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NEGATIVE ACTS? 
 

GHEORGHE ŞTEFANOV 
 
 
 

In this paper I try to use the conceptual framework of the speech act theory to clarify a few points 
regarding the philosophical debate about the existence of negative acts. For this, I start by looking at some 
of the most popular candidates to this title: failing, omitting, avoiding and refraining. In the second part of 
my paper I consider some examples of verbal actions and try to investigate how would the property of 
“being negative” apply to them, concluding that we could only say about the locutionary content of a speech 
act that it is negative. Since the illocutionary force, which gives the kind of the verbal act performed, 
cannot be properly called “negative”, there cannot be any “negative speech acts”. Next, I try to show how this 
result can be extended to non-verbal actions as well, by pointing out how the force-content distinction 
can be applied to such cases. At the end of the paper I propose that an analysis of the situations in which 
our actions seem to oppose each other should replace the misleading problem of negative acts. 

Keywords: philosophy of action, negative acts, failure, omission, refraining, speech acts. 
 
 
“Negative act” is a phrase used in more than a single way. Sometimes we 

employ it to show that we disapprove an action – speaking like this we could 
say, for instance, that theft is a negative act (or a negative action). Other times 
the phrase could be used in opposition to 'affirmative action' or 'positive action', 
to point out that the result of an action does not help a discriminated group of 
people but worsens their situation instead. 

I will not consider such uses of this phrase here. In fact, I will leave aside 
all the uses which could lead to value judgements. “Negative”, in other words, 
will be used here as a neutral term, in the same way in which it is used in logic, 
when we speak, for example, of “universal negative judgements”. 

I think that the main problem regarding negative acts, as it has become 
more and more apparent in the philosophical debates of the last decades1

                                                           
1  A starting point of such a debate is BRUCE VERMAZEN, “Negative acts”, in B. Vermazen 

and M. Hintikka (editors), Essays on Davidson: Actions and Events, Oxford University Press, Oxford, 
1985, pp. 93-104. The theme is, however, a bit older, being discussed, for instance, in J. Bentham, 
The principles of morals and legislation, Hafner, New York, 1789. 

 is 
whether or not, and in which way, we could speak of something like a negative 
act. This is also going to be my problem in what follows. In search of an 
answer, I first want to briefly look at a few candidates to the title of “negative 
acts”: failing to do something, omitting to do something, avoiding something 
and refraining from doing something. 
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In the second part of my paper I will take a different route, by considering 
some examples of verbal actions and investigating how the property of “being 
negative” would apply to them. I believe that the result of this investigation will 
support the idea that the talk of “negative acts” is misleading.  

At the end of my paper I will argue that the philosophical interest 
dedicated to negative acts might be better off if directed to the analysis of cases 
in which some actions (verbal and non-verbal) seem to oppose each other. 

 
1. In what sense could a failure be a negative act? Suppose I want to 

take a package to the post office, but when I get there I find out that the office is 
closed. I could say, in this situation, either that I did not perform the action of 
taking the package to the post office, or that my action was incomplete. 
However, a different way of describing my action would be as a negative one, 
namely the action of 'not taking the package to the post office'. 

What prevents me to adopt such a description is an intuition strongly rooted 
in our common way of speaking. In order to say that I have done a certain action 
I have to assume it was my intention to do that action. Involuntary movements 
of my body are not actions precisely because I do not intend to produce them. A 
failed action is not a negative act, because the failure was not intended. I did not 
intend to fail to take the package to the post office, so this cannot be my action. 

I believe that somebody could reply to this by pointing out to cases in 
which the failure to do something could be intended. Passive euthanasia, for 
instance, could be described as an intended failure to keep a person alive. 

Still, maybe the word “failure” is not suited for such cases. We speak of a 
failure when someone acts intending to obtain a particular result and the result 
in case does not occur. A typical case of passive euthanasia, however, is not a 
situation in which the doctor struggles to keep the patient alive and does not 
succeed. The doctor does not act to keep the patient alive. There is nothing 
which we could call “failure” in such a situation. 

Let us look at a variation of the first example now. I ask a friend of mine 
to take my package to the post office, but she plans to fail at it (hoping, perhaps, 
that I will not ask her for such favors again). Since she believes that the post 
office closes at 6 PM, she chooses to go there in such a manner that she would 
arrive after 6 PM. Getting at the post office after 6 PM, finding it closed and not 
being able to mail the package would, in this case, represent a success, not a 
failure. A failure would be, perhaps, to arrive at the post office at 6:15 PM and 
find out that it closes at 7 PM.  

Generally speaking, I can intend that an action of mine should be 
regarded by others as a failure to do something, but I cannot intend that the 
outcome of my action should be different from the one I intend to obtain. 
“Intended failure”, in this sense, would be a semantic contradiction. 

2 
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It seems, therefore, that when we speak of a failure we do not speak of a 
proper action, performed by some agent with the “intention to fail”. If this is so, 
then unsuccessful actions are not good candidates for the title of “negative acts”. 

Passive euthanasia, however, could still be a candidate for this title, in 
spite of the fact that it would be misleading to call it “an intended failure”.  

A doctor does nothing to keep a patient alive, a person does not intervene 
to stop a discussion, another person does nothing to take a package to the post 
office – what do all these situations have in common? The agent does not do 
something she is expected, for one reason or another, to do. I believe such cases 
are commonly called “omissions”. 

Since, as we have already seen, an unintended omission could not be an 
action, let us focus now on intended omissions only. Passive euthanasia seems 
to be a good example of an intended omission. I propose, however, to substitute 
a morally neutral case to the case of passive euthanasia, since moral evaluations 
could distract us from the point in view. 

Let us suppose, then, that a person does nothing to protect herself from 
the rain because she wants to get her clothes wet (the reason is not important). 
From a particular perspective, one could say that the person in case performs a 
negative act – the action of not protecting oneself from the rain. She intends 
“not to protect herself from the rain” and, in addition, her clothes get wet as an 
effect of this intention. 

This last observation is important in regard of the most influential point of 
view in the contemporary philosophy of action. According to this, the intention 
to get a certain result must play a part in performing the action and in getting the 
intended result2

According to the opposite point of view, omissions, intended or not, 
cannot be actions. One way to support this idea is the following. Any action is 
an event during which the agent has to play a certain part. When the agent in 
our example does not protect herself from the rain, we cannot speak of the event 
of not protecting oneself from the rain. There is no such event. We can, of 
course, speak of the event of someone's clothes getting wet, but the person from 
our example does not play any active part in this event

. The advocates of negative acts claim that this scheme applies 
to intended omissions as well. There is only one difference – in these cases the 
intention to get a particular result is causally efficient in getting the intended 
result without the intervention of a “positive action”. 

3

The claim that intended omissions are negative acts could also be rejected 
in another manner. Namely, by directly attacking the idea of a causal connection 
between an intention to obtain something and the intended result, when no 

. 

                                                           
2  See DONALD DAVIDSON, “Actions, Reasons, and Causes”, Journal of Philosophy, 60, 1963, 

reprinted in Essays on Actions and Events, Oxford University Press, Oxford, 1980, pp. 3-19. 
3  See DONALD DAVIDSON, “Reply to Bruce Vermazen”, in B. Vermazen and M. B. Hintikka (eds.), 

Essays on Davidson: Actions and Events, Oxford University Press, Oxford, 1985, pp. 172-76. 

3 
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actual action intermediates between the two4

There might be still another argument to the conclusion that omissions 
cannot be negative acts. Suppose we could obtain certain things only by 
intending to get them. Suppose, for instance, we were able to make people 
contact us by intending them to do so. We would be, in this case, presented with 
a choice: either to call these events “actions”, or to use another word for them. 

The last option leaves no room for calling intended omissions “negative acts”, 
so we do not have to consider it now. 

The first choice, on the other hand, faces a serious problem. In order to be 
an action, something has to be intended. But how could intending somebody to 
contact me be, in its turn, done intentionally? How could I unintentionally 
intend something? If we cannot deny intentionality of something, how can we 
attribute it to the same thing? Leaving this problem aside, were we to call such 
events “actions”, this would not entitle us to speak of “negative acts”. For there 
is nothing negative in doing something to attain a particular purpose, even if 
your so-called action is described using only mental terms. 

Let us move now to our next candidate – acting to prevent some state of 
affairs to occur. In this case, one could say, for instance, that somebody who 
acts to avoid being hit by a rock performs a negative act. The reason would be 
that the aim of such actions can be described in a negative way – “not being hit 
by the rock”, for instance. 

However, it is not clear why the description of an action's aim should in 
any way determine the quality of the respective action. After all, jumping, 
dodging, eschewing and other similar kinds of actions are in no sense negative. 

. However, the discussions on this 
subject are far from being closed. 

We could refer to an action either by describing what the agent effectively 
does, or by pointing out the aim intended by the agent. In this way, for instance, 
we could refer to the same action by calling it “the act of locking the door”5

This leads us to the last candidate – refraining from doing something. In 
such cases, it seems, the negative description would regard not only the aim had 
in view by the agent, but also her behavior. A mime artist pretending to be a 
statue adopts a certain posture. After that, she intends not to move her body and 
refrains from moving her body

, or 
“the act of preventing other people from entering the house”. If we keep in mind 
this distinction and we agree that only the description of the agent's acts can 
give the quality of an action, then avoiding something cannot be a negative act.  

6

                                                           
4  See, for instance, CAROLINA SARTORIO, “Omissions and Causalism”, Nous, 43: 3 (2009), 

pp. 513-530. 
5  A more accurate description would be, perhaps: “the act of turning the key in the lock”. 
6  The mime artist example appears in KENT BACH, “Refraining, Omitting, and Negative Acts”, 

published in T. O’Connor and C. Sandis (eds.), Companion to the Philosophy of Action, 
Wiley-Blackwell, Oxford, 2010, pp. 50-57. 

.  

4 
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The difference between this case and the case of a person intentionally 
omitting to protect herself from the rain seems to be that pretending to be a 
statue requires some effort and the use of abilities developed through practice, 
while letting the rain wet your clothes doesn't. 

However, if refraining from doing something requires some effort, then 
the description of the effort required – holding your balance by contracting or 
relaxing your muscles, for example – would be positive. In that case, we would 
speak of a positive action. The fact that an action does not involve any visible 
movement of one's own body does not make the respective action “negative”7

Are there any cases in which refraining from doing something would require 
no effort? Would things look different for such cases? The debate remains open

. 

8

Let us note, first, that we have a neutral context in which we can speak of 
something being negative (or affirmative) without being confronted with major 
difficulties – the context of our speech acts

. 
 
2. There still might be some controversial cases left out by my previous 

attempt to look at the possible candidates for the title of “negative acts”. 
Nevertheless, I think there is hope to solve the problem of negative acts by 
using a non-enumerative approach. 

9

                                                           
7  The idea for this argument comes from KENT BACH, op. cit., p. 56. 
8  See, for instance, BENJAMIN MOSSEL, “Negative Actions”, Philosophia, 37: 2 (2009). 
9  See J. L. AUSTIN, How to do Things with Words, Oxford University Press, Oxford, 1962, 

and J. R. SEARLE, Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1969. 

.  
Speech acts are, after all, verbal actions. In their case, the type of the 

action performed is given by the illocutionary force of the agent's utterance, 
while the action's content seems to consist in the locutionary part of the 
utterance. This way, the question whether there could be any negative acts, 
becomes, for the class of verbal actions, the question whether a speech act could 
have negative illocutionary force. 

If I promise my wife, for instance, to tidy up my desk, I perform an act 
with a positive (or affirmative) content. If I promise her not to tidy up her desk 
(since she asked me to leave her things as they are), I perform an act with a 
negative content. My action, however, is still that of promising something to my 
wife, so there is no reason to call it a “negative act”. The promise not to do 
something is not a 'negative promise', but just another promise. 

Now, one might expect that a phrase like “not promising your wife to tidy up 
your desk” should describe a negative speech act. At a closer examination, the 
result is, however, disappointing. If I utter “I don't promise to tidy up my desk” to 
my wife, I don't perform a “negative promise”. Indeed, my speech act is not in the 
class of commissives anymore. What I do is just another speech act – I specify that 
I do not make some promise – the content of which is negative. Nevertheless, 
the act in case has regular illocutionary force. 

5 
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One could still retort that “not promising your wife to tidy up your desk” 
should be taken as describing something different – keeping silent about the 
promise in case. To this I would reply that keeping silent about something 
cannot be a negative speech act, since it is not a speech act to start with. In 
addition, I cannot see how could one argue that a non-verbal behavior is, in 
logical sense, the negation of some verbal behavior. 

We could also look at other examples. Let us take the speech act by which 
one conjectures, in the context of a scientific debate, that the Earth circles the 
Sun. Saying nothing about the matter in question would not be the opposite of 
this speech act. In the same way, the opposite of the order to leave the building 
would not be the omission to give such an order, but the order not to leave the 
building. The list could continue like this forever. 

At this point I think we have good reasons to suspect no speech act can 
have a negative illocutionary force. The only shadow of doubt that I can think 
of could come from the fact the we use some negative words to describe a few 
speech acts – “denying”, “rejecting”, “contradicting” or “disavowing”, for 
instance. This fact, however, needs not bother us. In the example above, 
specifying to my wife that I do not promise her to tidy up my desk could be 
called “notpromising to tidy up my desk”. Nothing would change. Using a 
negative word to describe a speech act does not mean that the act in case has a 
negative illocutionary force. The word could indicate that the act has a negative 
locutionary content, or that the act's perlocutionary effect is usually described in 
a negative manner. An official publicly denying some allegations is still making 
a statement and not some sort of negative speech act10

Now, if we turn back to non-verbal actions, I think we can extract a moral 
from the previous considerations. In view of our findings, the talk of non-verbal 
actions with a negative content

. 
Conjecturing that the Earth circles the Sun is a verbal action that could 

meet several opposing actions. One is a similar speech act with a negative 
content – the conjecture that the Earth does not circle the Sun. Another could be 
a different kind of speech act – the statement that the Earth does not circle the 
Sun. Still another could be called “the denial that the Earth circles the Sun”. 
However, insofar as we regard speech acts as verbal actions, all of the opposing 
speech acts are positive actions.  

11

Secondly, if we agree that there cannot be a “negative verbal action”, in 
the sense previously specified, than it should be even easier for us to agree that 
there cannot be any negative non-verbal actions, in spite of the fact that some of 

 does not seem to help us establish the 
existence of negative actions anymore.  

                                                           
10  Using a phrase from JOHN R. SEARLE and DANIEL VANDERVEKEN, Foundations of 

Illocutionary Logic, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, I do not see how one could 
support the idea that some speech acts could have negative illocutionary force by speaking of 
illocutionary denegations. 

11 Actually, we should distinguish between the content of an action – an event or a state of 
affairs – and the description of that content – a linguistic expression. 

6 
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the words used to describe such actions contain negations – it is easier to see 
that “not-moving” (in the mime artist's case) is still a positive action, and harder 
to see that “not-promising” (in the example above) is not a negative speech act. 

 
3. I want to suggest, at the end of my paper, that the quest for negative 

acts stems from using the concept of negation in an inappropriate context. We 
can speak of negative sentences or negative locutionary contents, and (pace 
Russell) it is highly disputable that there are any negative facts, but when we get 
from speaking of the negative content of an action (be it a non-verbal one) to 
speaking about negative acts, we reach a philosophical dead-end. 

I think the best indication that we are facing an impasse comes from the 
fact that we cannot identify any actions with respect to which the alleged 
negative acts would be called “opposite actions”. 

Let us think, for instance, to the act of turning on the lights in a room by 
flicking a switch. For this we can identify some opposite actions – different 
ways of preventing the flick of the switch or perhaps turning off the lights. “Not 
turning on the lights” is not among these actions. Moreover, after we exclude 
the act of turning on the lights, we cannot say what act would be the opposite of 
“not turning on the lights”12

A general theory of the ways in which our actions can oppose each other 
should also help us make sense of some situations in which we would call a 
sequence composed of both verbal and non-verbal actions irrational (saying 
goodbye to a host and unpacking your luggage, for instance). Such a theory, 
however, is beyond the aim of this paper. 
 

. 
There are many cases which need clarification, if we want to better understand 

how (and in which ways) can actions oppose each other. In contrast to the problem 
of negative acts, this investigation might prove to be extremely fruitful, by providing 
us a deeper understanding of the way in which we use our reason in action. 

A starting point for such an investigation would be, perhaps, to examine 
our actions in the context of our normal activities and make sense of the 
opposition between our actions in relation to our purposes. 

Take the act of stating a certain sentence during an argument, for instance. 
Stating the same sentence, but with a negated content, or denying the respective 
sentence are opposite actions because they turn us away from the purpose we 
were following – to increase the rational acceptability of some thesis. 

 

                                                           
12  “Resisting the urge to turn on the lights”, on the other hand, has an opposite – “yielding to 

the urge to turn on the lights” – so perhaps it should be considered a proper action. 

