sens general, feminismul se caracterizează prin solicitarea ca „femeile 
şi bărbaţii să fie trataţi ca fiinţe umane egale”, adică fiinţe cărora li se datorează 
„o consideraţie şi un respect egale”213. În planul eticii, abordările feministe se 
remarcă printr-o atitudine duală faţă de „ideea conform căreia virtutea este într-un 
fel diferenţiată pe genuri, iar standardele şi criteriile moralei sunt diferite pentru 
bărbaţi  şi  femei”214.  Se  ştie  că  o  asemenea  idee  a  fost  susţinută,  de-a  lungul 
timpului, de  mai  mulţi  filosofi  importanţi215.  Remarcăm,  totodată,  maniera 
ambivalentă în care bărbaţii au apreciat rolul femeii în societate, devalorizându-
l, dar în acelaşi timp şi idealizându-l. Una dintre primele autoare ce au respins 
cu fermitate relevanţa diferenţei sexuale în plan etic şi  mai  ales în chestiuni 
referitoare  la  virtute  a  fost  Mary  Wollstonecraft,  în  celebra  lucrare  A 
Vindication of the Rights of Women (1792). Există însă feministe care împărtăşesc 
ideea  de  virtuţi  specific feminine,  deoarece  văd  în  aceasta  o  confirmare  nu  a 
inferiorităţii,  ci  mai  degrabă  a superiorităţii morale  a  femeilor  în  anumite 

209 Ibidem, p. 246.
210 Ibidem, p. 193.
211 „Curăţenia inimii constă în a vrea un singur lucru” (KIRKEGAARD, apud MACINTYRE, 

op. cit., p. 211).
212 Ibidem, p. 246 (sublinierea îmi aparţine).
213 Vezi SUSAN MOLLER OKIN, op. cit., p. 211.
214 J.  GRIMSHAW,  „Ideea  unei  etici  feministe”,  în  P.  Singer  (ed.),  Tratat  de  etică (A 

Companion to Ethics), trad. coord. de V. Boari şi R. Mărincean, Iaşi, Ed. Polirom, 2006, p. 521.
215 De pildă, Rousseau afirma că „acele calităţi care la bărbaţi ar fi greşeli reprezintă virtuţi la 

femei”;  invers, „o femeie independentă sau una care urmărea scopuri ce nu ţinteau bunăstarea 
familiei sale îşi pierdea calităţile pentru care era stimată şi dorită” (Ibidem).
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privinţe. Cu alte cuvinte, observă J. Grimshaw, conceptul de virtute feminină a 
fost  invocat  pentru  a  justifica  atât  limitarea femeilor  la  domeniul  activităţilor 
domestice,  cât  şi  extinderea  influenţei acestora  în  sfera  „publică”.  În  lumea 
contemporană,  curentele  feministe  continuă să  ateste  aceeaşi  pendulare  între 
afirmarea  concepţiei  „potrivit  căreia  femeile  sunt  «de  la  natură»  mai  puţin 
agresive, mai blânde, mai grijulii, mai binevoitoare decât bărbaţii” şi respingerea 
oricărei forme de „esenţialism”216.

Aşa  cum sugeram în  debutul  acestui  articol,  etica  feministă  aduce  în 
discuţie două ipoteze extrem de incitante: 

(a) Se poate vorbi de o diferenţă semnificativă în privinţa modului în 
care femeile şi bărbaţii judecă aceleaşi probleme de ordin etic? 

(b) Există  „priorităţi  etice”  diferite  şi  virtuţi  specifice  în  funcţie  de 
„gen”, ca o consecinţă a faptului că femeile şi bărbaţii au desfăşurat prin tradiţie 
„practici sociale” diferite217?

Fără a respinge categoric ipotezele mai  sus formulate,  Jean Grimshaw 
exprimă o serie întreagă de rezerve în legătură cu aceste abordări de tip radical. 
Voi încerca să ofer, în continuare, o prezentare succintă a ambelor direcţii din 
etica feministă, precum şi a dificultăţilor pe care acestea le întâmpină.

În privinţa ideii potrivit căreia atât „dezvoltarea morală”, cât şi „gândirea 
morală” a femeilor ar fi deosebite de cele masculine, dezbaterile din ultimele decenii 
s-au concentrat în jurul operei şi  cercetărilor întreprinse de Carol Gilligan218. 
Faimoasa ei carte In a Different Voice (1982)219 are ca punct de plecare examinarea 
critică a cercetărilor întreprinse de Lawrence Kohlberg în legătură cu  stadiile 
dezvoltării morale220. Kohlberg elaborează o teorie potrivit căreia „dezvoltarea 
morală vine ca rezultat al dezvoltării psihologice”221, teorie susţinută de o serie 
de teste prin care copii  de vârste diferite şi  din arii  geografice distincte erau 
incitaţi să emită judecăţi morale. Psihologul susţine existenţa a nu mai puţin de 
şase stadii ale dezvoltării morale, repartizate pe trei niveluri. Mă voi rezuma să 
enumăr aceste şase presupuse etape fără explicaţiile aferente, inspirându-mă din 
schema pe care o preiau atât Habermas, cât şi Thomas222: 

Nivelul A. Nivelul preconvenţional

216 Ibidem, p. 523.
217 Ibidem.
218 Cf. SUSAN MOLLER OKIN, op. cit., p. 224.
219 C. GILLIGAN,  In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development, 

Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1982.
220 Vezi L.  KOHLBERG, „Essays  on Moral Development”,  in vol.  1,  The Philosophy of  

Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice, New York, Harper and Raw, 1981.
221 L. THOMAS, „Morala şi dezvoltarea psihologică”, în P. Singer (ed.), op. cit., p. 495.
222 Vezi L.  KOHLBERG,  op. cit.,  p.  409 şi  urm.;  J.  HABERMAS, „Conştiinţă morală şi 

acţiune  comunicativă”,  în  Conştiinţă  morală  şi  acţiune  comunicativă,  trad.  G.  Lepădatu, 
Bucureşti, Ed. All, 2000, pp. 118-120; L. THOMAS, op. cit., pp. 495-496.
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Stadiul I. Stadiul pedepsei şi al ascultării
Stadiul II. Stadiul scopului şi schimbului instrumental individual
Nivelul B. Nivelul convenţional
Stadiul III. Stadiul conformităţii, al relaţiilor şi al aşteptărilor interpersonale 

reciproce (conform aceste scări, s-ar părea că exprimările femeilor s-ar cuveni 
îndeobşte  asociate  cu  această  treaptă  inferioară,  indiferent  de  gradul  de 
maturitate morală şi intelectuală presupus în fiecare caz)

Stadiul IV. Stadiul prezervării sistemului social şi a conştiinţei
Nivelul C. Nivelul postconvenţional şi principial
Stadiul  V.  Stadiul  drepturilor  fundamentale  şi  al  utilităţii  sau  al 

contractului social
Stadiul VI. Stadiul principiilor etice universale
E limpede că „pretenţia de obiectivitate a teoriei lui Kohlberg pare să fie 

periclitată de faptul că preferă o anumită teorie filosofică a moralei în raport cu 
altele”223, privilegiind tradiţia  formalistă în etică, ce are ca figuri exponenţiale 
autori  precum Kant sau Rawls.  Kohlberg consideră că teoria  deontologică a 
moralei este adecvată ultimului stadiu al dezvoltării morale, în timp ce teoria 
utilitaristă ar corespunde stadiului anterior. Mai mult, doar modul de judecare al 
subiecţilor de pe ultima treaptă ar vădi o trăsătură pe care Kohlberg o numeşte 
„reversibilitate”, înţelegând prin aceasta capacitatea de „a schimba locul cu alţii în 
situaţia supusă judecăţii” şi de „a lua în considerare punctul de vedere al fiecăruia în 
alegerea făcută”224. Ar decurge de aici că „raţionamentul moral deontologic este 
cognitiv mai sofisticat decât raţionamentul moral utilitarist”225. Dacă parcurgem 
însă  textele  unor  exponenţi  ai  utilitarismului,  constatăm  cu  uşurinţă  că 
raţionamentele acestora sunt la fel de complexe ca ale adepţilor unei perspective 
deontologice, vădind în egală măsură „abilitatea cognitivă a reversibilităţii”.