7 





 
 
 
 
 

RETICENŢELE LUI WITTGENSTEIN FAŢĂ DE TEOREMA 
DE INCOMPLETITUDINE A LUI GÖDEL 

 
IULIAN COSTACHE 

 
 
 

The aim of this paper is to show that Wittgenstein’s remarks on the significance of 
Gödel’s first incompleteness theorem have a clear purpose and are well supported. I will argue 
that Wittgenstein had a better understanding of Gödel’s theorem than he has often been credited 
with. Therefore I shall try both to place Wittgenstein’s remarks in the context they were made in 
and to show, through a careful analysis, why those remarks were written. 

Keywords: incompleteness theorem,Wittgenstein versus Godel, philosophical implications. 
 
 
1. Introducere 
 
În Remarks on the Foundations of Mathematics şi în Nachlass-ul rămas 

de la Wittgenstein, au fost găsite unele afirmaţii cu privire la teorema de 
incompletitudine a lui Gödel, care, la început, au stârnit oarecare nedumerire. Să 
cităm câteva din acestea: 

 
Se poate întreba, pe bună dreptate, ce importanţă are pentru cercetarea noastră 

demonstraţia lui Gödel. De fapt, un fragment de matematică nu poate să rezolve 
problemele care ne interesează pe noi. 

Nu demonstraţia lui Gödel mă interesează, ci posibilitatea de care Gödel, prin 
discuţia sa, ne face conştienţi.  

…deci P este adevărată, dar nu poate fi demonstrată”. […] Şi cum poţi face adevărul 
aserţiunii plauzibil pentru mine, din moment ce nu poţi s-o foloseşti, exceptând acel truculeţ?   
 
Aceste afirmaţii, la care se mai adaugă alte câteva, văzute individual şi 

separate de context, şi care nu par deloc pline de respect faţă de faimosul 
rezultat din 1931 obţinut de Gödel, n-au putut fi explicate într-un mod 
satisfăcător de exegeţii lui Wittgenstein, aceştia nereuşind, la început, să arate 
care era semnificaţia lor. Dar, pe de altă parte, exegeţii lui Gödel şi cei care se 
ocupau cu filosofia matematicii, nu au stat prea mult pe gânduri şi le-au clasat 
imediat ca lipsite de sens sau banale.  

Astfel că, de obicei, atunci când se abordează acest subiect se comite o 
nedreptate, în principal faţă de Wittgenstein. Încercând să ofere un răspuns cu 
privire la sensul afirmaţiilor citate mai sus, nedatorat însă unei cercetări 
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amănunţite, majoritatea autorilor procedează în felul următor: citează una din 
afirmaţiile cu pricina, dacă se poate una cât mai scurtă şi mai şocantă, o izolează 
de contextul în care a fost făcută, şi apoi o integrează într-un raţionament 
conclusiv mereu în dezavantajul lui Wittgenstein. Aceste concluzii şi explicaţii 
merg de la a afirma că Wittgenstein, de fapt, nu a înţeles bine teorema lui 
Gödel, până la a se spune că ar fi fost mai bine ca editorii operei lui 
Wittgenstein să nu fi publicat aceste afirmaţii, având în vedere superficialitatea 
şi banalitatea acestora1. O excepţie a fost articolul lui S. G. Shanker2, acesta 
propunându-şi să cerceteze în amănunt aceste obscure afirmaţii, care au dat 
atâtea bătăi de cap diferiţilor autori ce au încercat să abordeze acest subiect. Cu 
toate acestea, nici acest articol nu este întru totul mulţumitor, asta în ciuda 
multor idei şi informaţii utile. Autorul, de pildă, avansează unele ipoteze care nu 
au susţinere în textul wittgensteinian, printre care aceea că rădăcinile 
afirmaţiilor şi-ar avea originea în critica pe care Wittgenstein a făcut-o noii 
discipline constituite de Hilbert, metamatematica. Deci, în ciuda informaţiilor 
folositoare, articolul este foarte prolix, cu multe abateri de la subiectul central, 
fără a avea o structură argumentativă clară şi, nu în ultimul rând, fără a oferi 
cheia pentru înţelegerea acestor afirmaţii; dar, cu toate astea, arătându-ne unde 
am putea găsi unele indicii pentru înţelegerea lor. Tocmai din acest motiv a fost 
resimţită necesitatea unor noi studii mai amănunţite cu privire la aceste 
controversate afirmaţii. Astfel că, în urmă cu câţiva ani, au apărut mai multe 
articole în care s-a încercat descifrarea înţelesului acestor afirmaţii şi 
combaterea vechii opinii că acestea se datorau unei neînţelegeri din partea lui 
Wittgenstein a teoremei de incompletitudine3

Articol de faţă se înscrie şi el în această direcţie, iar ceea ce-mi propun 
este să clarific înţelesul acestor afirmaţii având în vedere modalitatea specifică 
în care se ocupă Wittgenstein de natura problemelor matematicii şi, implicit, de 
teorema lui Gödel. Accentul principal în argumentarea pe care încerc s-o 
desfăşor va fi pus pe deosebirea dintre ceea ce înţelege Wittgenstein prin faptul 
că o propoziţie matematică poate să descrie sau să reprezinte ceva, pe de o 
parte, şi modalitatea în care înţelege Gödel acest lucru, pe de altă parte. 

 
 
2. Wittgenstein despre natura activităţii matematice 
 

.  

Cine se aşteaptă să găsească în scrierile wittgensteiniene dedicate matematicii, 
în mod special în Remarks on the Foundations of Mathematics (de aici înainte RFM), 
                                                           

1  Printre cei care susţin astfel de opinii se numără ALAN ROSS ANDERSON, JOHN W. 
DAWSON JR., P. BENACERRAF , G. KREISEL etc. 

2  Este vorba de articolul „Wittgenstein’s remarks on the significance of Gödel’s theorem”, 
din cartea editată tot de S. G. Shanker, Gödel’s Theorem in Focus, Routledge, London, 1989. 

3  Dintre autori: J. FLOYD şi H. PUTNAM, V. RODYCH, G. PRIEST. 
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o abordare sistematică şi completă a problemelor despre fundamentele matematicii, 
va rămâne, cu siguranţă, dezamăgit. Analiza pe care Wittgenstein o face problemelor 
şi conceptelor matematicii se prezintă ca o mulţime de explorări informale ale 
căror rezultate se aseamănă mai degrabă cu masa unei autopsii. Dar, cu toate că 
scrierile lui se prezintă ca o constelaţie de discuţii particulare despre 
matematică, răspândite prin diferite scrieri, ele pot să fie reduse la un tablou 
unitar, dacă ţinem cont de „programul” pe care îl formulează el în lecţiile despre 
fundamentele matematicii, ţinute la Cambridge în ’39. 

Ce drept are un filosof, adică un nematematician, să vorbească despre 
matematică? – se întreabă Wittgenstein retoric. Ceea ce legitimează, spune el, 
un filosof să se intereseze de matematică sunt anumite neînţelegeri care apar 
datorită faptului că multe cuvinte sunt comune atât limbajului de fiecare zi, cât 
şi limbajului matematic (număr, demonstraţie, calcul etc.). Astfel, activitatea 
filosofului nu intenţionează să se intersecteze cu cea a matematicianului şi, de 
asemenea, filosoful nu se ocupă de probleme care privesc fundamentele 
matematicii. În acest caz, Wittgenstein îşi propune să arate că interpretările care 
se dau des în matematică termenilor ce aparţin atât limbajului comun, cât şi 
limbajului matematicii sunt de multe ori arbitrarii şi au la bază înţelegerea 
greşită a naturii limbajului în general (Wittgenstein’s Lectures on the 
Foundations of Mathematics, de aici înainte LFM, pp. 13-14). Chiar dacă acest 
scop nu va fi tot timpul evident în scrierile lui Wittgenstein, noi va trebui să 
avem mereu în vedere „programul” de mai sus, pentru că numai în acest fel 
putem reduce la un tablou unitar caleidoscopicele observaţii despre matematică 
şi le putem, astfel, face mai inteligibile.  

Felul propriu în care Wittgenstein se ocupă de problemele matematicii are 
un rol important în înţelegerea scopului afirmaţiilor amintite, deoarece susţin, 
totuşi, că ele au un scop şi că acesta este în deplină concordanţă cu modalitatea 
în care el înţelege să se ocupe de problemele care privesc natura matematicii, 
anume de a clarifica confuziile care apar în jurul conceptelor şi temelor 
metamatematice datorită neînţelegerii limbajului în general. 

 
 
3. Modalitatea în care poate să descrie ceva o propoziţie matematică  
 
Înainte de a trece la analiza acestor afirmaţii mai trebuie clarificat un 

ultim aspect, deloc de neglijat pentru scopul pe care îl am în vedere. Trebuie să 
ţinem cont de modul în care înţelege Wittgenstein relaţia de reprezentare, pe de 
o parte, şi modalitatea cu totul diferită a lui Gödel, pe de altă parte. Deoarece 
această relaţie de reprezentare stă la baza teoremei lui Gödel, cred, de 
asemenea, că modul în care Wittgenstein o înţelege reprezintă totodată şi cheia 
înţelegerii pe ansamblu a afirmaţiilor care fac obiectul nostru de cercetare. Cu 
ajutorul acestei relaţii de reprezentare Gödel va reuşi să arate că o propoziţie 
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metamatematică cu privire la calculul aritmetic formalizat poate fi reprezentată 
prin intermediul formulelor aritmetice ale calculului însuşi. Or, tocmai această 
caracteristică o va nega Wittgenstein oricăror propoziţii matematice, anume că 
ele nu pot descrie nimic şi, cu atât mai puţin, o propoziţie metamatematică. 
Aceasta, cred eu, este afirmaţia peste care nu pot să treacă exegeţii lui Gödel şi 
în urma căreia afirmaţiile lui Wittgenstein au fost calificate prea sumar. Cum să nu 
poată o propoziţie matematică (aritmetică) să descrie o propoziţie metamatematică, 
când tocmai acest lucru stă la baza teoremei de incompletitudine? Deci nu poate 
să fie decât ceva în neregulă cu afirmaţiile lui Wittgenstein.  

Eu însă cred că Wittgenstein avea dreptate şi că propoziţiile matematice 
nu pot descrie nimic, nici măcar o propoziţie metamatematică, dar cu explicaţiile 
de rigoare. Atunci când Wittgenstein afirmă că propoziţiile matematice nu descriu 
nimic, el are în vedere faptul că ele nu descriu nimic cu de la sine putere, şi nu 
că ele nu pot descrie ceva dacă noi hotărâm să le facem să descrie acel ceva. 
Dacă avem în vedere exemplul aritmetizării, când Gödel face ca unui număr 
natural să-i corespundă un semn, şi viceversa, acest lucru nu exista înainte, într-o 
lume a ideilor, ca la Platon, ci, pur şi simplu, Gödel este cel care stabileşte acest lucru. 
Şi numai având în vedere acest „botez” propoziţia matematică pe care o construieşte 
va putea să descrie o propoziţie metamatematică. Deci, propoziţia matematică a 
lui Gödel poate să descrie ceva numai în virtutea convenţiei pe care acesta o face în 
prealabil, şi nu datorită vreunei proprietăţi ascunse a propoziţiei matematice în 
sine. Este evident că Wittgenstein acceptă ca, în vederea unei demonstraţii, un 
număr să poată descrie ceva, de pildă, un semn, un obiect sau să deţină o 
proprietate, acest lucru fiind în acord cu afirmaţia lui că şirul numerelor naturale 
are proprietatea de a fi infinit, nu pentru că ar avea-o de la sine, ci pentru că noi 
spunem că are această proprietate (Philosophical Grammar, II, IV, 18). Având în 
vedere acest mod de a înţelege lucrurile, multe din afirmaţiile lui Wittgenstein 
pe care le vom analiza mai jos, devin perfect inteligibile.  

Aşa cum am evidenţiat mai sus, Gödel nu a făcut decât să arate că 
enunţurile metamatematice relative la proprietăţile structurale ale expresiilor 
unui calcul, puteau să fie reprezentate şi reflectate de expresiile matematice 
însele. Eu cred, însă, că se uită un aspect important al acestui mecanism prin care o 
propoziţie matematică poate fi interpretată ca o propoziţie metamatematică care, 
la rândul ei, spune ceva despre propoziţia matematică însăşi.  

Cum reuşeşte o propoziţie matematică să „stea” pentru altceva decât pentru 
ea însăşi? Acest lucru este stabilit de Gödel. El nu descoperă, contrar a ceea ce el 
însuşi crede, o astfel de propoziţie matematică, ci, dimpotrivă, o construieşte. Propoziţia 
gödeliană nu are în sine vreo proprietate care o face să reprezinte sau să reflecte 
o altă propoziţie metamatematică. Acest lucru este făcut posibil numai şi numai 
datorită convenţiilor pe care le stabileşte la începutul demonstraţiei lui. Mai 
clar, să luăm următorul număr: 73873987763768446739882734398. Trecem 
peste faptul că nu reuşim să citim cifra gigantescă pe care o reprezintă, oricum 
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nu are nicio importanţă, şi întrebăm pe cineva, oricine, ce anume îi spune acest 
colosal număr. Cu siguranţă că singurul lucru pe care ar putea să ni-l spună este 
că şirul de cifre de mai sus reprezintă un număr foarte foarte mare. Şi pe bună 
dreptate! Şi totuşi, dacă i-am spune că, de fapt, acest număr afirmă: „dacă două 
numere au acelaşi succesor ele sunt acelaşi număr” (R. Goldstein, p. 173), ar fi, 
cu siguranţă, foarte mirat. Evident, ne-am apuca apoi să-i explicăm că acest 
lucru este posibil datorită unor condiţii pe care noi le-am postulat şi, totodată, 
acceptat mai înainte, anume că un număr stă pentru un semn logic şi nu pentru 
el însuşi. Şi, deci, numai în acest mod numărul de mai sus poate să spună altceva 
decât pare. Cu alte cuvinte, noi facem numărul respectiv să spună ceea ce spune.  

Acest aspect este foarte important pentru înţelegerea afirmaţiilor lui 
Wittgenstein. Se pare că toţi cei care interpretează, într-un fel sau altul, teorema 
lui Gödel, par să facă abstracţie de diferenţa pe care am evidenţiat-o mai sus. Pe 
de altă parte, aşa cum cred şi susţin, Wittgenstein făcea implicit această 
diferenţă. El nu va înţelege teorema lui Gödel plecând de la credinţa 
platoniciană – că există, ontologic vorbind, propoziţii adevărate indecidabile, ci, 
dimpotrivă, va înţelege teorema pornind de la convingerea că o propoziţie 
matematică în sine nu poate descrie nimic; asta, bineînţeles, dacă nu o facem 
noi să descrie ceva. Exact în acelaşi mod în care noi spunem despre şirul 
numerelor naturale că este infinit, care este aşa – spune Wittgenstein – nu pentru 
că are această proprietate cu de la sine putere, ci pentru că noi spunem că o are: 
„Există un infinit de numere cardinale, pentru că noi construim acest sistem infinit 
şi îl numim sistemul numerelor cardinale” (Philosophical Grammar, II, IV, 18). 

 
 
4. Analiza afirmaţiilor lui Wittgenstein cu privire la teorema 

de incompletitudine 
 
După părerea mea, aşa cum rezultă foarte clar din Remarks on the 

Foundations of Mathematics, aceste remarci ale lui Wittgenstein care fac referire 
fie le numele lui Gödel, fie la propoziţia indecidabilă a acestuia, pot fi încadrate 
în două mari grupe: putem spune că o primă grupă cuprinde acele afirmaţii care, 
din punct de vedere al sensului lor, se grupează şi sunt incluse în direcţia care 
reiese din Partea a V-a (§16-19) din Remarks…, şi anume că ele nu se referă în 
mod direct la teorema lui Gödel, ci prin referire la aceasta, Wittgenstein îşi 
clarifică mai bine scopul pe care vrea să-l urmărească; cealaltă grupă se găseşte 
în Partea I (Appendix I) din Remarks…, şi aici avem într-adevăr de-a face cu o 
analiză proprie lui Wittgenstein a ceea ce, după părerea lui, se înţelege prin: 
„« P nu este demonstrabilă » este adevărată” care, evident, se referă la prima 
teoremă de incompletitudine.  
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4.a. Referinţele indirecte la teorema lui Gödel 
 
Începem prin a discuta afirmaţiile din Partea a V-a; chiar dacă ele sunt 

făcute mai târziu decât cele din Appendix I, ele pot să fie mai bine înţelese în 
această ordine:  

 
Sarcina mea nu este aceea de a vorbi, de exemplu, despre demonstraţia lui Gödel, 

ci aceea de a survola abia argumentul (RFM, V, & 16). 
 
Această afirmaţie vine după o alta pe care o face cu referire la B. Russell: 

„Sarcina mea nu este să atac logica lui Russell din interior, ci din exterior”; 
adică nu de a o aborda în mod matematic – spune Wittgenstein –, caz în care ar 
face matematică, ci, cu alte cuvinte, de a ataca ceea ce susţine Russell, scopul pe 
care acesta şi-l propune (RFM, V, & 16). Este evident, în acest context, că 
Wittgenstein nu are în vedere demonstraţia lui Gödel, cu toate că îi pomeneşte 
numele, cum, de fapt, nu se referă direct nici la logica lui Russell. El doar se 
foloseşte de aceste două exemple pentru a-şi delimita şi clarifica mai bine 
scopul pe care îl urmăreşte, poate chiar general, al modalităţii în care înţelege el 
să cerceteze problemele de filozofia matematicii: „Pentru că avem deja o 
matematică, o concepţie particulară a matematicii, un ideal, ca să spunem aşa, al 
poziţiei şi rolului său – ei bine, acesta trebuie în mod clar pus în evidenţă” 
(RFM, V, & 16). Deci, pentru a-şi evidenţia mai bine sarcina pe care şi-a 
propus-o, pentru a se face mai clar, pentru a-şi delimita mai bine tema de 
cercetare îi menţionează el pe Russell şi Gödel. Mai lămurit spus, pentru a 
clarifica mai bine, de fapt, ce nu face. 

Exact în aceeaşi direcţie se înscriu toate celelalte afirmaţii care se găsesc 
prin caietele lui, făcute probabil cam în aceiaşi perioadă cu cele din Remarks…, 
pe care le găsim izolate de contextul în care au fost făcute, dacă au avut cumva 
aşa ceva, şi care sunt adunate în Wittgenstein: Sein Leben in Bildern und Texten, 
dar al căror sens este, fără nicio îndoială, în acord cu cel exprimat în 
Remarks…, partea a V-a (§16):  

 
Nu demonstraţia lui Gödel mă interesează, ci posibilitatea de care Gödel, prin 

discuţia sa, ne face conştienţi. 
Demonstraţia lui Gödel dezvoltă o dificultate care trebuie să se desfăşoare într-un 

mod mult mai elementar. (În aceasta constă, mi se pare, cel mai important serviciu făcut 
de Gödel pentru filozofia matematicii şi, în acelaşi timp, motivul pentru care nu este 
demonstraţia în particular cea care mă interesează). 

Aş putea spune: nu este demonstraţia lui Gödel cea care ne dă imboldul să 
schimbăm perspectiva din care privim matematica. Ceea ce ne interesează nu e ceea ce el 
demonstrează, ci că noi trebuie să ne confruntăm cu acest tip de demonstraţie matematică 
(M. Nedo & M. Ranchetti, p. 261). 
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În aceste paragrafe şi în Appendix I, Wittgenstein face exact ceea ce şi 
spune, adică „survolează” puţin, după cum se va vedea, partea informală a 
teoremei lui Gödel; nu însă cu vreun scop critic, ca şi cum ar avea ceva să-i 
reproşeze lui Gödel, ci în conformitate cu abordarea sa mai generală a 
conceptelor şi problemelor matematicii, tot aşa cum „gramatica propoziţiilor 
matematice, ca şi a altor propoziţii, cere o clarificare” (RFM, V, §13), dar şi 
pentru a clarifica un anumit aspect pe care îl are el în vedere în celelalte 
paragrafe învecinate.  

După ce în §17 ne vorbeşte despre cum o anumită problemă poate fi 
considerată o problemă matematică, imediat, în următorul paragraf, revine la 
teorema lui Gödel, asupra căreia atrage atenţia spunând că propoziţia care-şi 
susţine propria indemonstrabilitate trebuie să fie concepută ca o propoziţie 
matematică, deoarece nu este un lucru evident că aceasta trebuie să fie 
concepută ca o propoziţie matematică. Cu ce scop face Wittgenstein această 
precizare? Este un pic ciudat, deoarece acest lucru nu intră absolut deloc în 
conflict cu ceea ce a făcut Gödel, al cărui principal merit este exact acela de a fi 
făcut ca o propoziţie matematică să spună ceva despre ea însăşi. Pare un lucru 
surprinzător acest pasaj. Noi ne aşteptam la anumite „obiecţii” din parte lui 
Wittgenstein cu privire la teorema de incompletitudine şi, când acolo, dăm peste 
o aprobare, peste ceva care se pune de acord între cerinţele lui Wittgenstein şi 
ceea ce, de fapt, înfăptuieşte Gödel. De fapt, avem aici de-a face cu o analiză a 
gramaticii acestei propoziţii, în stilu-i caracteristic, cu scopul de a evita confuziile 
care pot apărea şi de a clarifica mai bine acest nou tip de propoziţii matematice: 

 
…expresia „ea afirmă despre sine însăşi” trebuie să fie înţeleasă într-un mod cu 

totul particular. Este uşor în acest loc să facem anumite confuzii datorită diferitelor moduri 
în care este folosită expresia: „această propoziţie afirmă ceva despre…”. În acest sens şi 
propoziţia „625 = 25 ori 25” afirmă ceva despre ea însăşi: că înmulţind cifrele care stau la 
dreapta semnului egalităţii se obţine cifra care stă la stânga (RFM, V, §18).     

Se poate întreba, pe bună dreptate, ce importanţă are pentru cercetarea noastră 
demonstraţia lui Gödel. De fapt, un fragment de matematică nu poate să rezolve 
problemele care ne interesează pe noi. – Răspunsul este: ceea ce ne interesează este 
situaţia în care ne pune o astfel de demonstraţie. „Ce trebuie să spunem acum?” – Acesta 
este tema noastră. 

Chiar dacă sună ciudat, pare că sarcina mea în ce priveşte demonstraţia lui Gödel 
constă pur şi simplu în a pune în evidenţă ce anume semnifică, în matematică, o propoziţie 
ca aceasta: „Să presupunem că este posibil să demonstrăm acest lucru” (RFM, V, §19). 
 
Acestea sunt celebrele afirmaţii despre care eu susţin că nu au nicio 

legătură directă cu demonstraţia lui Gödel, dar care, în ciuda acestui fapt, ele 
sunt folosite de majoritatea autorilor care vorbesc în trecere despre acest 
subiect, pentru a evidenţia modul ciudat în care vorbeşte Wittgenstein despre 
demonstraţia lui Gödel. Dar, după cum se poate vedea clar din lectura 
afirmaţiilor mai sus citate, în ele nu sunt conţinute niciun fel de „observaţii” cu 
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privire la teorema de incompletitudine. Dacă există, totuşi, o analiză a teoremei 
de incompletitudine, această este cuprinsă în Appendix I, Partea I din Remarks… 
şi vom vedea mai jos în ce mod este ea făcută şi cu ce scop.   

 
 
4.b. Analiza informală a propoziţiei indecidabile făcută de Wittgenstein 
 
De ce, dacă nu îl interesează demonstraţia lui Gödel – aşa cum susţine în 

nenumărate rânduri – Wittgenstein se ocupă, la un anumit moment, de analiza 
propoziţiei indecidabile pe care a construit-o matematicianul austriac? Aceasta 
este întrebarea pe care trebuie să ne-o punem acum, mai ales că din răspunsul la 
întrebare trebuie să reiasă şi scopul pe care îl are succinta analiză a propoziţiei 
indecidabile ce se găseşte în Appendix I.  

De obicei, se consideră că cele mai importante paragrafe din Appendix I 
sunt §7 şi §8, unde Wittgenstein susţine că nu pot exista două versiuni identice 
ale aceleiaşi propoziţii matematice în două sisteme diferite, deoarece, pentru el, 
o propoziţie matematică are sens numai ca parte a unui sistem deductiv 
particular (H.-J. Glock, p. 92). Aşa că – după Wittgenstein – Gödel nu a făcut 
nimic altceva decât să construiască două propoziţii diferite. Una este adevărată, 
dar nedemonstrabilă într-un sistem; iar cea de-a doua este adevărată şi 
demonstrabilă în celălalt sistem. Această teză are la bază ideea că o propoziţie 
matematică adevărată are sens numai dacă face parte dintr-un anumit sistem 
determinat şi o fost derivată printr-o demonstraţie matematică. Şi de asemenea, 
se mai atrage atenţia că Wittgenstein consideră interpretarea care se dă lui „P nu 
poate fi demonstrată” ca fiind paradoxală, ceea ce ar face-o asemănătoare cu 
paradoxul mincinosului (Ibidem). Da, ambele teze sunt susţinute de Wittgenstein în 
Appendix I, dar cu ce scop au fost ele făcute, nimeni nu mai spune. Să fi fost ele 
făcute chiar fără nici un rost? Să nu fi vrut oare Wittgenstein să urmărească ceva 
anume? Din tăcerea majorităţii autorilor asupra acestui subiect, pare că aşa ar 
trebui să fie. Dar ce ne facem cu celelalte paragrafe din Appendix I, acestea 
fiind douăzeci la număr? Le ignorăm? Nu. Nu în acest text. Conform tezei pe 
care o susţin, Wittgenstein pe parcursul celor douăzeci de paragrafe încearcă să 
susţină o anumită idee, iar cele două probleme pe care le-am menţionat mai sus 
şi care sunt deseori reţinute ca fiind cele mai importante idei ce reies din aceste 
paragrafe, devin doar nişte momente, nişte mijloace folosite în vederea unui scop. 

Care este, deci, acest scop pe care îl urmăreşte Wittgenstein? Şi cum 
procedează el pentru a-l argumenta? Acestea sunt întrebările la care voi încerca 
să răspund în continuare, sperând că, atunci când le voi fi terminat de clarificat, 
vor fi în acelaşi timp clare şi scopul şi semnificaţia afirmaţiilor wittgensteiniene 
care au făcut obiectul de studiu al acestei lucrări. 

Cum ajunge, deci, Wittgenstein să abordeze propoziţia indecidabilă a lui 
Gödel? După cum ne mărturiseşte el însuşi, motivul este că „aceasta a fost o 
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sursă de nelinişte pentru oameni, şi, de asemenea, pentru că ne arată ce fel de 
probleme neliniştitoare pot izvorî din limbajul nostru şi ce fel de lucruri ne 
neliniştesc” (RFM, Appendix I, §13). Astfel, pe acest fundal, el face o analiză, 
în stilu-i caracteristic, a acestei propoziţii, vrând să afle care este utilitatea unei 
astfel de propoziţii indecidabile pentru limbajul nostru şi dacă poate fi utilă 
pentru alte probleme. 

Numai că există o mică diferenţă între „instrumentele” cu care analizează 
Wittgenstein propoziţia şi cele pe care le-a folosit Gödel pentru construcţia ei. 
Acest lucru va avea drept consecinţă îndreptarea înspre o altă direcţie a 
interpretării wittgensteiniene faţă de interpretarea originală pe care i-a dat-o 
Gödel. Acesta a fost, cu siguranţă, aspectul cel mai important pentru care aceste 
afirmaţii wittgensteiniene nu au fost corect apreciate, deoarece ele erau judecate 
după un alt standard, diferit de cel după care au fost făcute. De obicei, 
afirmaţiile lui Wittgenstein erau evaluate după calapodul lui Gödel şi, în acest 
context, ele deveneau nu numai de neînţeles, dar şi lipsite de orice valoare. Nu 
trebuie însă să uităm că Gödel era un platonician convins, în timp ce concepţia 
lui Wittgenstein era în contradicţie cu platonismul matematic. Deci, ar fi fost 
imposibil ca Wittgenstein să analizeze propoziţia indecidabilă în conformitate 
cu interpretarea platoniciană şi nu în conformitate cu modul său caracteristic de 
a înţelege natura matematicii. Astfel că, aspectul principal în ce priveşte analiza 
şi interpretarea propoziţiei indecidabile, în care aceştia se despărţeau, era 
modalitatea diferită a ceea ce fiecare dintre ei înţelegea prin „propoziţie 
adevărată” într-un sistem. Din acest moment, direcţia în care se va îndrepta 
analiza lui Wittgenstein a propoziţiei indecidabile va fi opusă celei a lui Gödel. 

Wittgenstein se întrebă: „La ce se dă, deci, numele de ‹‹propoziţie 
adevărată›› în sistemul lui Russell? […] Pentru ce numim că o propoziţie ‹‹este 
adevărată››?” (RFM, Appendix I, §5, §6). Pentru Wittgenstein, o propoziţie 
matematică va fi considerată adevărată în mod standard, am putea spune, 
deoarece propoziţia este adevărată relativ la un sistem de reguli, la o sintaxă, cu 
alte cuvinte adevărul este considerat un construct formal (R. Goldstein, pp. 86-87). 
Pe de altă parte, un adept al platonismului matematic, cum era Gödel, are o cu 
totul altă opinie despre acest aspect. Orice propoziţie este adevărată sau falsă, şi 
ceea ce o face să fie aşa sunt obiectele matematice la care propoziţia se referă. 
Adevărul acestor propoziţii nu are nimic de-a face cu noi. Un platonician 
foloseşte cuvântul „adevărat” ori de câte ori este aplicat expresiilor matematice, 
exact în acelaşi mod în care folosim acest cuvânt pentru a reprezenta existenţa 
stării de fapt la care ne referim. De exemplu, o propoziţie P este adevărată dacă 
şi numai dacă P; cu alte cuvinte, „Moş Crăciun există” este adevărată dacă şi 
numai dacă Moş Crăciun există (Ibidem). 

Deci, să revenim: Wittgenstein face o analiză a propoziţiei „P nu este 
demonstrabilă” având în vedere premisa că adevărat = demonstrat: „Adevărat 
în sistemul lui Russell înseamnă demonstrat în sistemul lui Russell” 
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(RFM, Appendix I, §8). Tocmai de la această premisă va pleca Wittgenstein, cu 
scopul de a vedea care este utilitatea unei propoziţii de felul celei construite de 
Gödel pentru limbajul nostru. Trebuie, deci, să fim foarte atenţi la acest aspect, 
deoarece el nu analizează propoziţia indecidabilă având în minte concepţia 
platoniciană a adevărului, aşa cu face Gödel. De aici diferenţa majoră dintre 
analiza lui Wittgenstein, pe de o parte, şi interpretarea originală pe care i-a dat-o 
Gödel propoziţiei indecidabile, pe de altă parte.  

Cum era şi de aşteptat, acum şi o propoziţie falsă va avea alt înţeles. Fals 
în sistemul lui Russell – spune Wittgenstein – va însemna că propoziţia contrară 
a fost demonstrată în sistemul lui Russell (RFM, Appendix I, §8). Şi la lumina 
acestor precizări Wittgenstein se întreabă: ce înseamnă acum „să presupunem că 
propoziţia este falsă?”, referindu-se la propoziţia indecidabilă, care în 
interpretarea lui Gödel, în presupunerea că aceasta era falsă, se ajungea la 
concluzia că aceasta era demonstrată, ceea ce este absurd şi trebuia să se renunţe 
la a o mai considera falsă. Deci, acum ea va avea sensul de: „să presupunem că 
contrara ei a fost demonstrată în sistemul lui Russell”. Consecinţa va fi că în 
această situaţie, trebuie să renunţăm la interpretarea propoziţiei „P nu este 
demonstrabilă” conform căreia această propoziţie nu poate fi demonstrată. Până 
aici raţionamentul lui Wittgenstein este perfect valid, dar nu trebuie să uităm 
premisa de la care a plecat el, cu totul alta decât a lui Gödel. Trebuie să fim 
foarte conştienţi de acest aspect, deoarece în acest punct problematic toată 
lumea se desparte de Wittgenstein, pentru că, într-un anumit fel, nu se ştie sigur 
care, interpretarea lui trebuie să fie greşită, deoarece intră în contradicţie cu cea 
a lui Gödel, care la adăpostul incontestabilei lui demonstraţii este considerată a 
fi cea corectă. Acest tip de paralogism trebuie să-l evităm. 

Având deci în vedere interpretarea lui Wittgenstein nu ar mai trebui să ne 
mire că propoziţia indecidabilă capătă aspectul unei contradicţii:  

 
Să presupunem că eu demonstrez că P nu poate să fie demonstrată (în sistemul 

lui Russell); atunci cu această demonstraţie am demonstrat P. Acum, dacă această demonstraţie 
aparţine sistemului lui Russell voi fi demonstrat în acelaşi timp apartenenţa şi non-apartenenţa 
acestei propoziţii la sistemul lui Russell. – Iată ce se întâmplă dacă construim propoziţii de 
acest tip. – Dar aici este o contradicţie! Ei bine, da, aici este o contradicţie. Afectează acest 
lucru pe cineva? (RFM, Appendix I, §11). 
  
Pe Wittgenstein nu îl deranjează câtuşi de puţin că o propoziţie se 

dovedeşte a fi o contradicţie şi se întreabă: „este limbajul nostru mai puţin 
utilizabil pentru faptul că în acest caz, aplicând regulile obişnuite, dintr-o 
propoziţie se poate deriva contrara sa şi pe urmă din nou prima propoziţie? 
Inutilizabilă este propoziţia în sine şi inutilizabile sunt, de asemenea, concluziile 
care se trag din aceasta…” (RFM, Appendix I, §12). 