O altă problemă pe care o ridică abordarea lui Kohlberg este dacă nu 
cumva  „accesul  formalist  la  etică  ignoră  nepermis  aspectele  contextuale  şi 
interpersonale”226. În această direcţie se va îndrepta critica întreprinsă de Carol 
Gilligan. Autoarea va contesta „scara” lui Kohlberg pe motiv că atât opţiunile 
filosofice  care  au  călăuzit  realizarea  ei,  cât  şi  modul  în  care  s-au  realizat 
procedurile de testare denotă certe prejudecăţi „sexiste”. Chestionând copii de 
ambele sexe dar şi femei cu un înalt grad de educaţie, Gilligan va concluziona 
că se poate vorbi de o diferenţă, dar în niciun caz de o inferioritate a tipului de 
judecată morală caracteristic femeilor.

Un faimos test al lui Kohlberg pe care Gilligan îl va discuta pe larg este 
dilema Heinz. Doi copii de 11 ani, „Jake” şi „Amy”, sunt confruntaţi cu următoarea 

223 Vezi  J.  HABERMAS,  „Ştiinţe  sociale  reconstructive  versus  ştiinţe  sociale 
comprehensive”, în op. cit., p. 37; p. 39.

224 Vezi L. KOHLBERG, op. cit., p. 197; p. 214.
225 L. THOMAS, op. cit., p. 498 sq.
226 J. HABERMAS, op. cit., p. 44.
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formulare a acestei dileme227: să presupunem că soţia unui bărbat numit Heinz 
este pe moarte, ca urmare a unei boli foarte grave, şi că singurul medicament 
care o poate salva este vândut de farmacist la un preţ exorbitant, cu mult peste 
posibilităţile financiare ale soţului. Ar trebui Heinz să fure medicamentul pentru 
a salva viaţa soţiei sale? Răspunsul pe care Kohlberg îl considera caracteristic 
pentru  stadiul  cel  mai  înalt  al  dezvoltării  morale  presupunea  recursul  la  un 
principiu  universal  potrivit  căruia  „viaţa  este  mai  valoroasă  decât 
proprietatea”228.  Şi  într-adevăr,  răspunsul lui Jake vine în această direcţie.  În 
schimb, Amy a insistat că Heinz ar trebui să discute cu farmacistul, explicându-i 
întreaga situaţie şi încercând să găsească o soluţie de comun acord cu acesta. 
„În timp ce  Jake vede situaţia ca având nevoie de  mediere  prin intermediul 
sistemelor  logice  şi  legale,  Amy,  sugerează Gilligan,  susţine  o mediere  prin 
intermediul comunicării”229. Pe baza unor astfel de exemple, autoarea conchide 
că este vorba de „un mod de gândire contextual şi narativ, mai degrabă decât 
formal şi abstract”230, un mod care, departe de a fi inferior, se dovedeşte capabil 
să genereze soluţii mai adecvate situaţiilor existenţiale extrem de complexe.

Există şi  alte  autoare  feministe  care,  promovând „etica  grijii”,  resping 
hotărât modelul de filosofie morală axat pe reguli cu valabilitate universală şi 
strategia de tranşare a dilemelor etice prin ordonarea ierarhică a principiilor231. 
Acest  fel  de  abordare  suscită  însă  cel  puţin  două  probleme  serioase,  crede 
Grimshaw.  Pe  de-o  parte,  poziţia  susţinută  de  Gilligan  poate  fi  oricând 
combătută  prin  invocarea  de contraexemple  sau prin  contestarea  modului  în 
care a fost condusă investigaţia. Pe de altă parte, ideea că femeile „sunt intuitive 
şi influenţate de consideraţii «personale»”, în timp ce bărbaţii sunt raţionali şi 
calculaţi, a fost în atâtea ocazii invocată ca pretext pentru le considera pe femei 
„deficitare”, încât orice judecată de valoare bazată pe diferenţa de gen trebuie 
privită cu maximă suspiciune, chiar dacă pare în favoarea femeilor232.

Dar  dacă  ceea  ce  pare  să  fie  o  gândire morală  diferită  nu  e  decât 
consecinţa  adoptării  unor  priorităţi etice  diferite,  a  unor  valori  şi  ierarhii 
valorice de alt tip? Raportându-ne la dilema de mai sus, dacă „ceea ce este privit 
ca un principiu important de către femei (cum ar fi menţinerea relaţiilor) este în 
mod obişnuit văzut ca o lipsă de principii de către bărbaţi”233? Atingem astfel 
cel  de-al  doilea  fel  de  abordare  feministă  a  eticii.  Plecând de  la  observaţia 
banală că experienţele de viaţă ale femeilor (incluzând aici experienţa sarcinii, a 

227 Un aspect asupra căruia nu voi insista aici e modul în care formularea sau adaptarea acestei dileme  
poate să conducă la rezultatul aşteptat (o remarcă în această direcţie face HABERMAS, op. cit., p. 42).

228 Vezi L. THOMAS, op. cit., p. 497.
229 J. GRIMSHAW, op. cit., p. 524.
230 SUSAN MOLLER OKIN, op. cit., p. 224.
231 Cf.  N. NODDINGS,  Caring: A Feminine Approach to Ethics and Education, Berkeley, 

University of California Press, 1984.
232 Vezi J. GRIMSHAW, op. cit., p. 525.
233 Ibidem.
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naşterii şi apoi a creşterii copiilor) sunt sensibil diferite de cele ale bărbaţilor, 
nu am putea conchide că priorităţile etice ale celor două genuri vor fi şi  ele 
diferite? S-a afirmat, în repetate rânduri, că experienţa maternităţii şi a îngrijirii 
altor persoane ar putea fi centrală în contextul unui model etic „foarte diferit de 
normele competitive şi individualiste ale vieţii sociale”; s-a spus, de asemenea, 
că  pătrunderea  femeilor  în  sfera  publică  ar  putea  genera  o  transformare 
semnificativă în scara de valori dominantă astăzi şi în raportarea la probleme 
grave precum „irosirea” vieţilor în război234. A vorbi de autonomia unui „tărâm” 
al valorilor feminine, accentuând dihotomia existentă între sfera „publică” şi cea 
„privată”, pare însă o utopie. La fel de adevărat cum este faptul că sfera publică 
este  dependentă de cea privată este şi acela că sfera privată se  subordonează 
întotdeauna celei publice, remarcă Grimshaw, ceea ce se traduce frecvent „prin 
dominaţia  bărbaţilor  atât  în  gospodărie,  cât  şi  în  viaţa  publică”235.  Mai  mult 
decât atât, valorile familiale şi exigenţele educaţiei sunt adesea influenţate într-o 
măsură covârşitoare de „imperative sociale” impuse de propaganda politică sau 
de stringenţele economice. Dar chiar dacă ipoteza unui „set autonom şi coerent 
de valori «alternative»” pare nefondată, există raţiuni suficiente pentru a susţine 
că „vieţile şi experienţele femeilor” oferă „o sursă pentru critica sferei publice 
dominate de bărbaţi”, concluzionează autoarea236.

*

Am urmărit  până acum modul  în  care  se  articulează concepţia  despre 
virtuţi  în  zilele  noastre,  după  care  am oferit  o  prezentare  sumară  a  liniilor 
directoare  din  gândirea  morală  feministă.  A  sosit  momentul  pentru  o 
confruntare directă a acestor două abordări, în speţă feminismul şi etica virtuţii. 
Mă voi sprijini, în această parte finală a studiului meu, pe articolul lui  Susan 
Moller Okin „Feminism, Moral Development, and the Virtues”, criticând însă 
unele dintre punctele de vedere exprimate de această autoare. 

S-a remarcat adesea „androcentrismul” şi „elitismul” concepţiei arhaice 
despre  virtuţi237.  E  probabil  adevărat  că,  la  origine,  virtuţile  erau  văzute  ca 
„excelenţe” sau calităţi remarcabile pe care le puteau proba doar bărbaţii liberi 
şi de origine aleasă. Se observă totuşi că în expunerea aristotelică a virtuţilor, 
averea sau rangul social erau deja considerate bunuri „exterioare” în raport cu 
practicarea  virtuţii.  Cât  priveşte  însă  problema  „genului”,  trebuie  să 
recunoaştem că Aristotel rămâne reprezentantul unei tradiţii profund „sexiste”, 
subliniind  în  dese  ocazii  inegalitatea  naturală dintre  bărbaţi  şi  femei, 
inferioritatea „biologică” a acestora din urmă. Faptul că virtuţile angajau iniţial 

234 Ibidem, p. 526.
235 Ibidem, p. 527.
236 Ibidem, p. 526; p. 528.
237 Vezi SUSAN MOLLER OKIN, op. cit., p. 211 şi urm.
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posesia  unor  calităţi  virile e  incontestabil,  lucru  probat  şi  de  etimologia 
cuvântului  aretê, derivat din  anêr, „bărbat”. Cu toate acestea, se accepta prin 
tradiţie şi existenţa unor virtuţi „domestice”, tipic feminine. Aristotel merge chiar 
mai departe, admiţând posibilitatea ca femeile sau sclavii să practice  aceleaşi 
virtuţi ca şi bărbaţii liberi, cu precizarea că „măsura justă” a acestor virtuţi diferă în 
funcţie de caz. Recurgând la un exemplu oferit în  Politica,  „măsura justă” a 
curajului sau tăriei de caracter în cazul unei femei sau al unui sclav nu se poate 
manifesta în nicio împrejurare ca un act de nesupunere faţă de soţ sau stăpân238.

Cu siguranţă că Okin e îndreptăţită să scoată în evidenţă „antifeminismul” 
perspectivei aristotelice şi faptul că Stagiritul pare să nu conştientizeze măsura 
în  care  eudaimonia aristocraţilor  era  dependentă  de  „serviciile  şi  produsele 
femeilor şi ale sclavilor”239. Ne putem totuşi întreba dacă autoarea nu împinge 
lucrurile  prea  departe  atunci  când  afirmă  că  prejudecăţile  „sexiste”  care 
guvernează „biologia reproductivă” expusă de Aristotel nu pot fi pur şi simplu 
trecute  cu  vederea,  aşa  cum  procedează  alţi  gânditori  de  altfel  întru  totul 
favorabili  feminismului,  ci  că  acestea  compromit  iremediabil  şi  concepţia 
despre virtuţi a filosofului antic. În cele din urmă, insistând asupra caracterului 
inaplicabil al  eticii  aristotelice  din  punctul  de  vedere  al  unui  feminism 
consecvent, Okin nu riscă oare să perpetueze tocmai acele figuri sau imagini ale 
inegalităţii între sexe virulent contestate? Altfel spus, odată recunoscut statutul 
de om liber al oricărei femei, ce anume ar putea să le împiedice pe acestea să îşi 
utilizeze înţelepciunea practică în găsirea unor „formule” de curaj sau dreptate 
de acelaşi tip cu ale bărbaţilor?

Okin pune apoi în discuţie opera celui mai de seamă exponent al eticii 
virtuţii în contemporaneitate,  în speţă MacIntyre,  depistând şi  aici mai  multe 
elemente  contestabile  din  perspectiva  unei  abordări  feministe.  Să  fie  oare 
gândirea  lui  MacIntyre  acel  „antidot”  căutat  de  feminişti  la  ceea  ce  unii 
consideră a fi kantianismul încă „predominant” în abordările etice? Ar trebui să 
fim extrem de suspicioşi faţă de asemenea „alianţe”, răspunde autoarea, şi să 
observăm că respingerea biologiei aristotelice şi adoptarea unui limbaj precaut, 
gender-neutral,  nu  echivalează  cu  abandonarea  unei  concepţii  despre  virtuţi 
care este adecvată numai pentru „vieţile bărbaţilor de condiţie bună”240.

Accentul pus de MacIntyre pe tradiţii şi „practici” corespunzătoare este 
probabil deja suspect din această perspectivă, mai cu seamă „caracterizarea vieţii de 

238 „…we are left wondering what virtues such as ‘justice in a slave’ or ‘courage in a wife’  
might be like. (…) it seems that they must be qualities that somehow resemble justice or courage 
in a free man, but that still enable slaves or women respectively to perform at least as well the 
functions required of them by free men. Courage in a woman or a slave, then, could hardly be 
exemplified by defying the command – however unjust – of a husband or master” (Ibidem, p. 216).

239 Ibidem, p. 214.
240 Ibidem, pp. 217-218.
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familie ca o practică” ridicând multe semne de întrebare241. Fără a putea insista pe 
detaliile unei demonstraţii excelent construite de Okin, se pare că MacIntyre evită 
să abordeze frontal problemele pe care le ridică perpetuarea inegalităţii de statut şi 
diviziunea muncii pe sexe în familiile de azi; mai mult, el rămâne un exponent al 
tradiţiei care minimaliza importanţa virtuţilor feminine solicitate de experienţa 
maternităţii, de îngrijirea şi educarea copiilor în primii lor ani de viaţă242.

Ultimul  aspect  menţionat,  acela  al  educaţiei,  ne  readuce  în  atenţie  o 
sugestivă inconsecvenţă a doctrinei aristotelice. Ştim că educaţia morală primită 
încă  din  primii  ani  de  viaţă  reprezenta,  în  viziunea  lui  Aristotel,  un  factor 
decisiv în formarea caracterului virtuos, în „fixarea” deprinderilor bune. Rezultă 
de aici că sarcina educării copiilor, de mici, în spiritul virtuţilor era de cea mai 
mare importanţă. Şi totuşi, aşa cum subliniază Nancy Sherman în The Fabric of  
Character,  Aristotel  lăsa  creşterea  copiilor  în  grija  femeilor,  adică  tocmai  a 
acelor persoane pe care nu le socotea „pe de-a-ntregul raţionale” şi „capabile de 
virtute cu adevărat umană”243.

MacIntyre nu furnizează indicaţii exprese cu privire la cine ar trebui să se 
ocupe de educaţia morală a copiilor, remarcă Okin, afirmând în schimb că un 
rol  crucial  în  această  educaţie  îl  au  acele  istorisiri  sau  naraţiuni definitorii 
pentru o anumită tradiţie,  povestirile pe care copilul le absoarbe de mic,  din 
gura celor care îl îngrijesc. Însă, continuă autoarea, „luând în calcul calitatea 
misogină a unei mari părţi din tradiţia «noastră», e puţin probabil ca fetele să 
înveţe multe lucruri pozitive despre cum să dezvolte un caracter bun din aceste 
povestiri”244. Apare apoi problema de ordin general pe care o ridică un mediu de 
formare  ce  riscă  să  perpetueze  anumite  „reflexe”  misogine  şi  în  cazul 
generaţiilor  viitoare.  Chiar  dacă  sunt  crescuţi  de  mame  şi  sunt  mai  ataşaţi 
afectiv de acestea, băieţii, ascultând de mici poveşti cu „substrat” misogin şi 
asistând,  în  sânul  familiei,  la  o  anumită  distribuţie  a  rolurilor,  observând  o 
anumită  ierarhie  şi  diviziune a  muncii,  vor  avea,  odată  ajunşi  la  maturitate, 
aşteptări  „naturale” de la partenerele  lor  în privinţa supunerii  datorate  sau a 
monopolului activităţilor casnice. Concluzia provizorie a lui Okin este că numai 

241 Spre deosebire de practicile sociale pe care MacIntyre le discută pe larg, „domestic life is 
not an elective but an  essential practice for  human flourishing.  Without the child-bearing and 
nurturance that currently occur in families of one form or other, there would be no people to live 
‘the good life’” (Ibidem, p. 219).

242 „It is striking that MacIntyre appears to think that the work women did in pre-industrial 
society,  such  as  making  cheese  and  soap,  and  raising  cattle  and  poultry,  gave  them  more 
opportunity to exercise skill, creativity, and virtue than is available to women who take care of 
children. The child-centered virtues, so much needed in our homes as well as in our schools and 
communities, seem to have no home within MacIntyre's philosophy” (Ibidem, p. 220).