Este de remarcat faptul că, până în acest moment, Wittgenstein nu s-a 
referit niciodată, în mod direct, la demonstraţia lui Gödel; el a avut în vedere 
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numai propoziţia indecidabilă pe care acesta a construit-o. Prima referire directă 
la demonstraţie o face abia în paragraful 14 când o va compara cu o altă 
demonstraţie de imposibilitate, anume cu demonstraţia că este imposibil să 
construim o anumită figură numai cu linia şi compasul. Mai clar, pentru 
Wittgenstein, o demonstraţie de imposibilitate conţine un element de predicţie, 
un element fizic: „Deoarece, având în vedere această demonstraţie, spunem unui 
prieten: « Nu te mai deranja să găseşti o construcţie (de exemplu a trisecţiunii 
unghiului) atât timp cât s-a demonstrat că nu se poate »” (RFM, App. I, §14). 
Aici, după cum se vede, el se referă strict la prima teoremă a lui Gödel, cea care 
stabileşte existenţa propoziţiilor indecidabile. Este evident acest lucru, întrucât 
cea de-a doua teoremă tocmai un astfel de scop are, anume de a arăta ca este 
imposibilă demonstrarea coerenţei aritmeticii cu mijloace finitare. Şi, deci, ea 
poate fi folosită pentru a-i spune cuiva să nu se mai deranjeze degeaba să 
găsească o astfel de demonstraţie, atâta timp cât s-a arătat că este imposibil 
acest lucru. Dar problema pe care o pune Wittgenstein este, evident, alta: „Deci, 
problema este dacă aici ‹‹demonstraţia că P nu poate să fie demonstrată›› 
constituie un motiv suficient de puternic pentru asumpţia că nu se va găsi o 
demonstraţie a lui P” (RFM, Appendix I, §15). Răspunsul care pare să se 
desprindă din argumentaţia lui Wittgenstein este că, propoziţia având aspectul 
unei contradicţii nu va putea să fie utilizată cu un astfel de scop. 

În paragraful 19 Wittgenstein se de întreabă din nou: „pentru ce scop tu 
scrii această aserţiune?”, adică cu ce scop facem noi aserţiunea:  

 
…deci P este adevărată, dar nu poate fi demonstrată.[…] Şi cum poţi face adevărul 

aserţiunii plauzibil pentru mine, din moment ce nu poţi s-o foloseşti, exceptând acel 
truculeţ? (RFM, Appendix I, § 19). 
 
 „Acel truculeţ” este, probabil, mecanismul prin care Gödel reuşeşte să 

construiască propoziţia indecidabilă, iar motivul pentru care, se pare, această aserţiune 
nu are aplicaţii în practică se datorează faptului că ea nu este nici adevărată, nici 
falsă. Ba mai mult, propoziţia trebuie să fie exprimată într-un limbaj formal, matematic:  

 
Nu uita: propoziţia care-şi asertează propria indemonstrabilitate trebuie să fie 

concepută ca o aserţiune matematică – deoarece acest lucru ne este deloc evident de la 
sine. Nu este evident că propoziţia conform căreia această structură aşa şi aşa nu poate să 
fie construită, trebuie să fie concepută ca o propoziţie matematică (RFM, V, §18). 
  
Iar după cum aminteşte Wittgenstein, propoziţiile logicii sunt construite astfel 

încât, din punct de vedere al informaţiilor nu găsesc nicio aplicaţie în practică. Necesitatea 
exprimării propoziţiei indecidabile într-un limbaj matematic, formal se datorează – şi 
aici se vede foarte clar aplicat programul lui Wittgenstein în abordarea problemelor 
matematicii, pe care l-am evidenţiat la începutul articolului – faptului că:  
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…expresia „ea asertează ceva despre ea însăşi” – trebuie să fie înţeleasă într-un 
mod cu totul particular. Asta deoarece este uşor să se confunde cu o alta, din cauza folosirii în 
diferite moduri a expresiei: „această propoziţie asertează ceva despre…”. În acest sens şi 
propoziţia „625 = 25 ori 25” asertează ceva despre ea însăşi: şi anume, că înmulţind cifrele 
care stau la stânga semnului egalităţii se obţine cifra care stă la dreapta (RFM, V, §18). 
 
Deci, în concluzie, ceea ce susţine Wittgenstein cu privirea la propoziţia 

indecidabilă construită de Gödel (pentru că el numai despre aceasta vorbeşte), 
lucru care reiese din Appendix I, este că această propoziţie are, de fapt, doar 
aparenţa unei propoziţii. Întrucât pentru el o propoziţie cu sens este o aserţiune, 
iar o aserţiune are drept caracteristică principală faptul de a fi adevărată sau 
falsă, şi cum propoziţia indecidabilă a lui Gödel nu este nici adevărată, nici 
falsă, ea nu este cu adevărat o propoziţie matematică. Şi, din această cauză, ea 
nu poate fi utilă limbajului nostru, cum nu va putea fi utilă nici problemelor mai 
generale care îl interesau pe Wittgenstein. 
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Francis Bacon’s natural history has been a longstanding subject of debate among the 
historians of early modern philosophy. Both his claim that science (i.e. natural philosophy) should 
be build on natural histories and the very nature of the latter have been the subject of heated 
debates. Recently, no less than three different contextual interpretations have been put forward by 
Graham Rees, Paula Findlend and Deborah Harkness. They all address the question of the 
specificity of Bacon’s natural history in the context of Renaissance natural history, characterizing 
in different manners Bacon’s transformation and appropriation of the natural historical tradition 
(or discipline). In my paper I address the same issue from less contextual perspective. I try to 
make sense of Bacon’s natural histories as the ultimate product of Bacon’s research programme. I 
claim that, for Bacon, natural history has a complex theoretical structure, an associated 
methodology and a set of norms and values associated with the professional study of nature. 

Keywords: natural history, natural philosophy, research programe, Francis Bacon. 
 
 
Natural history is one of Bacon’s major legacies to seventeenth century 

(and to the rest of us). In terms of the widespread popularity of his books, as a 
model for collaborative research and as the first step into the proper study of 
nature, Baconian natural history outshined Bacon’s natural philosophy or the 
discourse on scientific method. The posthumous Sylva Sylvarum, or Natural 
history in ten centuries went through 14 editions in English, two translations in 
Latin and one translation in French until the end of the seventeenth century. It 
was a major source of inspiration of the “new” experimental philosophy. It was 
emulated, continued, read as a research project1 or as the proper way of doing 
(and writing about) science2

                                                           
1  A large number of suggested experiments or queries from Sylva constituted serious working 

material for the Royal Society in its first years. See THOMAS BIRCH, History of the Royal Society, 
vol. I: 45, 163, vol. II, 71, vol. IV, 46. R. A. AUSTEN, Observations Upon Some Part of Sir Francis 
Bacons Natural History As it Concerns Fruit Trees, Fruits and Flowers: Especially the Fifth, Sixth and 
Seventh Centuries, Improving the Experiments Mentioned, to the Best Advantage, Oxford, 1665 – it’s a 
book developed out of Bacon’s experiments and suggested observations in Century IV. 

. Bacon’s more topical and more carefully drafted 

2  Robert Boyle, Certain Physiological Essays, 1669: “I must inform you that many of the 
particulars which we are now considering, were in my fist Design collected in order to a 
continuation of the Lord Verulam’s Sylva Sylvarum or Natural History. And that my intended 
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natural histories (of the winds, of dense and rare, of life and death)3

They nevertheless imposed a new paradigm of scientific research within 
the Royal Society: a new stile of writing and a model of collaborative research, 
new methods and new values. The natural histories had also a very important 
pedagogical aspect. Doing natural history was seen as the first necessary step for 
the apprentice in the long road towards natural philosophy and the explanation 
of nature. Doing natural history was part of the discipline of the natural 
philosopher and soon became a part of the discipline of natural philosophy. 

How did this happen? 

 had a 
certain amount of popularity as well, enough to be translated into English and 
published a number of times until the end of the century. To the modern eye, 
such a phenomenon can easily be seen as one of the peculiarities of the early 
modern world. Such texts are enormous, difficult to read, full of digressions and 
references, quite packed with second-hand material and observations taken out 
of the ancient sources and, frankly speaking, quite useless.  

Natural history was not a Baconian invention. It was a self-standing, 
growing corpus of knowledge at the end of the sixteenth century4

Recent scholarship has questioned the way in which Bacon was 
influenced by and transformed the tradition of natural history. Paula Findlen has 

, a humanist 
discipline born out of philological, philosophical and cultural interests. It had its 
own community and its own rules, quite distinct from the community and rules 
of the philosophers. 

                                                                                                                                              
Centuries might resemble his, to which they were to be annexed, it was exquisite that such kind of 
Experiments and Observations as we have been newly speaking of, should make up a 
considerable part of them.” (ROBERT BOYLE, Works, 1999, vol. II, 17) 

3  All references to Bacon’s works will be to one of the two editions still in use as the 
“standard edition“, namely J. SPEDDING, R. ELLIS, D. HEATH, The life and works of Francis Bacon, 
reprint, Thoemmes Press, 1999, quoted hereby as WFB followed by the volume number and the 
page, and the new edition still in print, having Graham Rees as a general editor and referred to as 
The Oxford Francis Bacon and quoted here as OFB followed by the volume number and page. 

4  The disciplinary status of natural history was both questioned and re-affirmed recently, 
according to what was considered as the major set of characteristic forming a discipline. Natural 
history was not part of the university curriculum in Bacon’s time (although it would start to be 
taught in some European universities already at the end of the sixteenth century) but it already 
had a number of unifying disciplinary features: a community of practitioners, a common tradition, 
methods and rules, a growing specialized terminology. In the meantime it was too vast in scope 
and definition to have a canon of texts or a specific set of problems and for obvious reasons it 
never had textbooks. It was encyclopaedic and philological in appearance and was often presented 
as non-disciplinary knowledge used mainly to satisfy the curiosity of the rich. It also had the appeal of 
the new, its non-specialized content make it a very good introduction into a more vast program of exploring 
nature, and it was a field of public and collaborative knowledge. For a number of recent discussions see 
PAULA FINDLEN, “Francis Bacon and the Reform of Natural History in Seventeenth Century”, 
in D. Kelley, History and the Disciplines, 1999; BRIAN OGILVIE, “Natural History, Ethics and 
Physico-Theology”, in G. Pomata, N. Siraisi, Historia: Empiricism and Erudition in Early Modern 
Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 75-103; The Science of Describing: Natural 
History in Renaissance Europe, Chicago University Press, 2006. 
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described Bacon’s attempts to “discipline” natural history (to reform its 
purpose, get rid of its humanist traits and make it a discipline properly 
speaking).5

In this paper I will try to offer an alternative answer. I will show that for 
Bacon natural history was not meant to be only a storehouse of materials for the 
natural philosophers but a much more complex object, containing, in fact, the 
major elements of a new “paradigm”. Natural history was a discipline built upon a 
core theory (Bacon’s theory of matter), contained an attached methodology for 
knowledge production, preservation and transmission. Natural history was in 
many ways a preparative discipline, containing norms of acquisition of 
knowledge but also moral and practical norms for the self-reformation and the 
reformation of the proposed philosophical community.  

 
 
1. What Is Natural History? The Place of the Discipline in the Tree 

of Knowledge 
 

 Graham Rees described Bacon’s version of natural history as a clear 
break with the tradition: the end of the erudite, humanist natural history, the 
replacement of the old reading of the book of nature with a new one 
(introductory, pedagogical, like a child learning the alphabet). On the other 
camp, Deborah Harkness went at great length to show that Bacon did not really 
change the tradition, but borrowed from it, sometimes in a quite illegitimate 
manner, putting at work in his philosophical and political program things that 
were already well developed in the discipline of natural history around 1600: 
the empirical and observational approach to nature, the collaborative aspects of 
the work, the emphasis on usefulness of knowledge and on setting minimal 
goals to it. Despite their differences, all these authors agree on the fact that 
Bacon not only transformed natural history but, by placing it in a different 
disciplinary context, used it in a completely novel fashion. He was said to have 
merely reduced natural history to a storehouse of materials for induction, 
transforming it from a self-standing discipline to a handmaid to philosophy. 

For Bacon, natural history is an important part of the tree of knowledge, a 
part corresponding to one of the tree faculties of the human intellect: memory. 
Again and again, Bacon stresses the complete character of his division: there are 
only three faculties of the intellect leading to knowledge: memory, imagination 

                                                           
5  Findlen starts from the premise that natural history was not a discipline in sixteenth 

century and had not yet developed a strong tradition, especially in England. Bacon took the model 
of the humanist natural history (ancient?) and reform it so that it can play the role of a disciplinary 
basis for natural philosophy. Disciplining natural history meant “narrowing the enterprise, making 
natural history a proper “history” of nature rather than a repository of the encyclopaedic 
imagination; without it, the natural philosopher could not recognize the true laws of nature. It also 
dignified natural history by making it a nobler enterprise.” (PAULA FINDLEN, op. cit., 242). 
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and reason, and three branches of learning corresponding accordingly: history, 
poesy and philosophy. 
 

DISCIPLINE OBJECT CORRESPONDING 
FACULTY 

Natural history 

EXPERIENCE i.e. 
Individuals/species 
- individuals as members of a species 
- distinct individuals (monsters) 

Memory 

Poesy 

Individuals 
- invented in the imitation of the individuals 
 of history 
- exceeds the measure of nature 

Imagination 

Philosophy 

SCIENTIA 
Universals (“philosophy discards individuals”) 
 
Abstract notions derived from the impressions 
Composition and division of abstract notions 
“according to the law of nature and fact” 
(WFB, IV, 292) 
 
Arts and sciences (WFB, V, 504) – whatever 
was digested by the mind into general notions 

Reason 

 
Natural history is, therefore, a natural introduction to natural philosophy, 

simply because this is how the intellect works: memory being the storehouse of 
materials for the workings of reason.  

 
That these things are so, may be easily seen by observing the commencements of 

the intellectual process. The sense, which is the door of the intellect, is affected by 
individuals only. The images of those individuals – that is the impressions which they 
make on the sense – fix themselves in the memory, and pass into the first instance entire 
as it were, just as they come. These human mind proceeds to review and ruminate; and 
thereupon either simply rehearses them, or makes fanciful imitations of them, or analyses 
and classifies them. Wherefore from these three fountains, Memory, Imagination, and 
Reason, flow these three emanations, History, Poesy, and Philosophy; and there can be no 
others. For I consider history and experience to be the same thing, as also philosophy and 
the sciences. (WFB, IV, 292-293) 
 
There is a subsequent theory of knowledge at work here: the images of 

individuals received by the sense and fixed in the memory and then 
compounded by the imagination or reason: 

 
Then the mind recalls and reviews them, and (which is its proper office) compounds 

and divides the parts of which they consist. For the several individuals have something in 
common one with another, and again something different and manifold. Now this composition 
and division is either according to the pleasure of the mind, or according to the nature of things 
as it exists in fact. If it be according to the pleasure of the mind, and these parts are arbitrarily 
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transposed into the likeness of some individual, it is the work of the imagination; which not 
being bound by any law and necessity of nature or matter, may join things which are never 
found together in nature and separate things which in nature are never found apart… If on 
the other hand these same parts of individuals are compounded and divided according to 
the evidence of things, and as they really show themselves in nature, or at least appear to 
each man’s comprehension to show themselves, this is the office of reason… (WFB, 503-504). 
 
In this context, (natural) history is the first step to knowledge and, in the 

same time, a discipline and way of training of the mind:  
 

History is properly concerned with individuals; the impressions whereof are the 
first and most ancient guests of the human mind, and areas the primary material of 
knowledge. With these individuals and this material the human mind perpetually exercises 
itself, and sometimes sports. For all knowledge is the exercise and work of the mind, so 
poesy may be regarded as its sport. In philosophy the mind is bound to things; in poesy is 
released from that bond, and wanders forth, and feigns what it pleases. (WFB, V, 503) 
 
Natural history can be further divided according to its scope/end, into a 

sort of narrative natural history, a storehouse of curiosities and facts that can be 
used in itself, as a source of knowledge, or what he calls an inductive natural 
history, the “primary matter”, or the “solid and eternal basis” of natural philosophy: 
 

Narrative 
natural history 

Used for the knowledge 
of the things themselves 

Extant – but full 
of fables 

Inductive 
natural history 

The primary matter of philosophy 
The nursing mother of philosophy (WFB, IV, 298) 
 
The noblest end of natural history (WFB, V, 507) – a 
solid and eternal basis of the true and active philosophy 

wanting 

 
The second type of natural history is, of course, what Bacon needs to 

construct; without it the natural philosophy would be impossible: 
 

Now the noblest end of natural history is this; to be the stuff and matter of true and 
lawful induction; and to draw forth from the sense enough to inform the intellect. For that 
other kind which aim either to please by the agreeableness of the narrative, or to help by 
the use of experiments, and is pursued for the sake of such pleasure or such profit, is an 
inferior thing, and in its very kind of less value, than that which is qualified to be a proper 
preparative for the building up of philosophy. For this is that natural history which 
constitutes a solid and eternal basis of true and active philosophy; this it is which gives the 
first spark to the pure and real light of nature; and whose genius being neglected and not 
propitiated, has caused us to be visited most unhappily by that host of spectres and 
kingdom of shadows which we see fitting about among the philosophies, afflicting them 
with utter bareness with respect to works. (WFB, V, 507-8) 
 
However, a narrative natural history is, we are told, also important, 

although, arguably, less “noble” than the “stuff and matter of true induction”. It 
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is important because, if collected properly, offers a good training of the mind. It 
is also important because we need to correct the extant natural histories, full of 
fables and fancies, more like “a treasure house of eloquence rather than a solid 
narrative of facts” (WFB, V, 508).  

 
For I well know that a natural history is extant, large in its bulk, pleasing in its variety, 

curious often in its diligence; but yet weed of its fables, antiquities, quotations, idle controversies, 
philology and ornaments (which are more fitted for the table talk and the noctes of learned 
men than for the instauration of philosophy), and it will shrink into a small compass. Certainly 
it is very different from that kind of history which I have in view. (WFB, IV, 299) 
 
In most of his later writings Bacon complains that he is forced to gather 

raw materials for the construction of his Instauratio magna instead of being in 
charge of designing the building. However, he explains that he is obliged to do 
so; otherwise, people will continue to gather natural histories in the “old way”, 
wandering hopelessly away from the true design6. He stresses once and again 
that there is a new kind of natural history he has in mind. And no advance in 
natural philosophy can ever be made without this new kind of natural history7

Bacon claims that natural histories should present the intellect with “bare 
facts”, simple reports, no pleasant stories, no superstitions, simple language and 
no philological references

. 
Natural history is no mere storehouse of facts. On the contrary, it is a 

complex object, a wide-ranging discipline “of the scale of the universe”. Its 
structure and composition should follow the very states/condition in which 
Nature can exist: free, constrained, or “wandering away” from its regular 
course. The results are long lists of natural histories divided in three kinds: 
histories of generations (nature free), histories of pretergenerations or monsters 
(nature driven out of her course), and mechanical and experimental histories 
(nature subject to constraints). 

However, all these natural histories should not be treated separately; there 
are interconnected, constituting a methodological unity. 

8

                                                           
6  “But the main point of the whole accusation against natural history is that men have gone 

astray not only in the work, but in its very plan. For the natural history which is in existence 
seems to have been composed either for the usefulness of the experiments themselves, or for the 
agreeableness of their narratives, and to have been made for their own sake, not so as to furnish 
the makings of philosophy and the sciences and as it were breast-feed them” (OFB VI, 5). 

7  “Perhaps others too will be moved by my example, especially when they have fully 
appreciated what I am up to. For in a good and solidly constructed Natural history lie the keys 
both to knowledge and to works” (OFB, XII, 5). 

8  See for example Parasceve. OFB XIII. See also GRAHAM REES introduction to OFB XIII 
and his claim that Bacon’s natural history is: “the end of erudition”. 

. Taking such claims for good, numerous authors 
have considered that we have here a fair break with the humanist discipline of 
natural history. In fact, things are a bit more nuanced, as usual. Bacon’s natural 
history has many humanist features: it is largely based on second-hand reports 
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from the ancients, interspersed with personal observations and experiments. It is 
not more selective or critical than Pliny, an author whom Bacon praises for 
initiating the genre. The difference lies somewhere else: the kind of natural 
history advocated here permanently seen as the very first step of a longer and 
continuous route to knowledge leading from the observation of bare facts to 
formulating queries and hypotheses, to the testing or imagining tests for the 
latter and then to the next stage, the inductive way into natural philosophy. The 
same gradual ascent is clear in the very division of natural history by subject of 
study: the study of nature should follow the constitution and order of the world. 
The history of generations begins with a history of the ether or the celestial 
zone, continues with a history of meteors and the regions of the air (including 
things like comets), follows a history of the earth and sea and then the history of 
the “elements” (great masses of connatural bodies) and “species”. There is also 
a kind of intermediate natural history advocated by Bacon as the medium term 
between natural history properly speaking and natural philosophy. It is the 
natural history of qualities or virtues: dense, rare, light, heavy, hot, cold etc., or 
a history of motions (Descriptio Globi Intellectualis, WFB V, 510). 

So much for the plan: little was completed from this long list. However, 
from the little that was completed, we can see a number of very interesting 
features of the “new” natural history, most of them linking this new discipline 
closely together with Bacon’s projected natural philosophy. 

 
 
2. Natural History As a Discipline  
 
Before moving forward it is worth having a brief look of natural history 

as a discipline before Bacon. At the time Bacon confiscated it for the purpose of 
his own Instauratio magna, natural history was already a well established corpus 
of knowledge in early modern Europe, having its own practitioners, a well 
established tradition, methods of exploration and specialized language. In many 
ways too vast to be a discipline properly speaking, in the second part of the 
sixteenth century, it developed, however, a serious disciplinary outlook9. 
Although claiming ancient sources, it was mainly a humanist discipline, an 
invention of the sixteenth century’s humanist preoccupations with inventing 
traditions. As so many other humanist disciplines, was “forged in the library, 
with the bibliographic tools of the scholar”10

                                                           
9  OGILVIE, 2006. 
10  W. B. ASHWORTH, JR. “Emblematic Natural History of the Renaissance”, in N. Jardine, 

J. A. Secord, E. C. Spary (eds.), Cultures of Natural History, Cambridge University Press, 1996, 
17-38, p. 19. 

. It mainly arouse from humanist 
debates over the accuracy of the ancient sources. However, it gradually 
developed into a “new” discipline, based on facts. For such a change to be 
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possible, a whole set of new techniques and beliefs had to replace the traditional 
framework and especially the belief that no real knowledge can follow the study 
of particulars. Brian Ogilvie describes in his recent book the shift of attitude 
taking place in the 16th century and promoting the attentive study of the world 
in an altered epistemological framework attaching value to individual facts. 
What happened was the gradual evolving of a science of describing. The 
humanist naturalists had a purpose of establishing a catalogue of nature to 
complete and correct the ancient natural histories. In the process, they 
eventually created a new discipline: developing new habits of observation, a 
new vocabulary, a new “sensibility, or habitus” i.e.not merely a set of methods 
or techniques; it involved a long process of self-discipline that, if successful, 
produced an experienced naturalist whose judgment would be accepted by his 
peers”11

Therefore, natural history has begun as a philological discipline, evolved 
into a mixed discipline based on comparisons of book descriptions with 
specimens of the real world to eventually develop into a thorough and detailed 
study of nature. It was much of a self-contained discipline, with a different 
tradition and different practices than those associated with natural philosophy. 
Unlike natural philosophy, natural history did not require specialized 
knowledge to participate; it addressed the curiosity of the learned or the 
curiosity of the wealthy. It was much of an outside discipline, developed 
independently of the school learning. For both these reasons it appealed to a 
public situated outside the traditional “professional” circles

. As its “mother” history, natural history had a strongly developed moral 
side. The study of nature was both the study of Creation and a way of 
disciplining the mind (senses, memory, intellect) in its dealings with nature. 

12

In Bacon’s general scheme, however, natural history has a much more 
ambitious task to play. First of all, it is not self-sufficient, but mere introductive 
into the larger field of natural philosophy. Second, it is a discipline of the 
philosophers or those aspiring to knowledge. It aims at training the memory but 

. It did no provide 
knowledge properly speaking but was rather addressing the curiosity and 
inquisitiveness of any interested mind. And it also provided a preliminary kind 
of cognitive and moral training, a pleasant and worthy way of learning and 
working, of putting one’s mind in accord to the beautiful design of nature. 

 
 
3.  Bacon’s Transformation of Natural History. Natural History and 

Natural Philosophy 
 

                                                           
11  OGILVIE, 2006, 140. 
12  FINDLEN, “Courting Nature”, in N. Jardine et. all, op. cit., 57-74. 
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equally well it aims at educating the mind. More important, however, it is the 
structure and composition at play in Bacon’s natural history.  

 
 
The Theoretical Structure Behind Natural History 
 
One of Bacon’s numerous methodological texts, Descriptio globi 

intellectualis, begins with the partition of knowledge only to transform into a 
description of what natural history should be and ends with a long description of 
the way one can gather together a natural history of the heavens. Bacon 
advocates a history of celestial zone that contains “bare facts”, separated from 
all dogmas of astronomy and in fact beginning anew with “naked observations”. 
Bacon emphasize that he is not interested in astronomy (reduced to the ability of 
calculus and prediction) but in philosophy:  

 
such a philosophy that inform the human understanding, not only of the motion of 

the heavenly bodies and the period of that motion, but likewise of their substance, various 
qualities, powers and influences, according to natural traditions; and again such as may 
discover and explain in the motion itself, not what is accordant with the phenomena, but 
what is found in nature herself, and is actually and really true. (WFB, V, 511) 
 
A history of phenomena (of the heavens) should therefore be kept pure 

and simple, not “tinctured with the dogma” (WFB, V, 512). Instead, it should 
organise under the common headings and under the same umbrella, phenomena 
previously belonging to separate sciences: astronomy (mixed mathematics), 
physics, alchemy. Bacon insists there is no ontological separation between the 
sublunary and the celestial world (WFB, V, 512).  

 
For those supposed divorces between ethereal and sublunary things seem to me but 

figments, superstitions mixed with rashness; seeing it is most certain that very many 
effects, as of expansion, contraction, impression, cession, collection into masses, 
attraction, repulsion, assimilation, union, and the like, have place not only here with us, 
but also in the heights of the heaven and the depths of the earth. Nor have we any more 
faithful interpreters to consult, in order that the human understanding may penetrate the 
depths of the earth, which are never seen at all, and the heights of the heaven, which are 
for the most part seen untruly. (DGI, 512) 
 
In fact, a history of the heavens is a thorough observation of the “common 

passions and desires of matter in both globes”(WFB, V, 512). And here we are 
already in the purely theoretical field of Bacon’s theory of matter: the passions 
and appetites/desires of matter are the hidden forces of nature responsible for 
the formation of all individuals in the universe. Charting those passions raises 
natural history far above the level of being a storehouse of facts. In fact, 
gathering together a thorough history of the heavens, an organised chart of the 
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passions and desires of matter in the celestial and terrestrial globe is already 
presented as a first step into discovering the secrets of nature: a complete chart 
of the passions and appetites will give us not only a description of the world but 
power over the forms of matter.   

What we have here is a very good example of Bacon’s ambitious plan for a 
history of nature that is not a catalogue of the observed, but a thorough investigation 
of the (mainly) invisible processes and forces of nature. A history of the heavens is 
not a catalogue of the positions of stars in the sky. Instead, it is a charting of the 
motions and appetites that can coexist in the matter (celestial or sublunary). 

However, the development of a history of the heavens is still at the level 
of project, one of Bacon’s published histories, Historia Densi et rari deploys 
most clearly a whole theoretical structure and an elaborated theory of matter 
underlying the observations and experiments. It begins with a law of general 
conservation of matter in the universe (OFB XIII, 39) and it is on the basis of 
this law of conservation that Bacon measures and classifies densities of natural 
objects in the hope of making a complete list (a table of all possible variations 
of densities/specific weights that exist in nature). An experiment is devised and 
performed to help the construction of the table. Equal volumes of very different 
substances are weighted on a balance (placed into two silver cubes, well 
polished and of equal weight and volume) and the result is recorded into a 
“table of relative densities”13

The following observations raise epistemological questions: is the table complete? 
What kind of conclusion can we draw from that? Is there a maximum ratio of 
weight/density? Only for observable/terrestrial things, and even so, Bacon does not 
exclude that there are bodies even more dense than those subject to experiment 
so far, or even more dense than gold, but that have not been observed so far. A 

. The table is followed by a careful explanation of 
the way the experiment was done and an interpretation of results. Then further 
experiments and trials are suggested, followed by a table of observations of 
epistemological and methodological character. Interestingly enough, the first of 
these observations concerns the uses of the devised experiment not for the 
factual increase of knowledge, but for the settling and training of the mind. 

 
It does the mind a power of good to see how finite and comprehensible is the 

nature of things in tangible bodies. For the table gets to grips with nature as if in a 
wrestling match. Let no one therefore go astray or go in for fictions or dreams. In the 
Table we kind no being that exceeds any other in quantity of matter by a proportion of 
more than 32 to 1; for by so much does gold exceed fir wood. But of the entrails of the 
Earth we can decide nothing since they are subject neither to sense nor experiment. These, 
since they are both further off and in that case quite removed from the heat of the heavenly 
bodies, could be denser than any body known to us. (OFB, XII, 49) 
 

                                                           
13  The standard measure of weight is pure gold, “the standard of bulk to which I would relate 

the werights of other bodies”, XII, 45. 
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number of hypotheses are put forward for further experimentation: that the source 
of density is in the bowels of the earth, that loadstone, having a density between 
metal and stone is a “metallic stone” (OFB XIII, 51). A list of trials and 
experiments to be made are given under the name “incentive to practice”. And 
all this experimental chapter is followed, surprisingly, by a speculation upon the 
nature of matter and spirits (pneumaticals), a detailed theory of pneumatical 
things and further directions for the trial, hypotheses and incentives to practice. 

A Baconian natural history, therefore, is far from being a mere repository of 
facts, a catalogue of bare observations. It is a complex and intricate object, more 
like a research programme, a composite writing bustling with ideas, hypotheses, 
lists of trials to be made, speculations, metaphysical or methodological principles 
to direct further investigation. 

In the preface to the first volume of his Natural and experimental history 
(a planned 6 volumes set of histories, only 2 of which were however published 
during Bacon’s lifetime, the Historia densi et rari, and Historia ventorum), 
writing a natural history is said to have the following components: 

 
1.  history and experiments (organized or not in tables) 
2.  directions for future experiments 
3.  explanations 
4.  advices and cautions  
5.  observations  
6.  speculations  
7.  rules 
8.  incentives to practice  
 
It is a complex methodological structure not unlike that of a modern 

research programme. In order to carry it out, a whole structured research group 
is necessary, a group aggregated around common values and norms, most clearly 
formulated by Bacon’s in his celebrated scientific utopia, the New Atlantis14

 
. 

                                                           
14  I have discussed this other aspect of Bacon’s research programme, namely the importance 

of the research group and communal norms of inquiry in: JALOBEANU, “The Fascination of 
Solomon’s House in Seventeenth Century England”, in Vlad Alexandrescu, Branching off: The 
Early Moderns in Quest of the Unity of Knowledge, Zeta Books, Bucharest, 2009; JALOBEANU, 
“Bacon’s Brotherhood and its Classical Sources”, in Francis Bacon and the Birth of Technology, 
edited by C. Zittel, G. Engel, R. Nanni, Intersections, 11/(2008), Brill, vol I, 197-231. 
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Within the framework of epistemologically different worlds, we analyze Grush’s emulators 
(a return to the Cartesian framework that avoids the substantial dualism) and Wheeler’s approach 
of Descartes. Postulating the existence of one unique world, what we call the universe, cognitive 
scientists and philosophers are continuously compelled to invent all sorts of Ptolemaic epicycles 
for solving problems in explaining human cognition and its functions. Grush’s emulators become 
unnecessary if we replace the framework of unique world with epistemologically different worlds.  

Keywords: Emulator, representation, Cartesian dualism, human subjectivity. 
  
 
1. The Epistemologically Different Worlds (EDWs) 
 
The EDWs perspective is an alternative framework in which fundamental 

problems from philosophy (mind-body problem and all its related problems 
from philosophy of mind and cognitive science1

There are six main principles that define the EDWs perspective

) and science (the field of quantum 
mechanics with its problematical notions like entanglement, nonseparability, the 
relationship between micro and macro-“levels”, etc.) could be analyzed and 
catalogued as pseudo-problems. From a broader perspective such EDWs, these 
sorts of problems have no sense because we give up of the notion “world” or 
“universe”, what Gabriel Vacariu has called the “unicorn-world” (Vacariu 2005). 

2

                                                           
1  We emphasize here that all the particular problems from philosophy of mind and cognitive 

science cannot be completely solved if the main problem – the mind-body problem – remains 
unsolved! It is not the consciousness problem, as Chalmers underlines in various papers, the 
central problem of these fields but the Cartesian mind-brain relationship. We have to solve firstly 
the mind-brain problem, the human subjectivity and then the consciousness problem.  

2  The full argumentation of the EDWs perspective are detailed in VACARIU (2005). 

: 
 
(P1)  Under different conditions of observation, the human subject observes 

epistemologically different worlds. 
(P2)  The determining epistemologically different entities and their corresponding 

constitutive epistemologically different interactions represent the 
epistemologically different worlds. Each epistemologically different 
world has the same objective reality.  
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(P3)  As human attention is a serial process, the human subject cannot 
simultaneously observe EDWs.   

(P4)  The set of judgments that describe the phenomena of each epistemological 
world must follow the rule of conceptual containment that is given 
by the conditions and limitations within the concepts of the 
judgments. These conditions and limitations are governed by the 
properties of (internal or .external) tools of observation.  

(P5)  In physical terms, the part-counterpart relation corresponds to the 
“I” or human subjectivity or experience. 

(P6)  The “I” is knowledge. 
 
With this set of assumptions that circumscribe the EDWs perspective, we can 

analyze various issues in cognitive science/philosophy of mind in order to see whether 
these are real issues or, within the new framework, they are just pseudo-problems.  