243 Ibidem, p. 222.
244 Ibidem, p. 223. „However, when MacIntyre gives some typical examples of these stories 

and the parts ‘we’ play in them, while the male characters he mentions range widely, the only 
explicitly female characters are a wicked stepmother and a suckling wolf” (Ibidem, p. 222 sq.).
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dacă  familia  devine  ea  însăşi  un  mediu  mai  drept,  „ne  putem  aştepta   să 
stimulăm dezvoltarea unui simţ al dreptăţii în copii”245.

Cea mai incitantă secţiune a studiului aparţinând lui  Susan Moller Okin 
încearcă să elucideze raportul real existent între etica virtuţii şi  etica grijii sau 
etica „vocii diferite”,  ţinând de curentul adesea numit  feminism cultural. Am 
văzut deja că această perspectivă tinde să sublinieze diferenţa dintre un mod 
preponderent  masculin  de  gândire  şi  acţiune  morală,  axat  pe  aplicarea  de 
principii  universale,  şi  unul  mai  degrabă  feminin,  caracterizat  prin  atenţia 
acordată  contextului  decizional  şi,  în  particular,  persoanelor  cu  care 
interacţionezi.  În  viziunea  lui  Carol  Gilligan,  o  concepţie  despre  moralitate 
axată  pe  ideea  de  grijă „focalizează  dezvoltarea  morală  pe  înţelegerea 
responsabilităţilor şi a relaţiilor, la fel cum o concepţie despre moralitate în sens 
de  corectitudine  (fairness)  condiţionează  dezvoltarea  morală  de  înţelegerea 
drepturilor şi a regulilor”246.

Se ambiţionează oare o veritabilă schimbare de paradigmă în etică? Poate 
inspira feminismul o abandonare a paradigmei corectitudinii, specifică filosofiei 
morale  moderne,  în  favoarea  unui  tip  alternativ  de  gândire  morală,  axat  pe 
comunicarea interpersonală ca mijloc de soluţionare a dilemelor etice? Putem 
într-adevăr vorbi de o paradigmă „comunicativă” a gândirii morale?

Asemenea  interogaţii  mă  determină  să  formulez  câteva  observaţii 
independent de argumentele pe care Okin le aduce aici în discuţie. Mai întâi, 
dacă m-am folosit de calificativul „comunicativă”, mi se pare nimerit să evoc 
poziţia autorului  care  a elaborat  o „etică a  discursului”  din perspectiva  unei 
teorii generale a  acţiunii comunicative.  Aşa cum am văzut, Jürgen Habermas 
formula,  într-o  conferinţă  din  1980247,  anumite  îndoieli  cu  privire  la  teoria 
dezvoltării morale propusă de Kohlberg. Ulterior, filosoful german va consacra 
un amplu studiu discutării acestei teorii, considerată o „confirmare indirectă” a 
propriei etici,  etică ce ar  putea oferi,  la rândul  ei,  o completare la teoria lui 
Kohlberg248.  Cu acest  prilej,  Habermas  întreprinde şi  o  critică  a  viziunii  lui 
Gilligan, de pe poziţii universaliste de suşă kantiană. Tocmai relevanţa acestei 
critici pentru sursele ei kantiene mă îndeamnă să o redau aici foarte pe scurt. 

Gilligan şi Murphy propuneau ca dincolo de stadiile 5 şi 6 ale lui Kohlberg 
(postconventional formal: PCF) să postulăm un stadiu botezat „relativism contextual” 
(postconventional  contextual:  PCC).  O asemenea  „construcţie”  i  se  pare  lui 
Habermas o eroare ce decurge din lipsa unei separaţii clare între: (a) „problema 
cognitivă” a „aplicării specifice contextului a normelor universale”, (b) „problema 
motivaţională  a  ancorării  cunoaşterii  morale”  şi  (c)  „problema  întemeierii” 

245 Ibidem, p. 223.
246 Ibidem, p. 225.
247 Vezi J. HABERMAS, „Ştiinţe sociale reconstructive versus ştiinţe sociale comprehensive”, în 

op. cit., pp. 26-45.
248 Vezi Idem, „Conştiinţă morală şi acţiune comunicativă” (1983), în op. cit., p. 113; p. 115.
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normelor249. Habermas recunoaşte faptul că aplicarea normelor solicită „inteligenţă 
hermeneutică” sau ceea ce Kant numea „facultatea reflexivă de judecată”, dar 
nu consideră  că acest aspect ar antrena subminarea „poziţiei universaliste”. În 
fond, „cei care ar dori să completeze stadiile morale ale lui Kohlberg (…) nu 
disting  suficient  între  chestiunile  morale  şi  chestiunile  evaluative,  între 
chestiunile legate de dreptate şi cele legate de o viaţă bună”250.  E limpede că 
pentru o etică a discursului de inspiraţie kantiană, moralitatea în sens restrâns 
are de-a face doar cu „dreptatea sau corectitudinea normativă”. Mai sugestiv 
pentru ideea de „acţiune comunicativă” este modul în care Habermas abordează 
„problema motivaţională”, distingând între „dezvoltarea morală” şi „dezvoltarea 
eului”. Apelând la un concept din metapsihologia freudiană, Habermas consideră că 
dezvoltarea morală angajează formarea „structurilor supraeului”, ceea ce nu se poate 
realiza  decât  „prin  distanţarea  de  lumea  socială”,  în  timp  ce,  „dimpotrivă, 
identitatea eului  se  formează  în  relaţiile  mai  complexe  ale  acţiunii 
comunicative”251. 

Înainte de a mă întoarce la discutarea poziţiei lui Okin în legătură cu etica 
grijii,  doresc să exprim o rezervă personală cu privire la presupusa afinitate 
dintre etica tradiţională a virtuţii şi perspectiva etică a feminismului cultural. 

S-a remarcat, din diverse perspective, doza de „egoism” pe care o presupune 
etica virtuţii: J. Cottingam arăta că „trăsătura dominantă a eticii virtuţii este (…) 
orientarea ei autocentrică”252, în timp ce M. Slote argumenta că, „spre deosebire 
de utilitarism, etica virtuţii permite agentului să se pună pe sine de o parte a balanţei 
şi  interesele celorlalţi  luate împreună de cealaltă parte”253.  E incontestabil  că 
strategia convenabilă din perspectiva eticii grijii se apropie de caracterul contextual 
şi circumstanţial pe care îl asumă procedura decizională în cazul eticii virtuţii. 
Se  ridică  însă  întrebarea  dacă  „orientarea  autocentrică”  pe  care  tocmai  am 
menţionat-o  nu  se  opune unei  etici  axate  pe  grija  pentru  Celălalt,  pe  o 
responsabilitate  şi  pe  un  devotament  care  pot  conduce  chiar  la  sacrificiul 
suprem, la acte pe care teoriile morale moderne le plasează dincolo de morală, 
în registrul „supererogaţiei”. 

Ne  putem  gândi  la  diverse  scenarii  complexe  în  care  deciziile  unui 
kantian vor antrena consecinţe dezastruoase pentru că acesta se cramponează de 
un principiu universal a cărui încălcare e considerată un atentat la  demnitatea 
umană.  La fel,  ne putem gândi  la  un utilitarist  care  nu va ezita,  în anumite 
situaţii, să nedreptăţească un grup minoritar în numele interesului majorităţii. 

249 Ibidem, p. 169.
250 Ibidem, p. 170.
251 Ibidem, pp. 171-172.
252 JOHN COTTINGHAM,  „Partiality and the Virtues”,  în R.  Crisp (ed.),  op.  cit.,  p.  74 

(sublinierea îmi aparţine).
253 R. CRISP,  op. cit., p. 13; Vezi MICHAEL SLOTE, „Virtue Ethics, Utilitarianism, and 

Symmetry”, în R. Crisp (ed.), op. cit., p. 104.
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Nu e însă deloc sigur că în astfel de circumstanţe un adept al eticii virtuţii va 
găsi  o  soluţie  mai  bună,  deoarece e  posibil  ca  orientarea  sa  autocentrică să 
constituie un motiv pentru a respinge tot ceea ce i se pare a fi o piedică în calea 
desăvârşirii personale sau a perfecţionării umane în general. 

Poate că pledoaria pentru etica grijii se justifică doar dacă ţinem cont de 
situaţiile în care toate teoriile etice par să nu ofere soluţii satisfăcătoare, în care 
toate par să omită faptul că mai rămâne adesea o cale de abordare, şi anume 
dialogul cu persoanele pe care le va afecta alegerea ta. Preocupaţi de aplicarea 
impecabilă a unor „formule” de gândire morală, uităm adesea că strategia cea mai 
eficientă  în majoritatea cazurilor  dificile  rămâne  comunicarea interpersonală, 
explicarea motivelor şi negocierea unor soluţii reciproc avantajoase, care nu se 
pot contura altfel decât  în urma dialogului. Ceea ce revine la a spune că etica 
grijii, fără a reprezenta o teorie alternativă (angajând o procedură specifică de 
luare a deciziilor şi un sistem coerent de valori preponderent, dacă nu exclusiv, 
feminine), poate fi privită ca un corectiv al eticii tradiţionale a virtuţii, de care 
este oricum mult mai apropiată decât de teoriile morale moderne.

Revin acum la observaţiile critice pe care le formulează Okin referitor la 
presupusa confluenţă dintre etica virtuţii şi etica grijii. La fel ca şi Grimshaw, 
Okin se arată îngrijorată de faptul că această abordare feministă reiterează, în 
fond, o manieră tradiţională de raportare la diferenţa sexuală, întâlnită la filosofi din 
trecut. Este aceasta o situaţie inacceptabilă de către o feministă consecventă? 
Mai degrabă, lucrurile par să stea invers. Ştim că problema nu a constituit-o 
niciodată  recunoaşterea  diferenţei,  ci  modul  în  care  majoritatea  gânditorilor 
percepeau implicaţiile acestei diferenţe, plasând genul feminin într-o poziţie de 
inferioritate.  Să  remarcăm  însă  că  acele  autoare  feministe  care  contestă  cu 
vehemenţă tradiţia filosofică europeană în ansamblul ei se plasează astfel într-o 
postură delicată,  câtă vreme această tradiţie este cea care a generat,  printr-o 
serie  întreagă  de  medieri  şi  modificări  treptate  de  perspectivă,  însăşi 
configurarea  curentelor  feministe  actuale.  Dar  tocmai  pentru că  „feminismul 
occidental  s-a ivit  el  însuşi din Iluminismul  european”, aşa cum arăta o altă 
gânditoare, perspectiva unei „voci diferite” depinde, până la urmă, de „măsura 
în care etica feministă poate renunţa la concepţia raţionalistă despre acţiunea 
morală şi politică”254, decurgând din Iluminism.

Nu încape îndoială că „tipul de moralitate” care, în concepţia lui Gilligan, 
ar  corespunde  într-o  măsură  mult  mai  mare  genului  feminin  se  plasează  în 
proximitatea  eticii  virtuţii  de  sorginte  aristotelică  sau,  în  cuvintele  lui  Okin, 
prezintă „o asemănare mai mare cu etica virtuţii decât cu cea kantiană”255. Dar 
asemănarea nu este identitate; în ciuda similarităţilor dintre etica grijii şi cea a 
virtuţii, decurgând din modul în care ambele abordări pun accentul „pe context 

254 ALISON M. JAGGAR, „Tendances contemporaines de l’éthique féministe”, în M. Canto-
Sperber (ed.), op. cit., p. 720.

255 SUSAN MOLLER OKIN, op. cit., p. 225.
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şi responsabilităţi personale mai degrabă decât pe drepturi şi principii”, există o 
serie întreagă de diferenţe notabile. 

Mai întâi, observă aceeaşi autoare, „vocea diferită a lui Gilligan ocoleşte 
nu doar drepturile (rights), ci şi dreptatea (justice), care este o virtute crucială 
pentru mulţi teoreticieni ai virtuţii”256. Se poate desigur susţine că dobândirea 
unui  „simţ  al  dreptăţii”  sau  însuşirea  principiilor  dreptăţii  rezultă  dintr-o 
„dezvoltare prealabilă a sentimentelor de grijă, empatie şi responsabilitate faţă 
de ceilalţi”. E limpede însă că într-o asemenea viziune dreptatea încetează să 
deţină rolul central, devenind secundară în raport cu grija şi empatia, ceea ce nu 
va fi  socotit  acceptabil  de acei gânditori  fideli  încă uneia dintre tradiţiile  de 
gândire morală (incluzând aici şi aristotelismul).

O altă  problemă deloc neglijabilă  o  constituie  ignorarea  sau cel  puţin 
minimalizarea, de către etica vocii diferite, a importanţei acelor virtuţi axate pe 
„respectul pentru integritatea persoanelor”257. Există o inevitabilă tensiune între 
promovarea grijii faţă de semeni şi admiterea unui principiu de „neutralitate” în 
raporturile noastre private. Z. Bauman constata o dificultate de principiu pe care 
o angajează opţiunile morale: pe de-o parte, orice „impuls moral” tinde să aibă 
consecinţe imorale dacă este dus la extrem; pe de altă parte, impulsul riscă să nu 
se concretizeze în acţiune dacă agentul nu e stăpânit pe de-a-ntregul de un atare 
„avânt”258.  Particularizând,  Bauman scotea în evidenţă o veritabilă „aporie a 
proximităţii” sau a grijii. Dacă nu întreprind nimic pentru semenii mei, voi fi 
considerat nu doar un „antipaternalist” convins, ci un  indiferent blamabil din 
punct de vedere moral. Însă ori de câte ori încerc să ajut pe cineva, să am grijă 
de acesta, mă raportez, în mod inerent, la propria mea concepţie despre binele 
lui. Şi atunci, „cât de departe pot să merg în a distruge rezistenţa Celuilalt, cât 
de mult din autonomia sa pot să fur?”259 E incontestabil că „măsura justă” a 
grijii  nu e un dat invariabil şi că grija pentru celălalt e oricând în pericol să 
antreneze un raport de dominaţie în care pot la fel de uşor să devin tiranul sau 
sclavul dorinţelor celuilalt. 

Concluziile cercetării întreprinse de Gilligan ridică apoi o altă problemă 
de ordin general: nu există nicio dovadă incontestabilă cu privire la presupusa 
diferenţă  dintre  un  tip  masculin  şi  unul  feminin  de  „gândire  morală”,  lucru 
admis într-o oarecare măsură chiar în prefaţa la  In a Different Voice. Okin îl 
aminteşte  pe  J. Broughton,  care,  în  urma  analizei  atente  a  unora  dintre 
interviurile luate de Gilligan subiecţilor de ambele sexe, a descoperit că mulţi 

256 Ibidem.  „Selon  la  formulation  de  Carol  Gilligan,  les  femmes  rejettent  l’éthique  de la 
justice en faveur de l’éthique de la sollicitude” (ALISON M. JAGGAR, op. cit., p. 720).

257 SUSAN MOLLER OKIN, op. cit., p. 225 sq.
258 „…  aproape  fiecare  impuls  moral,  dacă  se  acţionează  în  totalitate  pe  baza  lui,  are 

consecinţe imorale (…); totuşi, niciun impuls moral nu poate deveni acţiune dacă actorul moral 
nu încearcă sincer să ducă efortul până la limită” (Z. BAUMAN, Etica postmodernă, trad. D. Lică, 
Timişoara, Ed. Amarcord, 2000, p. 16).

259 Ibidem, p. 101.
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dintre cei înfăţişaţi de autoare ca „arhetipuri al genului lor” vorbesc în realitate 
pe ambele „voci”, atât cea (presupus) masculină  cât şi cea feminină260.  

Admiţând  însă  că  ar  exista  diferenţe  notabile  între  sexe  în  privinţa 
modului de a reflecta la ipotetice dileme cu caracter etic şi că aceste diferenţe permit 
depistarea unei „voci” feminine „mai puţin universaliste în judecăţi”, mai ataşate de 
„persoane  şi  contexte  particulare”,  se  ridică  următoarea  întrebare:  o  „voce 
diferită”  care  nu  se  ghidează după  principiul  imparţialităţii este  întotdeauna 
morală?  De  fapt,  în  ce  situaţii  speciale  şi  până  la  ce  punct  este  atitudinea 
părtinitoare lăudabilă (sau măcar acceptabilă) din punct de vedere moral?261

În altă ordine, e limpede că accentuând diferenţele dintre cele două „voci” va 
fi  ciudat să mai  susţinem că există importante similarităţi  între etica grijii  şi 
etica de sorginte aristotelică. Altfel spus, cum să explicăm faptul că Aristotel, 
Hume sau MacIntyre sunt „într-un mod nefiresc mai feminini” în gândirea lor 
morală decât  Kant sau Rawls? Iată de ce Okin e de părere că „un punct de 
vedere mai plauzibil” presupune să remarcăm prezenţa „vocii diferite”, „într-un 
grad mai  mare  sau mai  mic,  în aproape toate teoriile  morale  şi  sistemele  de 
practică morală”262.