 
 
2. Grush’s New Cartesian Framework 
 
Rick Grush has elaborated and further developed the so-called theory of emulation, 

an approach that assumes some Cartesian ideas (or properties of mind, such as 
the existence of representations3), but at the same time, rejects Descartes’ 
ontological dualism. Even if Grush’s approach is not a full Cartesian alternative, 
there have been some voices warning us about the possible appearance of a new 
Cartesian framework (Clark, 2008, 7.5; 7.6 and Chemero 2008, 3.4.2). 
However, for Clark, this new Cartesian framework is not a re-creation of the old 
Descartes’ approach (apart from dualism, the existence of the “I” which exists 
because of its fundamental property thinking), but a kind of cognitivism 
(computationalism) according to which all thoughts and other cognitive actions 
are happening “inside the bounds of skin and skull.” (Clark, 2008, p. 154, 
footnote 11; or p. 245) In short, Grush’s emulator’s theory claims that the emulators 
are parts of the brain that “act as model of the body and environment” (Grush, 2004, 
p. 307). A particular part of the brain, the control area4

                                                           
3  Against van Gelder’s interpretation of the Watt governor, Grush pleads for the existence 

of representations status of his emulators “since they are not coupled to the systems they 
represent. The brain can silently contemplate, dream, plan, all as a matter of a play of 
representations – pretty much everything Descartes thought the mind could do even in absence of 
the world.” (GRUSH, 2003, p. 87)  

4  For describing these processes, Grush uses complicated tools from the control theory and 
signal processing (pseudo-closed-loop control and Kalman filtering).  

, sends commands to body 
for interacting with the environment. At the same time, the control area sends 
the same commands to the emulators. The emulator sends back this information to 
the control area. Important is that the “efference copies” of the brain (that reflect 

2 
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the interactions between the body and environment) run in parallel. These 
copies are the emulators.  

Now, the question is why Grush needs to postulate the existence of such 
emulators for explaining human cognition? They are necessary, in his opinion, 
to provide the “expectations of the sensory feedback”, to “estimate the 
outcomes of different actions”, or to “evaluate and develop motor plans.” Also, 
the emulators are the “inner models running in parallel with the body can reduce 
the effects of feedback delay problems”5

If the above approach could be applied to sensoriomotor systems, then it 
should work with the conceptual mechanisms as well. However, in both cases, 
“representations” are essential: a cognitive system needs representations that are 
“surrogates that can be decoupled and run offline”. (Clark, 2008, p. 152) To explain 
the functions of emulators, Grush would probably need a “surrogate body” 

 (Grush, 2004). Thus, the emulators 
have these sorts of ‘magic’ functions and they seem very useful in explaining 
particularly the motor and perceptual mechanisms. However, within the more 
general framework of the unicorn-world, it should not be surprising that 
cognitive scientists and philosophers cannot explain the cognitive functions. If it 
is to have a look from above at the entire picture the fact that Grush postulates 
the existence of the emulators could be regarded as a sort of Ptolemaic 
epicycles, that is, Grush, like a lot of other cognitive scientists thinking within a 
particular framework, namely, the uni-corn world, needs to postulate the 
existence of various entities in order to explain functions that are ‘visible’ in our 
world. However, the real issue here it might be precisely the general framework 
in which the scientist are thinking, that is, the fundamental assumption that 
everything, from atoms, cells and neurons to humans and stars, altogether with 
their functions, exist in one single and unitary world.  

Let us analyze the role of the motor emulator: the “actual motor outputs” 
are inhibited, while the motor emulator works with “virtual sensory inputs” and 
“virtual feedback signals” (Grush, 2004). Thus, the motor emulator, in fact, “replicates” 
the parts of the musculoskeletal system and their movement. Now, the question is 
what does “replicate” means in this context? Do we need a sort of a homunculus 
to explain these concepts, even if the motor emulator is part of the brain? Or 
“replicate” means that the high-level neurons replicates the low-level which is 
activated either by the external signals or by the internal commands of the 
control area? It looks like the emulator theory, in order to be functional, needs a 
neural homunculus that controls at least the motor and the perceptual mechanisms.  

                                                           
5  In the abstract of Grush’s paper from 2003: “(…) the brain constructs inner dynamical 

models, or emulators, of the body and environment which are used in parallel with the body and 
environment to enhance motor control and perception and to provide faster feedback during motor 
processes, and can be run off-line to produce imagery and evaluate sensorimotor counterfactuals” 
(GRUSH, 2003, p. 53). 
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inside of the mind, if we think for example of explaining the error movements6

It is notable that Grush emphasizes that he is not “making the outrageous 
claim that the brain is nothing but a big emulator system.” (Grush, 2004, p. 389) As 
the emulators, which are parts of the brain, copy the actions of other parts of the brain 
and the body, it is obvious that the brain could not be a big emulator. From an EDWs 
perspective, there is only a correspondence between the mind-EW (its entities 
and processes) and the brain-EW (its entities and processes). The mind-EW does 
not emulate/copy the brain’s processes. Again, from our viewpoint, these emulators 
are a kind of mechanization or materialization of homunculus. Homunculus 
is replaced with a set of neural emulators that copies the body’s actions and the 
external environment. Homunculus entails representations and other Cartesian 
and computationalist characteristics. Therefore, Grush (2003) officially adopts a 
restricted Cartesian framework, restricted just because the emulators are parts 
of the brain not parts of another ontological substance, the mind.

. 
Within the framework of the unicorn-world, which is based on the identity 
theory, these sorts of functions cannot be explained. However, from an EDWs 
perspective, the brain and the body are embodied within the environment, but 
the “I” (that corresponds to the brain and the body) is an epistemological world (EW), 
so the “I” does not interact with the external environment. The idea is that it is 
meaningless to consider the interactions between EDWs. The “surrogate body” 
exists but this and all the other mental states and processes are the “I”. We need to 
replace “emulators” and “surrogates” with “correspondences”. The postulation 
of emulators was indeed necessary in order to explain some of the cognitive 
functions within the framework of the unicorn-world. The main difference 
between the emulation theory and the EDWs perspective is that the emulators 
are parts of the brain, while within the EDWs perspective, the mind and the 
brain are epistemologically different worlds. Even if one considers that the 
mind-EW is a sort of an emulator for the brain’s activities, there is still a huge 
difference between the two approaches, just because the mind and the brain are 
entities that belong to epistemologically different worlds.  

7

…the mind is not essentially a thinking or representing thing: it is a controller, a 
regulator, an element in a swarm of mutually causally interacting elements that includes 

 Clark has an 
objection here: we have a fight between a kind of functionalism which leads 
us to the “extended mind” and a pseudo-Cartesian framework which preserves 
the mind inside the bounds of skin and skull. Grush defines the mind in 
the following way: 

 

                                                           
6  About “surrogate”, see WAXMAN interpretation on Kant’s transcendentalism (1995) and 

VACARIU (2008) – the principle of knowledge (the “I” is knowledge) in which the 
representations that correspond parts of the bodies and external environment are such surrogates 
that constitute the self.  

7  As we show in VACARIU (2008), the dualism and all the other alternatives are constructed 
within the unicorn-world. 
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the body and environment whose net effect is adaptive behavior. And it is not autonomous: 
the mind/brain is essentially bound up with both the body and environment to such a 
degree that, unless all one is interested in is neuroanatomy, singling the brain out for 
independent study is a mistake. (Grush, 2003, p. 55)  
 
Grush’s emulation theory and his definition of mind are ingenious 

constructions through he tries to solve in fact some pseudo-problems within the 
unicorn world. For Grush, the mind is a regulator because it is necessary a 
mechanism (not a central processor) that regulates the behavior in a changing 
environment. However, if we replace the emulators (or better, Grush’s notion of 
mind) with the “I”, as an EW, we can eliminate the Ptolemaic epicycle 
constructed within the unicorn-world.  

As Grush wants to keep certain Cartesian assumptions (mainly the 
existence of mental representations and computations), he has to be against the 
dynamical systems approach (and its correlates, the embedded/embodied 
cognition approach). He disagrees with the idea of anti-representationalism 
which is a fundamental assumption of the dynamical systems approach. Without 
representations, the emulators cannot accomplish their functions. Grush’s theory 
regards mainly the sensoriomotor system which implies interactions between 
the three entities: brain, body and environment. According to him,  

 
…the emulator represents objects and the environment as things engaged with in 

certain ways as opposed to how they are considered apart from their role in the organism’s 
environmental engagements. The perceived environment is the environment as made 
manifest through the organism’s engagements, because the emulator that supplies the perceptual 
interpretation is an emulator of the agent/environment interactions. The conceptual 
significance of this is that it allows us to acknowledge the action/behavioral bias of perception 
without becoming anti-representationalist about perception. (Grush, 2004, p. 393, his italics) 
 
In another place Grush says:  
 

On the emulation framework, emulators are constructed and maintained in order to 
be able to stand in for the body/environment. But they don’t simply represent the world, 
but more specifically they represent the world as interacted with by the organism. Only 
those aspects of the body and environment that are manifest in the organism’s 
engagements can be represented by the emulator, and only those that are salient for the 
organism need be. (Grush, 2003, p. 88, his italics)  
 
Grush wants to include in his theory the interactions between body and 

environment, so he assumes the existence of an environment emulator having 
the role of creating an “accurate estimate of the environment” (Grush, 2004, p. 391). 
Let us explain one of the main ideas from Gursh’s theory: many motor-perceptual 
functions would necessitate more time without the role of the emulators. As we 
saw above, the control area sends commands to body (in order to interact with 
the environment) and to the emulators (that send backs this information to the 
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control area). The emulators mirror the interactions between the body and 
environment for saving time. Thus, the control area can predict the next 
movement before to receive signals from the environment.  

Now, how can we interpret this interesting idea from the EDWs perspective? 
Within the mind-EW framework, the “world is the self” (Waxman 1995), i.e., 
the mental representations and processes about the external world and the body 
(the “surrogate body”) are the “I” or the mind-EW (see Vacariu 2008). The “I” 
(or the mind-EW) can predict not the movements of the body (the body belong 
to the macro-EW) but the “movements” of the “virtual” body that is the “I”. 
This virtual “body” is the “surrogate body” mentioned above and corresponds to the 
real body. This means that there are mental representations for each part of the 
body and the body as a whole and all these mental representations are the “I”. 
The virtual and the real bodies belong to EDWs. There are no interactions 
between this virtual body (the “I”) and the environment just because these 
entities or “worlds” are/belong to EDWs. In a Kantian sense, the external 
environment (and the body) “are brought” within the self, i.e., the mental 
perceptions about the external world (and the body) are the “I”. Thus, all the 
predictions necessary for the virtual body to move are parts of the “I”. The “I” is 
knowledge, all kinds of knowledge acquired during development and daily 
experience of a subject. As it is showed in Vacariu (2008), this knowledge has a 
unity and based on the unity of this knowledge, the predictions are possible. 
Even if, from another side, within the macro-EW (or the brain-body-EW that is 
part of the macro-EW), the brain sends “commands” to the body for its 
movements, neural processes that correspond to mental commands, it is 
impossible for us to explain them within the brain-EW. Within this framework, 
we do not need emulators that copy the environment, a process that it is 
necessary for saving time.  

It seems that the emulator theory is a kind of “surrogate” either for 
dualism (that is a materialization of Descartes’ mind) or for computationalism 
(the homunculus). Even if Grush agrees with the identity theory, the emulators 
have a similar role as Descartes’ mind8

                                                           
8  See the title of GRUSH’s article: “In Defence of Some ‘Cartesian’ assumptions Concerning the 

Brain and Its Operation” (2003). 

 or an “active” homunculus. The emulators 
are very active in such interactions accomplishing their functions. Thus, we see 
a combination between Cartesian framework and computationalism (the mind 
and its representations), from one hand, and the dynamical system theory (the 
interactions between mind/brain, body and environment, on the other hand. 
Following Clark and Grush (1999), Grush claims that the cognitive systems 
combine two essential qualities: real-world coupling and internal 
representations (Clark and Grush, 1999, in Clark, 2008, p. 150). For Grush, an 
essential concept is the “motor emulator circuit” (Grush, 2003, 2004). A copy of 
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the current motor command is sent to an onboard circuit (the motor emulator) 
that replicates the dynamics of the musculoskeletal system. The emulator’s 
output is a prediction of what the sensory feedback should be. This “virtual 
feedback signal” is used to correct errors in the systemic unfolding and can 
itself be compared (at a later moment) with the actual feedback arriving from 
the bodily parts for purposes of calibration and learning. (Clark, 2008, p. 151)  

We have to admit that, within the unicorn-world framework and in the 
context in which almost everybody rejects the Cartesian framework (the 
autonomy or separation of the mind from the body and environment), Grush’s 
effort is remarkable. In this framework, entities like emulators, with that sort of 
functions, had to be postulated in order to explain the relationship between high- 
and low-levels (cognition and perception/motion). However, what we claim is that 
that sort of entity is not a particular emulator, but the “I”, as an epistemological 
world (with all its functions and properties), and it is the “I” that corresponds to 
the interactions between the brain, the body and environment. It is much easier 
to explain the emulator’s functions through the “I” (the mind-EW). If the “I” 
exists, then, there is no necessary a thing like an emulator, that is, something 
that emulates or copies some specific functions. The “I” alone (the implicit 
knowledge acquired during the experience) is able to predict, evaluate and 
develop the motor plans. And the “I” is not an emulator that receives input from 
the control system, in parallel with the musculoskeletal system.  

According to Grush, an emulation architecture “is “necessarily part of a larger 
cognitive system that includes memory and executive processes” (Grush, 2004, p. 390). 
We believe that essential and complex functions such as control system, memory, 
executive processes have to be “correlated” with very large parts of the brain but 
it is almost impossible to localize these functions in the brain! The musculoskeletal 
system is part of the body which is strongly interconnected with the brain9

To support his theory, Grush argues that Brooks’ robots are able to realize 
some actions without emulators just because the electrical signal propagation in 
robots are much faster than in real biological systems. He claims that, without 
emulators, humans would not be able to perform that sort of functions. It seems 

. 
Therefore, an emulator to accomplish its task would be practically the whole 
brain-body system. Or, it could be the “I” as an epistemological world. Within 
the EDWs framework, the emulators are useless. With the experience and the 
knowledge acquired in time, the “I” is able to fully accomplish the functions of 
an emulator. Again, we assert that the emulators are simply Ptolemaic epicycles, 
entities postulated within the unicorn-world framework, but unnecessary within 
the EDWs perspective. The bottom line of this argument is that we need a new 
paradigm, a new approach in cognitive science, that is, we need to replace the 
unicorn-world perspective with the EWDs.  

                                                           
9  Regarding this idea, see LUNGARELLA and SPORNS, 2006; VACARIU, 2008.  

7 



MIHAI VACARIU, GABRIEL VACARIU 

 

42 

that for more complicated actions, we really need representations. For Grush, 
the emulators are “the facilitators without which fast real-time accurate success 
(in the conditions at issue) would not be possible. They key, of course, is that 
representations as understood on the emulation theory are embodied in an 
emulator that is run in parallel with the body/environment” (Grush, 2003, p. 85). 
This is beautifully constructed argument but we argued above that the “I” 
furnishes the expectations and predictions for the virtual motor actions in real 
time. The motor control does not need certain “inner models running in parallel 
with the body that can reduce the effects of feedback delay problems”, as Grush 
claims. The “I” is the implicit knowledge and that would explain the 
understanding and the prediction of the sensorial-motor information and 
planning the future movements. In a different EW, parts of the brain deal with 
information received through sensorial and motor mechanisms from the external 
environment and they send new signals to other neural areas or to the body.  

Grush brings another argument to defend the existence of representations: 
the offline cognitive processes. He thinks that, for the offline processes, the 
emulators use representations. We agree that the offline processes involve mental 
representations, but from the EDWs perspective, both online and online 
processes are the “I” or the mind-EW. The distinction between online and offline 
cognition has been analyzed and debated in various ways and under various 
names by scientists and philosophers10

A particular case of offline processes is the mental imagery. Grush 
maintains that the emulator theory of representation could improve Kosslyn’s 
approach to mental imagery. He thinks that emulators are the missing part of 
Kosslyn’s approach arguing that the top-down processes of visual perception 
are the outcome of the emulators (Grush, 2003, 2004). For Grush, “the emulation 
framework explains exactly how it is that the same process that can operate off-
line as imagery, can operate on-line as the provider of expectations that fill in 
and interpret bare sensory information”

. There have been proposed more or less 
similar concepts, such as “representation hungry” (Clark and Toribio, 1994), 
“online intelligence” (Wheeler, 1994; Wheeler and Clark, 1999) or 
“decoupleability-requiring” (Clark and Grush 1999 in Wheeler 2005, p. 213). 

11

                                                           
10  “Derek Bickerton (a linguist) celebrates ‘off-line thinking’ and notes that no other species 

seems to isolate problems in their own performance and take pointed action to rectify them-see 
Bickerton (1995).” (CLARK, 2001, p. 154) 

11  “…the emulation information processing structures produce imagery (the a priori estimate) 
that is used to interpret, fill in, anticipate what the sensors will produce” (GRUSH, 2003, p. 79). 