În finalul studiului său, autoarea ia în discuţie şi celălalt tip de abordare 
feministă  a  eticii,  focalizat  pe  presupusa  existenţă  a  unor  virtuţi  specific  
feminine.  Autoarea  crede  că  rămâne  de  necontestat  faptul  că  femeile  din 
aproape  toate  societăţile  prezente  sau  trecute  manifestă  într-o  măsură 
incomparabil  mai  mare  decât  bărbaţii  grija pentru persoanele apropiate şi  în 
general  pentru semenii  lor,  chiar cu preţul  neglijării  propriei  stări  de bine şi 
dezvoltări. Se converteşte însă această observaţie într-o listă de virtuţi care să 
constituie un monopol al genului feminin?

Există o serie întreagă de calităţi  materne ce ar putea figura pe această 
listă (am în vedere, urmând sugestiile autoarei, capacitatea de a creşte şi îngriji 
copiii,  cu răbdare şi  atenţie,  disponibilitatea de a sacrifica sau de a pune pe 
planul al doilea în raport cu nevoile celorlalţi propriile proiecte sau aspiraţii). 
Okin  consideră  că  „atunci  când încercăm să  subsumăm aceste  calităţi  celor 
calificate de obicei  ca virtuţi  – dreptate,  curaj,  onestitate,  generozitate –,  ele 
devin deformate şi nefireşti”263. Mai important însă este să remarcăm faptul că 
asemenea calităţi sunt „pur şi simplu  aşteptate de la  mame”, ajungând să fie 

260 Cf. SUSAN MOLLER OKIN, op. cit., p. 226.
261 „There is a vast difference between a juror's finding a criminal defendant guilty or not guilty 

depending on whether the defendant was the juror's best friend or aunt, and taking particular facts 
about a person into account when determining a whole range of issues ranging from criminal 
sentencing to child custody. Indeed, because of the strong tendency in most people to be partial to 
those they like or love, it is for good reason that, in many but by no means all cases when they are 
acting as citizens or members of humanity in general, people are considered virtuous in so far as 
they treat others impartially – without regard to particulars about them” (Ibidem).

262 Ibidem, p. 227.
263 Ibidem, p. 228.
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recunoscute ca moralmente valoroase şi elogiate abia atunci când e vorba de taţi 
dedicaţi rolului lor parental264.

Luând în calcul toate aceste aspecte, aş fi totuşi tentat să apreciez că ideea 
unor virtuţi specific feminine trebuie tratată cu maximă precauţie: recunoscând 
că e vorba de calităţi pe care persoanele de sex feminin le dezvoltă de obicei 
într-o măsură mult mai mare decât bărbaţii, se cuvine să afirmăm că nu există 
niciun obstacol sau impediment „natural” în calea unor excepţii masculine de la 
regulă. Să conchidem atunci că ne referim la virtuţi general umane, care au fost 
adesea trecute cu vederea de către moralişti pentru că sunt mult mai rar întâlnite 
la bărbaţi în comparaţie cu femeile. 

E  adevărat  că  se  constată  unele  încercări  recente  –  prea  timide  în 
concepţia lui Okin – de a adăuga la „canonul clasic al  virtuţilor” şi  anumite 
virtuţi „mai blânde”. Însă, urmând sugestia finală a autoarei la care m-am referit 
cu precădere în ultima parte a acestui studiu, se cuvine să ne întrebăm dacă 
includerea  printre  virtuţile  umane  a  acelor  calităţi  axate  pe  ideea  de  grijă 
maternă se va concretiza într-o simplă anexă la lista tradiţională de virtuţi, sau 
va solicita o radicală revizuire a doctrinei virtuţii265.

OVERLAPS AND DISAGREEMENTS BETWEEN FEMINIST APPROACHES
AND CONTEMPORARY THEORIES OF VIRTUE

Summary

The main theme of this paper is the claim that “women tend to see morality in a more 
Aristotelian,  particularist,  contextual  way  than  men”.  I  start  by  pointing  out  the  arguments 
formulated by Anscombe (1958) and MacIntyre (1981) against modern moral philosophy. I go on 
sketching the leading coordinates of the Aristotelian ethics of virtue in a manner that I trust to be 
appealing for the contemporary man. After discussing the concept of virtue in MacIntyre’s work, 
I present some arguable cases of virtues, in this way approaching the feminist  perspectives on 
ethics.  The final  part  of this essay deals with the important  differences between  the classical 
account of the virtues and the feminist ethics, notably the ethics of care.

264 „The  presence  of  such  qualities  in  mothers,  unlike  its  absence,  is  usually  taken  for 
granted. This is probably why neither philosophers nor most other people tend to consider such 
qualities virtues” (Ibidem).

265 Ibidem, p. 229. Îndrăznesc să afirm că o asemenea reevaluare, din perspectivă feministă, a 
coordonatelor pe care le presupune aretologia permite apropierea eticii virtuţii  atât de o „etică 
postmodernă” de inspiraţie levinasiană (cf. C. IFTODE, „Y a-t-il une éthique postmoderne?”, în 
The International Symposium: Philosophical Relevance of the Contemporary Challenges (vol. col.), 
Bucureşti, Ed. Printech, 2008, pp. 88-106), cât şi de radicalismul etic al mesajului evanghelic în 
lectura  „nonsacrificială”  propusă  de  R.  GIRARD (cf.  Idem,  „Secularizare  şi  postsecularizare. 
Dimensiunea religioasă a existenţei în filosofiile modernităţii «târzii»”, varianta dezvoltată a unei 
comunicări  susţinute  în  cadrul  simpozionului  internaţional  Reason  in  Contemporary  Public  
Space,  14-15  noiembrie  2008,  Bucureşti,  Facultatea  de  Filosofie,  text  în  curs  de  apariţie  în 
volumul simpozionului).
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HOW TO END UP WITH ART: THE AESTHETIC EXPERIENCE OF 
THE EARLY VIDEO ART

LOREDANA NICULEŢ

This  article  contemplates  various  notions  of  time  and  space  relative  to  a  series  of 
performances at the end of the 1960s and beginning of the 1970s, when contemporary artists like 
Bruce Nauman, Vito Acconci, Christian Boltansky or Richard Serra began their artistic careers. 
We’ll first  sketch some basic coordinates of the performance art,  emphasizing on the internal 
connection  between  body,  action  and  perception.  Finally,  we’ll  raise  the  question  about  the 
aesthetic  value  of  these video  experiments  and suggest  that,  although they seem to have  not 
consistency, nor a narrative plan, they do pursue limited goals.       

I. The urgency of finding new spaces for the aesthetic experience       

One of the most remarkable shifts after Modernism was the transformation of 
the artwork from a monument to an event. From this perspective, the art tendencies 
that received in the 1970’s the name of “performance”, could be seen as the 
most radical manifestation of the crisis of the artistic object and the author.       

This shift was signaled in 1958 by Allan Kaprow in the article “The legacy 
of Jackson Pollock”266, an interesting example of how the same artist could be 
claimed, at the same time, as representative for a continuity perspective of art 
history and also for a discontinuity perspective: on the one hand, Pollock could 
be claimed, from Greenberg’s point of view, as the culmination of the advanced 
culture versus the mass culture and on the other hand, he could be seen as the 
prophet  of  a  new  generation  of  visual  artists.  In  the  perspective  of  Hans 
Hamuth’s  photographs  of  1951,  Pollock  reveals  himself,  for  that  new 
generation, as the maximum exponent but also as the destructor of the tradition 
of painting, as if his painted surfaces were not anymore paintings, but the own 
space of painting. Pollock’s legacy,  according to Kaprow, means the starting 
point  of  this  destructive  tradition  of  the  medium,  towards  the  unlimited 
experiment of the space potential of art. From this moment on, the expanded 
field of art – the studio or the cotidianity in general – becomes art itself. 

266 ALLAN KAPROW, “The Legacy of Jackson Pollock”, in Essays on the Blurring of Art  
and Life, University of California Press, 1996 (originally published in ArtNews, 1958).
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The artistic action had been traditionally used in art theory just in order to 
explain the significance of the final artistic product, i.e. the oeuvre. However, in 
the performance art, there is no artistic significance beyond the artistic action, 
since the time of the artwork is the same time of its own making. The work is 
the action, which means that the artistic significance is the interval between the 
performer  and  the  audience.  In  fact,  as  Thomas  Fuchs  remarks,  “implicit 
temporality and tacit  performance of the body are nearly synonymous:  lived 
time may be regarded as a function of the lived body”.267 During the late 1960’s, 
artists have intuitively responded to this new conceptual context by showing a 
special interest in aspects as the duration and repetition, proper to the creation 
process.  Bruce  Nauman,  Vito  Acconci,  Bill  Viola,  Christian  Boltansky  or 
Richard Serra,  begun their  careers  as  video  artists,  all  of  them focusing  on 
transforming the studio or the gallery space into a kind of theatrical laboratory, 
in order to experiment their own routine and repeat their automatisms in front of 
the camera, as if they tried to capture the strange continuum of their cotidianity. 

Here are a few examples:
Vito Acconci: his first videos are obsessively repeated actions like forcing 

to open the closed eyelids of a woman (Pryings, 1971), catching a ball with the 
covered eyes (Blindfold catching, 1970), etc.  

Bill Viola: he recorded his own automatisms in order to obtain what he 
called “structural films” – shouting (Tapel, 1972), sticking to the glass (In version, 
1973), running (Composition D, 1973), smelling (Olfaction, 1974).

Christian  Boltanski:  he  recorded  a  man  coughing  up  until  bleeding 
(L'Homme qui tousse, 1969), which is in fact an extension into another medium of 
some of the themes he explored in his early painting, like La Chambre Ovale (1967).

Richard Serra: the 1968s  Hand Catching Lead was his first  video and 
features a single shot of a hand in an attempt to repeatedly catch chunks of 
material dropped from the top of the frame; Serra’s fascination with handling of 
materials  can already be discerned in  Verb List (1967-1968),  a  summary  of 
elementary verbs like “to tear”, “to cut”, “to splash”, verbs that define a way of 
sculpting. Splashing, realized in Leo Castelli’s art gallery stockroom, is a good 
example of Serra’s process-oriented approach – the splashing was done with 
molten lead against the area where the back wall and the floor met (Splashing, 
Hands Tields, 1978-1979).

Bruce Nauman: he recorded his own daily routines, such as leaning back 
and bouncing forward from the corner (Bouncing in the corner, 1968), pinching 
his neck (Pinch Neck, 1969), playing the violin (Playing a Note on the Violin 
while I walk around the Studio, 1967-1968), pacing back and forth (Walking in  
an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square, 1967- 1968), etc. 
Some of these early videos were joined together in retrospectives exhibitions like 

267 THOMAS FUCHS,  “Implicit  and Explicit  Temporality”,  in  Philosophy,  Psychiatry  & 
Psychology, volume 12, number 3, September 2005, pp. 195-198.
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“A Rose has no teeth: Bruce Nauman in the 1960s” at Berkley Art Museum in 
2007.268

We first  are  tempted to  take these  automatic  actions as an impossible 
attempt  to  isolate  the  movement  from  the  body,  as  if  an  archival  impulse 
motivates the performer.269 The self seems to be reconstructed here by means of 
a kind of post facto psychic autopsy. But if we go beyond this first impression, 
we detect an inherent ambiguity of the gesture in front of the camera: we do not 
know, in fact, if it’s about a controlled repetition of an isolated movements (in 
which case, the performer uses the camera as a tool for this differentiation) or if 
it is about an indiscernible totality of gesture and body (in which case, the video 
process  transforms  the  performer  in pure object  and discarded any authorial 
intentionality).  For  example,  in  Bruce  Nauman’s  video  Walking  in  an 
exaggerated manner around the Perimeter of a Square270 the body movement 
seems to attach to the camera: in front of the camera, the performer is not an 
artist anymore, but an object of the camera focus. At the same time, we don’t 
recognize any intentionality upon the camera as we do recognize in the case of 
the cinematographic camera.  In the case of Nauman’s fixed camera, there is 
nobody behind ‘the camera, therefore these intimate gesture seem to be merely 
“self  documentational”.  From this perspective,  sharing these actions with an 
audience,  doesn’t  transform  it  in  a  spectacle  or  in  Art,  but  rather  in  a 
denunciation: we can not continue to make Art anymore.

Another  interpretation  of  these  actions  could  be  made  in  terms  of  a 
regression to a primary condition of the subject, the performer exposes his body 
to an uncontrollable destructive force, while the viewer is appealed to assist to 
his  minimum  condition.  The  central  ambiguity  here  is  that  such  an  action 
implies  at  the  same  time  a  closed  process  of  “subjectivation”  (because  the 
automatic gesture seems to indicate an affirmative “here and now” condition), 
but also an open process of “objectivation” (in which the subject is resituated in 
a  comprehension  of  the  physical  determinism,  making  way for  a  permanent 
relationship between body and its world).271 This work operates in “the zone 

268 A Rose Has No Teeth: Bruce Nauman in the 1960s, 2007, exposition curated by Canstance Lewallen 
and organized by Berkley Art Museum and Pacific Film Archive of the University of California.

269 In “The Archival Impulse”,  October, 1 November 2004, vol. 110, Hal Foster defines the 
“archival impulse” as a desire to retrieve and materialize historical material, often in the production of 
new archives;  as  “connections  between  things  that  cannot  be connected”,  these impulse  may 
follow the model of the artist as curator and play on the category of collection. Here, we use 
“archival impulse” in reference to a technology of the self, where the performer uses himself as a 
virtual space for experimentation, self-objectivation and testing of the limits of language.

270 Source: http://www.ubu.com/film/nauman.html. 
271 “Subjectivation” and “objectivation” have here a functional use: we use “subjectivation” as the 

relationship between the subject and himself and “objectivation” as the relationship between the subject 
and the world. In a phenomenological terminology, we could say the object (in itself) and the subject 
(for itself) are found to co-exist in a kind of circularity when reflection is turn upon own’s body.
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between the conceptual aspect of language and its physical presence as sign, 
questioning the ability of language to accurately define material reality”.272

These two ways of interpretation – the regression to a primary scene (as 
an investigation of the self) and the archival impulse (as the power of language 
to define that self) – seem to parallel  Bruce Nauman’s own explanation: his 
videos respond to “why anybody continues to make art” and how to “make 
sense of the process (…) when you can’t do any work, you can’t figure out how 
to  get  it  started  and  once  it’s  started,  you  can’t  figure  out  where  it  came 
from”.273 For Nauman’s generation of artists, making films became a kind of 
working on themselves – as artists – by means of becoming clear about their 
limits, then  transfiguring them in such a way that those limits are both exceeded 
and preserved. 

In short, we can argue that the early video art is basically about how to deal 
with a certain precarity of the post-modern condition of art or how to break free 
from the traditional concepts of what art was and experiment what art could be. 

II. Art or idiocy?

We finally can raise the question about the aesthetic value of these early 
films and video tapes. On one hand, walking around the perimeter of a square, 
for example, doesn’t tell us any story; the other hand, watching such a repeated 
action for half and hour is quite boring. So, what kind of truth or beauty reveals 
an artistic practice that is purposefully nonsense and even boring? In other words, 
what happens if you take the artist’s traditional tool away? Is he still an artist?