 (Grush, 2004, p. 392). From the EDWs 
perspective, the top-down processes are the effects of the high-level neural 
patterns on the low-level neural patterns. Thus, such effects correspond to the 
influences of the implicit knowledge on the explicit/perceptual/motor knowledge on one 
side and the influence of high-level to low level neural patterns. As we already, 
the “I” is the implicit and explicit knowledge. (See Vacariu 2008, Principle 6) 
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The images/representations of the external environment are parts of the “I” and 
this is the reason the “I” can carry out the emulator’s functions. But again, we 
do not need any emulator for accomplishing such functions. Evidently, the “I” 
acquires the implicit knowledge during the developmental period. Based on this 
knowledge, the “I” can realize the emulator’s functions. We really cannot 
identify precisely the neural areas of any particular emulator. Surely, we will 
need to explain the correspondence between the entities and processes of the 
brain-EW and the mind-EW. Nevertheless, we have to be aware that the mental 
functions are not realized by the emulators, but by the “I” that corresponds to 
the whole brain and body. “Correspondence” does not mean “emulation” at all. 
From an EDWs perspective, we believe that any “cognitive” agent needs the 
unity of the mind-EW and not only the existence of representations. These 
representations are the “I”! Without such unity, the “I” or the “it” would be what 
Hume called “an ensemble of physical elements” (including the emulators) and 
in this case the “it” were not able to survive and evolved. In this sense and only 
in this sense, the “I” has evolved from the “it”! (See Vacariu and Vacariu, 2008)  

 
 
3. Wheeler and the “Cartesian Psychology” 
 
If Grush returns to certain assumptions of the Cartesian framework, we 

want to analyze, from the EDWs perspective, Wheeler’s interpretation of 
Descartes’ philosophy within the context of cognitive science.12

I. The famous debate between two paradigms from cognitive science: 
(a) the “orthodox cognitive scientists” (incorporating both 
computationalism and connectionism) with which the majority of 
cognitive scientists agree. It presupposes a kind of Cartesian 
psychology (assuming the representations with eight principles, but 
rejecting the dualism) (b) an “embodied–embedded cognitive 
science” (that is a “lenient” dynamical system approach and its 
relatives having a kind of weak representations involved). 

 Wheeler makes 
an interesting amalgam between theories of cognitive science and ideas from 
Heidegger’s philosophy (Wheeler, 2005). Wheeler analyzes two fundamental 
issues in the book: 

II. The idea of “embodied–embedded cognitive science” and the replacement 
of the Cartesian framework with Heidegger’s philosophy (Wheeler, 2005). 

Wheeler’s attempt is to show that the Cartesian framework can be identified 
in most of cognitive science’s literature (named by Wheeler, the “orthodox cognitive 
science”)13

                                                           
12  For an interpretation of Descartes philosophy, see VACARIU, 2008, Chapter 1.  

. Wheeler introduces eight interrelated principles for characterizing 

13  Against the orthodox paradigm of cognitive science (the Cartesianism) and related to 
embodied–embedded cognitive science, WHEELER offers the paradigm of Heidegger’s philosophy. 
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the Cartesian framework. To put it shortly, these eight principles are could be 
subsumed by the following ideas: the duality mental-physical elements involves 
the duality of cognitive subject-world of objects, human cognition presupposes 
the subject-object dichotomy, the mind is explained through manipulating and 
transforming the representations, perception is inferential taking the form of 
sense-represent-plan-move cycles, the role of the environment and of temporal 
dimension are not important in understanding the functions of human mind 
(Wheeler, 2005, Chapter 2 and 3). Wheeler’s main idea is that “… the eight 
principles of Cartesian psychology define a conceptual position toward which 
orthodox cognitive science tends overwhelmingly to gravitate, and at which it 
regularly comes to rest” (p. 56).  

Wheeler analyzes the three main approaches from cognitive science: the 
classical view (computationalism), connectionism, and what Wheeler names the 
“embodied–embedded cognitive science” (the dynamical system approach) 
(Wheeler, 2005, p. 11). Computationalism and connectionism could be regarded 
as a sort of Cartesian approaches as both paradigms involve representations, 
decoupleability, and the role of the body and the environment are not necessary 
in explaining cognition. The embodied-embedded approach is based on the 
fundamental idea that cognitive science needs to put cognition back in the brain, 
the brain back in the body, and the body back in the world (Wheeler, 2005, p. 11).  

Wheeler’s perspective is quite close to Brooks’s embodied cognition and 
the dynamical system approach, but he wants to hang on to the notion of a weak 
representation (at least for the sake of decoupleability). Working within the 
unicorn-world, it is understandable why cognitive scientists are trying to avoid 
putting together in the same equation mind and brain, body and environment. We 
argued elsewhere (Vacariu, 2008) that the brain, the body and the environment 
interact and in trying to explain the functions of the brain, it is impossible 
avoiding the other two entities. These three entities belong to the same macro-EW, 
or what we call the brain-body-EW. While, on the other hand, the mind is just a 
different Epistemological World and it is meaningless to say that the mind interacts 
with the external world14

Let us analyze one of these Cartesian principle, the principle of 
explanatory disembodiment from the EDWs perspective. According to Wheeler, 
the principle of explanatory disembodiment means that human cognition can be 
explained without using information furnished to each intelligent agent by 
bodily sensations or certain perceptual states. In other words, a reliable and 
flexible intelligent action remains conceptually and theoretically independent of 

. Even if Wheeler offers strong arguments against a pure 
Cartesian framework, he still retains the Cartesian idea of mental representations, as 
they are necessary to explain the decoupling mental functions.  

                                                                                                                                              
Evidently, we do not analyze this framework here.  

14  For more details about this debatable issue see VACARIU, 2008. 
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the scientific understanding of the agent’s physical embodiment (2005, for instance, 
p. 51, p. 81 and p. 84). Obviously, essential for this principle is the relationship 
between cognition and perception. Following Wheeler and in order to illustrate 
the Cartesian relationship between the subject and the world, we introduce 
Descartes’ three grades of perception (Wheeler, 2005, p. 41) 

 
Grade 1 –  Perception is given by the immediate effects of the external 

inputs on our body and brain. 
 
Grade 2 –  Perception represents the immediate effects on our mind like the 

“experiences of light, colors, sounds, tastes, smells, heat, and cold’”.  
 
Grade 3 –  Perception presupposes the 3-dimensional framework with 

properties like size, shape, and distance of objects being 
entirely the results of rational judgments.  

 
The EDWs perspective is an extension of the Kantian transcendental 

philosophy and as we agree with Waxman’s expression “the world is the self” 
(Waxman 1995), we claim that our representations of the external world are the 
self or the “I”. For Kant, all kind of information received from the external 
environment is incorporated within the framework offered by the transcendental 
apperception that is the union between the intuitions and the categories. 
Therefore, from our viewpoint, all Cartesian grades of perceptions are the “I”. 
Within the “I” (or the mind-EW), these grades of perceptions are indicated by 
the dichotomies declarative-procedural, conscious-unconscious, explicit-implicit, 
accessible-inaccessible, and controlled-automatic knowledge15. Within the “I”, 
it is incorporated not only the world but also the body. There are different states 
of perception with different degrees of consciousness, but all of them are the 
“I”. Also, within the brain-body-EW, all these kinds of knowledge correspond 
to the interactions between the body and the brain and their elements. If it is to 
accept this perspective, then we avoid the infamous Cartesian “pineal gland” 
(the transducer)16

Wheeler claims that there are two kinds of dualism are the heart of 
Descartes’ philosophy: the mind-body and the subject-world. These two 
dichotomies could be solved only within a slightly modified Kantian 
framework, in which we give up to the noumen-phenomen distinction and we 
replace the concept of “world” with the concept of EDWs. Within this 

 that had to assure the “bidirectional channel of causation that 
ran from body to mind in perception, and from mind to body in action”. 
(Wheeler, 2005, p. 21) 

                                                           
15  For a more detailed analysis of these dichotomies, see MANDLER, 1998; VACARIU, 2008). 
16  “Transducers are A.I.’s answer to the pineal gland” (HAUGELAND, 1993, p. 14, in 

WHEELER, p. 85). 
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framework, Heidegger’s “thrownness”17

A similar sort of analysis can be done in robotics on the so-called 
“transducers”. Even if there have been made remarkable progresses in this area, 
the actual robots have nothing similar to human subjectivity. We consider that 
human subjectivity is actually knowledge and this knowledge (both perceptual 
and cognitive) is the “I”. We do not need any sort of transducers to mediate 
between the body and the mind. Transducers are not the “gates” from one EW 
to another; they do not exist in human mind. The big mistake in cognitive 
science is that researchers have been looking for these transducers which 
connect the mind with the external world. There is a strong connection between 
the body, the brain and the environment, but the cognition is the mind-EW (or 
the “I”). Within the unicorn-world, the eternal issue of the “transducers” cannot 
be solved. What the robots are using as transducers could be considered as parts 
of the “brain” which are strongly connected to their bodies and the external world. 

Furthermore, from our viewpoint, Wheeler’s analysis of issues like 
“causal spread”, “from continuous reciprocal causation”, the modularity of the 
mind, homuncularity, and aggregativity could not lead to any viable solutions 
just because he situates his analysis within the framework of the unicorn-world. 
For instance, we admit that there is a causal spread and continuous reciprocal 
causations, but only between the brain, the body and the environment. These 
interactions correspond to particular mental states that are part of what we call 
mind-EW or the “I”, but the mind, being an EW, cannot interact with the 
environment, which is, let’s say, a macro-EW, so an EDW. 

 of the subjectin the world is reversed: 
the external world is incorporated within the “I”. The essential dichotomy 
between online-offline cognition is avoided because the perception is the “I”.  

Representations are necessary for homuncularity as well, argues Wheeler. 
The “homuncular explanation” in which one illuminated the behavior of a complex 
system by compartmentalizing that system into a hierarchy of specialized subsystems 
that (i) solve particular, well-defined subtasks by manipulating and/or transforming 
representations, and (ii) communicate with each other by passing representations. 
(Wheeler, 2005, p. 254) In our opinion, homuncularity is mirrored by the unity of the 
implicit knowledge that is the “I” or the mind-EW. Thus, the “I” accomplishes the 
functions of homuncularity. It is obvious that we cannot talk about representation without 
“those representations first being interpreted or understood” (Wheeler, 2005, p. 258). 
According to Wheeler, the neural areas of the brain are engaged “with internal 
representations, and, literally speaking, parts of the brain don’t understand anything” 
(p. 258). Here we agree with him. Even if we take into account the whole brain, we 
cannot find any meaning or syntax correlated with a particular mental state. Only 
the mind-EW has mental representations (with their syntax and semantics), that is, 
                                                           

17  “… the term ‘thrownness’ expresses the Heideggerian claim that in everyday cognition the 
intelligent agent always finds herself located in a meaningful world (a context) in which things 
matter to her…” (WHEELER, 2005, p. 276). 
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the “I” is the sum of all mental representations and processes18

 
 
4. Conclusion 
 
Thinking within the unicorn-world paradigm, Wheeler is partially right: 

cognitive science is still dominated by the main ideas from the Cartesian 
framework (excepting, of course, the dualism). However, it seems that the path 
to follow for solving these issues is a Kantian approach improved by the EDWs 
perspective and not the mixture of “embodied–embedded cognitive science” 
paradigm and Heidegger’s philosophy. The fundamental issue in cognitive science 
is not Descartes’ ghost, but the unicorn-world paradigm which undermines the 
human thinking in general, and particularly of those who work in cognitive 
science. Most of the issues within cognitive science are pseudo-problems, false 
problems that are not correlated to the right framework/paradigm. There is no 
such dichotomy between the subject and the external world, because, as Kant 
puts it, “the world is the self”. We can talk about representations only within the 
mind-EW or within the unity of the “I”. And it is not a unity that can be proved 
within the brain-body-EW, but has to be postulated because all the neural patterns 
and processes correspond to the “I” that has a unity. Otherwise, mental functions 
such as systematicity, would not be possible. The mind-body problem itself is a 
pseudo-problem within the EDWs framework and it should be reconsidered.  
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RELAŢIA DINTRE SOCIETǍŢI ÎNCHISE ŞI DESCHISE 
LA POPPER ŞI BERGSON 

 
NORA GRIGORE 

 
 
 

În Societatea deschisă şi duşmanii ei, una dintre temele recurente este cea 
a rolului nefast al intelectualilor (sau al unui anumit tip de intelectuali) pentru 
societatea deschisă. Deşi Popper îşi formulează în termeni destul de vagi 
acuzaţiile, căci nu există pretenţia unei teorii riguros închegate pe această temă, 
reiese totuşi, cu destulă claritate că Popper îi acuză pe unii intelectuali, 
dimpreună cu teoriile susţinute de aceştia, că ar susţine un tip sau altul de 
societate închisă (mai mult sau mai puţin explicit).  

Înainte de a explica în detaliu cum sunt caracterizate societăţile „deschise” în 
contrast cu societăţi „închise”, ne putem ghida cu aproximaţie după o caracterizare 
de acest fel: o societate deschisă ar fi, conform lui Popper, aceea în care libertăţi 
fundamentale cum ar fi dreptul la viaţă şi dreptul la liberă exprimare nu ar fi 
încălcate sistematic (nu este singura însuşire, dar este esenţială şi suficientă 
pentru scopul introducerii pe scurt a problemei principale a textului). Societăţile 
umane reale se vor găsi deci, cu diferite grade, între aceste două caracterizări 
ideal-extreme: vor fi închise sau, dimpotrivă, deschise. Problema abordată aici 
priveşte un anumit aspect al trecerii de la o societate închisă la o societate 
deschisă sau invers. Anume, presupunând că există o direcţie pe care societăţile 
umane o au în mod automat1

Explicaţiile date de Popper pentru presupusa adversitate a acestora faţă de 
societatea deschisă variază de la caz la caz, dar există un numitor comun al acestor 
explicaţii: Popper le atribuie acestora (din diverse motive) teama de schimbare. Mai 
precis, intelectualii care ar dezaproba societatea deschisă, fie ar fi împotriva schimbării 

, indiferent care dintre cele două este văzută ca 
stare preferabilă, se pune întrebarea dacă există vreo consecinţă teoretică 
semnificativă a alegerii unei anumite direcţii. Cu alte cuvinte, utilizând aceleaşi 
concepte de „societate închisă” şi „societate deschisă”, după cum atribuim societăţii 
umane o tendinţă spre închidere sau o tendinţă spre deschidere, piedicile în calea 
ajungerii la societatea deschisă (cu alte cuvinte, cea de dorit) ne pot apărea ca foarte 
diferite. Una dintre aceste piedici, după cum am spus la început, este considerată de 
către Popper a fi constituită de către rolul nefast al unui anumit tip de intelectuali. 

                                                           
1  Ambii autori discutaţi aici, şi H. BERGSON şi K. POPPER, vor avea această presupoziţie. 
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aducătoare de progres, fie o dată produsă schimbarea, ar pleda pentru reîntoarcerea 
la o stare primordială a societăţii, unde predominant ar fi modelul societăţii închise. 
Popper detaliază această explicaţie mai ales în cazul lui Platon. Lăsând la o parte 
obiecţia oarecum evidentă că acest tip de explicaţie este una psihologizantă şi 
dependentă de contextul istoric, anume un tip de explicaţie pe care Popper o va 
dezaproba vehement atunci când va veni din partea oponenţilor, felului în care 
Popper prezintă situaţia i se poate obiecta dintr-o perspectivă mai largă, care poate 
aduce şi clarificări în privinţa modelelor folosite, de societate „închisă” şi „deschisă”. 

Conceptele de „societate închisă” şi „societate deschisă” sunt împrumutate 
de Popper din lucrările lui Bergson, Cele două surse ale moralei şi religiei şi 
Evoluţia creatoare. Popper, în Societatea deschisă, îl menţionează pe Bergson 
doar în treacăt şi dezaprobator (ca susţinând o doctrină iraţională şi „mistică”) şi 
nu întârzie deloc în a-şi clarifica noua folosire a acestor concepte sau în a 
prezenta vechea lor folosire la Bergson. Desigur, discrepanţa dintre conceptele 
folosite de Bergson şi cele folosite de Popper, nu pare a fi decisivă, termenii 
neapărându-ne ca „forţaţi” în folosirea popperiană. Se poate spune chiar că, de 
fapt, discrepanţa nu există. Totuşi, voi încerca să argumentez în cele ce urmează 
că, deşi conceptele nu sunt foarte diferite, o anumită diferenţă există şi este 
importantă pentru felul în care sunt văzuţi intelectualii şi rolurile acestora. 

De menţionat că în expunerea care urmează nu intenţionez să susţin că 
imaginea oferită de Popper ar trebui respinsă pentru că ar fi greşită sau 
contradictorie; scopul expunerii este doar de a prezenta o altă imagine, tot în 
termeni de „societate deschisă” vs. „societatea închisă”, o imagine care imi pare 
a fi la fel de îndreptăţită ca şi cea popperiană, dar din care nu mai pot fi extrase 
ca plauzibile explicaţiile lui Popper despre rolul nefast al intelectualilor şi 
motivaţiile lor. O altă delimitare a temei de faţă este următoarea: deşi voi 
susţine că există o diferenţă faţă de felul în care Bergson foloseşte conceptele de 
„societate deschisă” vs. „societate închisă”, scopul nu va fi acela de a susţine că 
varianta lui Bergson este cea „corectă” şi varianta lui Popper cea „greşită” sau 
invers; intenţia este doar de a face o comparaţie clarificatoare şi de a susţine că 
varianta prezentată de Bergson este una la fel de credibilă ca cea a lui Popper, 
dar fără a avea consecinţele variantei lui Popper. 