Throughout the 1960’s and the 1970’s, the video art did not attract the 
attention it probably deserved and this corresponded to the outsider status of the 
video art practitioners. But after the turn of the 1980’s, as David Hall pointed 
out274, the “histories” of the first decade began to emerge and a significant new 
wave of semiotic,  psychoanalytic  and gender theory was adopted with great 
enthusiasm.  But  contrary  to  suggestions  in  some  accounts,  there  was  no 
intention by most of these artists to aspire to a rational interpretation of their 
practices. In fact, the difficulty to locate a coherence of their work is due to the 
challenges they propose theoretically.  Is  easy to see the strong parodial  and 
deconstructive potential of their actions and in fact, in retrospect, they can be 

272 Catalogue text  for  the exhibition  Yes Bruce Nauman,  at  Zwirner  & Wirth,  New York, 
2006, http://www.kunstaspekte.de/index.php?tid=27307&action=termin

273 BRUCE NAUMAN, quoted by BRENDA RICHARDSON, in “Bruce Nauman, Neons”, 
Baltimore, Baltimore Museum of Art,  1982 (Exhibition Catalogue); see also  C. Morgan (ed.), 
Bruce Nauman, JHU Press, 2002.

274 DAVID HALL, “Early Video Art: a Look at a Controversial History”, in Julia Knight (ed.), 
Diverse Practices: A Critical Reader on British Video Art, Arts Council of England and John 
Libbey, 1996.
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seen to owe more irrational rather than rational concerns. You just have to enter the 
You Tube URL, searching by name “Bruce Nauman” and play the video “Walk” 
o see the heterogeneity of reactions: “incredible work”, “Nauman rules”, “pure 
genius!...”, “pretentious shit”, “retard”, etc. One can go even further and repeat 
Nauman’s movement on his own way, like in a video of one of the users, called 
“Following Bruce Nauman around my shed” and valued by the others as “very 
bad instead of Bruce Nauman’s work” or, on the contrary, as “very accurate to 
the original work”. A clear ironic intention had John Baldessari’s 1971 video 
“I’m Making art”,  where we see the artist  repeatedly reciting the title as he 
raises one arm after  the other consecutively – a clear  reference to the early 
video  practices  of  the  sixties.  What  Baldessari  attacked  in  this  parody was 
precisely the pretention of transcendence of such a textual practice. 

Someone may argue that most of these early examples of video art can 
parallel  idiocy  in  this  respect.  In  fact,  “idiocy”,  along  with  the  notion  of 
“boredom”,  is  not  such  a  bad  concept  to  think  the  aesthetic  experience  in 
general.275 The idea that art experience is somehow similar with the idiocy is not 
a new one and we’ll indicate here just two possible contexts for it. First, it is 
sending us to Freud’s Interpretation of dreams, where the dream, as a key to a 
theoretical understanding of the subconscious, is not just the manifestation of a 
repressed  desire  –  by  means  of  processes  as  the  condensation  and  the 
displacement, but also a strategy of bearing the reality and, in last instance, a 
response to it. We usually take the dream as a withdrawal from reality: when we 
become tired of receiving and responding to stimulants from environment, we 
try to fall asleep. But at the same time, the dream is a mechanism to maintain 
the contact with the reality: after all, if such absolute withdrawal was possible to 
achieve,  the  sleeper  would risk not  waking  up  again,  since  more  and more 
strong stimulants in the morning are exactly what wakes up the sleeper. These 
stimulants disturb us also during sleep and our mentality is forced to respond to 
them – by dreams. Thus, an absolute withdrawal, in which we would stop to 
perceive the environment, is not possible. We have to face reality and processes 
like  the  condensation  or  the  displacement  work  in  the  symptom  formation. 
Other  unconscious  compensatory  products,  accordingly  to  Freud  in  The 
Psychopathology of Everyday Life, are the  lapsus  or the failed linguistic acts. 
Effectively, most of the mentioned performances and videos of the sixties could 
be easily described as a kind of absurd gestual stuttering, similar to the idiot 
behavior or  to specific children’s  games,  which are based on the use of  the 
repetition.  If  we  apply  the  Freudian  dream-work  theory  –  in  terms  of  the 
unconscious process involved in both making and viewing art – to the aesthetic 

275 MARTINA TANGA, “Boredom in Bruce Nauman’s Studio Films”, in Big, Red & Shiny:  
An Art Journal Aug 13 2007, http://www.bigredandshiny.com/cgibin/retrieve.pl?issue=issue67&section= 
article&article= BRUCE_NAUMAN_AND_9115836hey
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experience of the mentioned video practices, it could be argued that art  was 
never before so close to the unconscious limits.

Another way to relate art and idiocy is the concept of the “Real”, like in 
Clément Rosset’s book Le reel: Traité de l’idiotie.276  Following the Greek word 
idiotés – which originally means “what is simple, individual, unique”, “one's 
own”, Rosset argues that the Real is “idiot”, basically because it is impossible to 
be  represented.  Rosset  follows  here  the  Lacanian  concept  for  the  Real  as 
"always in its place: it carries it glued to its heel, ignorant of what might exile it 
from there”.  277 According to Rosset,  there are just  few privileged situations 
when we can “catch” the Real and one of them is art:  in fact, the idiot is not so 
far from the art genius, since the two look for “the Real”, beyond the language 
and the reflexive mediations. 

In  “A Critical  History of  20th  Century Art”,278 Donald  Kuspit  attacks 
Allan Kaprow – and by extension, his generation – because of his idea of an art 
as a “mystical vision of everyday life”.  Kaprow’s artistic practice, shifted in 
what he called "activities", was devoted to the examination of everyday habits 
in a way nearly indistinguishable from ordinary life. According to Kuspit, Kaprow's 
happenings (in contrast to Beuys’) has no healing intention, “it does not offer to 
the individual the possibility of self-transformation, and with that, implicitly, 
the transcendence of inorganic everyday society and mechanically collective 
consciousness”, but rather affirms that “the individual is rooted in inescapable 
everydayness”. Kaprow’s artistic actions participate, with a naive responsiveness, 
says Kuspit, in the everyday world, in effect losing himself in it – which is one 
way of reconciling oneself to it – rather than struggling to transcend it through 
self-transformation. For Kuspit, the problem with these actions is that the self 
loses its independence, individuality, critical consciousness and creative power 
of transformation, until it can be named no longer “a transformative activity”, 
which  is  for  Kuspit  the  authentic  aesthetic  experience.  In   The End of  Art, 
Kuspit defines the aesthetic experience  as an “altered state of consciousness” a 
“non-normal  and  unconventional  consciousness  of  reality”,  in  contrast  to 
everyday  experience  –  with  its  convention-respecting,  and  thus  supposedly 
normal, “realistic” consciousness. We can agree with Kuspit that the aesthetic 
experience produce itself as a specific consciousness  – a non “realistic” one, 
but his suggestion that this experience is preserved only for a priviledged few 
seem to be a Romantic interpretation – problematical today,  within a society 
where everybody has free access to art. 

276 CLEMENT ROSSET, Le reel: Traité de l’idiotie, Ed: Minuit, 2004.
277 J. LACAN, Seminar XI: The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis.
278 DONALD  KUSPIT,  “Chapter  9:  Aspirational  Esthetics  and  Empathic  Painting:  The 

Search for Authenticity and the Rebellion against Conceptual Pseudo-Art: The Ninth Decade”, A 
Critical History of 20th Century Art, in Artnet Magazine, 2006.
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Ironically, Kuspit’s critique makes us return to Nauman’s own comment that 
most of his work “is about why anybody continues to make art” (in that transformative 
and social sense of the word “Art” claimed by Kuspit). Effectively, these films 
pay no attention to a narrative plan but while they have no overall telos, they do 
pursue limited goals.  We can argue that  this  kind of art  work don’t  answer 
questions,  but  rather  see  them  revealed.  The  physical  exertions  of  these 
performances stimulate the imaginative resources we possess to respond, in a 
non-heroic way, to the constricting circumstance of the contemporary everyday 
life. And one of these circumstances is the caducity of certain concept of Art. 
Such artistic practices shows us that the aesthetic experience supersedes the art 
work in importance, while the artistic process and the perception itself – the 
encounter  or  the  tension  between  artist  and  viewer,  between  language  and 
experience, among other themes, is now the subject matter of art. In the end, if 
these  early  video  experiments  –  name  them absurd  or  boring,  really  had  a 
transforming force, there was not in the object or in the process, not even in the 
medium, but in a new way of questioning Art – in itself never boring.
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