Diferenţa între abordări pe care o am în vedere nu priveşte conţinutul 
propriu-zis al conceptelor de societate deschisă şi închisă, ci relaţiile dintre 
acestea. Mai clar: ambii autori vor fi de acord că o societate deschisă este 
„deschisă” faţă de schimbare şi de nou, faţă de inovaţie şi gândire (la Popper va 
fi vorba despre acceptarea schimbării, la Bergson despre acceptarea evoluţiei); 
mai mult, ambii autori vor fi de acord că societatea închisă este una ostilă 
schimbării sau în care schimbarea, evoluţia este imposibilă datorită unor prejudecăţi 
şi tabu-uri. De exemplu, ambii autori vor califica societăţile tribale drept 
societăţi închise. Conform lui Popper, în primul volum din Societatea Deschisă: 
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Una dintre caracteristicile atitudinii magice a societăţilor tribale sau „închise” 
primitive este aceea de a trăi într-un cerc fermecat de tabuuri imuabile, de legi şi obiceiuri 
simţite a fi la fel de inevitabile ca răsăritul Soarelui, ciclul anotimpurilor sau alte regularităţi 
evidente ale naturii. Numai după destrămarea în fapt a acestei magice „societăţi închise”, 
se poate dezvolta o înţelegere teoretică a diferenţei dintre natură si societate.2

O diferenţă relevantă apare, cred eu, atunci când luăm în considerare care 
situaţie este considerată a fi cea dată, care se instituie fără efort, de la sine, şi 
care situaţie este cea obţinută prin efort. Popper, fără a spune aceasta explicit, pare 
să presupună că dacă nu ar fi oprite de intenţii nefaste, societăţile ar evolua singure, 
de la sine, spre societăţi deschise (deşi societatea umană în primele sale apariţii va 
fi, după toate probabilităţile, o societate închisă). Se poate face aici o analogie 
cu sistemul de fizica newtoniană în care una dintre presupoziţiile principale este 
că mişcarea corpurilor se petrece constant şi neîntrerupt dacă nu există alte 
elemente care să o oprească sau să o accelereze (forţe de frecare, ciocniri etc.). 
În mod analog, societatea, conform lui Popper, pare a se îndrepta în mod firesc 
şi neîntrerupt către stadiul ei de societate liberă, dar ar întâlni obstacole pe parcurs. 
Unele dintre aceste obstacole, aşa cum le vede Popper, sunt, evident, doctrinele 
filozofice istoriciste împreună cu promotorii lor, intelectualii de felul lui Platon, 
Hegel sau Marx. Popper afirmă, de exemplu, în primul volum din Societatea 
deschisă că societatea ateniană din timpul lui Platon fusese înclinată către 
deschidere datorită relaţiilor comerciale intense şi schimburilor de cunoştinţe pe 
care acestea le prilejuiesc. Simplul fapt de a percepe diferenţe, pare a spune Popper, 
ar fi dus la o mai mare toleranţă faţă de diferenţe, la o acceptare a unor moduri 
alternative de a gândi şi a trăi, acceptare care pare a fi foarte aproape de acceptarea 
criticii şi diferenţei

 
 

3

                                                           
2  K. POPPER, Societatea deschisă şi duşmanii ei, (trad.rom), Bucureşti, Humanitas, 1993, p. 73. 
3  „Cea mai puternică dintre cauzele prăbuşirii societăţii închise a fost, probabil, dezvoltarea 

comunicaţiilor maritime şi a comerţului. Contactul strâns cu alte triburi este de natură să 
submineze sentimentul de necesitate cu care erau dotate instituţiile tribale; iar negoţul, iniţiativa 
comercială pare a fi una din puţinele forme în care independenţa şi iniţiativa individuală se pot 
afirma, chiar şi într-o societate în care domneşte tribalismul.” ( K. POPPER, op. cit., p. 203). 

. Prin urmare, spune Popper, societatea ateniană din timpul lui 
Platon, vrând-nevrând, este schimbată de noile relaţii economice şi comerciale pe 
care le iniţiază. Dar unii intelectuali, mai ales cei care aveau privilegii pentru că 
aparţineau nobilimii, ajung să regrete schimbarea şi deschiderea şi încearcă fie să 
oprească fie să influenţeze societatea în sensul unui regres la starea iniţială de 
societate închisă. Am putea contraargumenta lui Popper că factorii care ar putea 
acţiona ca obstacole sunt mult mai mulţi şi există mulţi alţii care ar putea juca un rol 
mult mai plauzibil ca obstacole în faţa schimbării (de exemplu clasa politică). Dar 
trebuie să admitem că, odată formulată problema în acest fel, Popper va avea nevoie 
în teoria sa de o explicaţie şi de un „vinovat” (fie el identificat in persoana 
intelectualilor sau nu) pentru procesul de „închidere” al unei societăţi care altminteri 
ar fi devenit deschisă.  
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Această cerinţă teoretică dispare în cazul teoriei lui Bergson pentru că, în 
cazul lui Bergson, rolurile jucate de societatea deschisă şi închisă sunt inversate. 
Mai precis, conform teoriei din Cele două surse ale moralei şi religiei şi Evoluţia 
creatoare Bergson consideră că tendinţa automată a societăţii umane (ca prelungire 
a evoluţiei naturale a oricărei specii de vieţuitoare) este de a se închide; efortul, dacă 
există, este depus în sensul „deschiderii” ei pentru a continua procesul de evoluţie.  

 
 
1. Tranziţia societate închisă – societate deschisă conform lui Popper 
 
Descrierea de către Popper a fazei incipiente a societăţii ca societate tribală 

prezintă multe asemănări cu descrierea lui Bergson privind aceeaşi perioadă: un 
mod de viaţă în care reţeaua de tabuuri, dacă permite ocazional inovaţii, atunci acestea 
nu sunt inovaţii majore: „tabuurile reglementează şi domină rigid toate aspectele vieţii, 
nelăsând multe fisuri în ea.”4 Popper adaugă în descrierea sa câteva coordonate care 
nu sunt evidente la Bergson, dar în acelaşi timp nu contrazic perspectiva 
bergsoniană : faptul că specifică societăţii tribale este lipsa distincţiei între convenţii 
sociale şi legi ale naturii, faptul că din societatea tribală lipseşte simţul răspunderii 
individuale şi evaluarea critică5

O societate închisă seamănă cu o cireadă sau cu un trib prin faptul de a fi o unitate 
semi-organică ai cărei membri sunt ţinuţi laolată prin legături semi-biologice – de rudenie, 
convieţuire, participare la eforturi comune, la primejdii comune, la bucurii şi necazuri comune.

, faptul că societatea tribală are o coeziune organică: 
 

6

Prăbuşirea tribalismului, a societăţilor închise din Grecia datează, pesemne, de pe 
vremea când creşterea populaţiei a început să se facă simţită în sânul clasei dominante a 
proprietarilor funciari. Aceasta a însemnat sfârşitul tribalismului „organic”. Pentru că a creat 
tensiuni sociale înauntrul societăţii închise a clasei dominante. La început s-a parut că există 
ceva de genul unei soluţii „organice” a acestei probleme, crearea de cetăţi-fiice. (...) Acest 
ritual al colonizării nu a făcut decât să amâne prăbuşirea. El a creat chiar noi focare de 
primejdie oriunde a dus la contacte culturale; iar acestea, la randul lor, au creeat ceea ce a fost 
poate cea mai gravă primejdie pentru societatea închisă – comerţul şi o nouă clasă, ocupată cu 
negoţul şi cu navigaţia. Cam prin secolul al cincilea a. Chr. aceste evoluţii au dus la disoluţia 
parţială a vechilor moduri de viaţă şi chiar la o serie de revoluţii şi reacţii politice.

 
 
Popper nu oferă o teorie amănunţită felului în care ajunge sa fie destabilizată 

societatea închisă tribală, dar spune referitor la societatea Greciei antice că principalii 
factori dizolvatori ai vechii societăţi rigide, au fost comerţul şi navigaţia: 

 

7

                                                           
4  Ibidem, p. 197. 
5  „Modul corect de acţiune este întotdeauna determinat, deşi poate fi presărat cu dificultăţi. Este 

determinat de tabuuri, de instituţii magice tribale ce nu pot deveni niciodată obiect de examinare critică. 
(...) Fiind bazate pe tradiţia colectivă tribală, instituţiile nu lasă loc responsabilităţii personale.” (Ibidem, p. 198) 

6  Ibidem, p. 199.  
7  Ibidem, p. 202. 
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Popper enumeră mai multe consecinţe ale acestei deschideri: în primul 
rând reacţia imediată, politică, a celor ce vroiau să îşi păstreze privilegiile şi 
care ajung să lupte împotriva societăţii nou apărute: 

 
Şi într-adevăr, oligarhii, membrii claselor privilegiate sau odinioară privilegiate din 

Atena au văzut în ele cele mai mari primejdii. Le devenise clar că negoţul Atenei, 
comercialismul ei monetar, politica ei navală şi tendinţele ei democratice erau părţi ale 
unei unice mişcări şi că democraţia nu putea fi înfrântă fără a merge până la rădăcina 
răului şi fără a distruge deopotrivă politica navală şi imperiul.8

Nevrând sau nefiind în stare să ajute omenirea pe drumul ei anevoios spre un viitor 
necunoscut pe care singură trebuie să şi-l făurească, unii dintre cei ”cultivaţi” au încercat 
s-o convingă să se întoarcă în trecut. Incapabili să meargă în frunte pe un drum nou, nu le-a 
rămas altceva de făcut decât să devină liderii revoltei perene împotriva libertăţii. Pentru ei a 
fost cu atât mai necesar să-şi afirme superioritatea luptând împotriva egalităţii, cu cât erau 
(ca să folosim limbajul lui Socrate) mizantropi şi misologi – incapabili de acea generozitate 
simplă şi obişnuită care insuflă încrederea în oameni şi încrederea în raţiunea şi libertatea umană.

 
 
În al doilea rând, o reacţie mai puţin angajată în concreteţea timpului 

istoric, a celor care ajung să lupte împotriva societăţii deschise: 
 

9

Faptul că (filozofii) au reacţionat la aceste nevoi şi la propriul lor sentiment de 
derivă, nu plăsmuind, aidoma lui Hesiod, un mit istoricist al destinului şi decăderii, ci 
inventând tradiţia criticii şi a discuţiei, iar o dată cu ea arta gândirii raţionale, este unul din 
faptele inexplicabile ce stau la începuturile civilizaţiei noastre.

 
 
Popper îi enumeră aici mai ales pe filozofi şi acuză tradiţia filozofiei 

presocratice de aceeaşi nostalgie a trecutului, a nemişcării, a întoarcerii la un 
ideal pierdut. Remarcă totuşi că filozofia este cea care începe mândra tradiţie a 
gândirii critice, gândire critică fără de care Popper nu poate concepe societatea 
deschisă. În loc de o explicaţie (stringent datorată, cred eu) Popper declară 
situaţia de explicat o enigmă:  

 

10

Angoasa de care vorbim se leagă în mod foarte strâns cu problema tensiunii dintre 
clase, apărută pentru prima dată ca urmare a prăbuşirii societăţii închise. Societatea 
închisă nu cunoştea această problemă. Cel puţin pentru cârmuitorii ei, sclavia, împărţirea 
în caste şi dominaţia de clasă sunt ”naturale”în sensul de a nu fi puse sub semnul 
întrebării. Dar o dată cu prăbuşirea societăţii închise, această certitudine dispare, iar o dată 
cu ea şi sentimentul de siguranţă. Comunitatea tribală (iar ulterior, ”cetatea”) este locul 

 
  
O a treia consecinţă importantă a deschiderii societăţii ar fi, nu numai 

pentru clasele care îşi pierd privilegiile, dar şi pentru restul societăţii, angoasa 
provocată de nou şi de necunoscut: 

 

                                                           
8  Ibidem, p. 212. 
9  Ibidem, p. 213. 
10  Ibidem, p. 214. 
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unde membrii tribului se simt în siguranţă. Înconjuraţi de duşmani şi de forţe magice periculoase 
sau chair ostile, ei simt comunitatea tribală aşa cum simte copilul familia sa şi căminul 
părintesc, în care el deţine un rol bine precizat; rol pe care îl cunoaşte bine şi îl joacă bine. 
Prăbuşirea societăţii închise, prin faptul că generează probleme de clasă şi alte probleme 
de statut social, trebuie să fi avut asupra cetăţenilor acelaşi efect pe care e probabil să-l 
aibă asupra copiilor o ceartă gravă în familie şi destrămarea căminului familial.11

 
Prin urmare angoasa ar fi o urmare a pierderii sentimentului de organicitate 

şi firesc din cadrul societăţii, anume din cadrul oricărei societăţi. Căci Popper 
concepe angoasa, nu ca pe un sentiment specific epocii istorice antice sau ca 
însoţind numai începutul procesului de deschidere, ci ca pe un sentiment 
omniprezent al civilizaţiei, un fel de consecinţă inevitabilă a civilizării: 

 

 

Această angoasă, această nelinişte este o consecinţă a prăbuşirii societăţii închise. 
Ea se face simţită încă şi în zilele noastre, mai ales în perioadele de schimbare socială. 
Este angoasa creată de efortul pe care viaţa într-o societate deschisă şi parţial abstractă îl 
pretinde în pemanenţă de la noi – prin străduinţa de a fi raţionali, de a lăsa nesatisfăcute 
cel puţin unele din nevoile noastre sociale emoţionale, de a ne autosupraveghea şi de a 
accepta responsabilităţi. Eu cred că trebuie să suportăm această solicitare ca preţ ce trebuie 
plătit pentru fiecare spor de cunoaştere, de raţionalitate, de cooperare şi ajutorare reciprocă 
şi deci pentru sporirea şanselor noastre de supravieţuire şi pentru creşterea numerică a 
populaţiei. Este preţul pe care trebuie să-l plătim pentru faptul de a fi oameni.12

Rezumând teza avansată de Popper: trecerea din starea „tribală sau de 
‘societate închisă’, cu supunerea sa la forţele magice”, în starea de societate 
deschisă, „care eliberează facultatea de a critica a omului” dă naştere unei stări 
de discomfort generalizat pentru că se sprijină pe temeri comune ale oamenilor 
(Popper o numeste în introducere „un şoc”); prin urmare, această stare nu este 
deloc proprie numai unei clase sociale brusc dezavantajate de cursul pe care îl 
va fi luat istoria. Dar unii oameni vor decide că preferă noua stare în ciuda 
acestui puternic discomfort (şi se vor situa astfel, de partea civilizaţiei, conform 
lui Popper) pe când alţii vor privi mereu nostalgic înapoi sau, privind înainte, 
vor născoci planuri ale unei societăţi ideale, lipsite de dezavantajele şi angoasele 
pe care ei le resimt ca fiind de înlăturat chiar cu preţul înlăturării societăţii 
deschise. Şocul acestei tranziţii, crede Popper, dă naştere unor „mişcări 
reacţionare” care vor avea mereu nostalgia stării de tribalism, a stării în care 
societatea umană era organic legată şi închisă. Societatea totalitară, în 
proiectarea sa teoretico-utopică este înrudită, crede Popper, cu societatea tribală: 
ambele consideră că întregul societăţii este mai important decât indivizii care o 
alcătuiesc, ambele văd schimbarea şi noul ca pe o ameninţare şi ambele sunt în 
permanentă căutare de remedii pentru incertitudinea prezentată de viitor. De 
altfel, viitorul ca sursă de incertitudini şi libertatea umană ca sursă de 

 
 

                                                           
11  Ibidem, p. 215. 
12  Ibidem, p. 215. 
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neprevăzut sunt principalele cauze ale angoasei descrise mai devreme. Împreună 
cu responsabilitatea implicată de conceperea acţiunilor ca acţiuni libere, aceste 
două surse de angoasă constituie ceea ce Popper va numi „povara civilizaţiei 
noastre”, o povară pe care inamicii societăţii deschise încearcă să o înlăture prin 
cele două strategii intens combătute de Popper în Societatea deschisă: ingineria 
socială utopică şi doctrina istoricistă. Istoricismul ar fi acea atitudine conform 
căreia în ştiinţele sociologice am putea avea predicţii în acelaşi fel în care le 
cerem ştiinţelor naturii, i.e. am putea avea ceea ce Popper numeşte „profeţii 
istorice pe termen lung”. Aceste predicţii ar fi posibile, desigur, be baza unor 
pretinse legi ale istoriei, legi care ar acţiona cu aceeaşi imutabilitate ca şi legile 
naturii. O astfel de concepţie nu are a se mai îngrijora de incertitudinile 
viitorului din timp ce pretinde că poate face predicţii cu aceeaşi acurateţe sau 
măcar cu o acurateţe comparabilă cu cea a ştiinţelor naturii. Prin urmare, Popper va 
susţine că aceste teorii sunt expresii ale unui sentiment de „adǎncă insatisfacţie” 
(detaliat mai sus) şi că pot avea un efect terapeutic eficient, în acest efect 
constând şi atractivitatea şi periculozitatea lor. Povara responsabilităţii şi a 
incertitudinii este (sau măcar pare a fi) ridicată, dar în acelaşi timp, pericolul 
totalitarismului se face prezent. 

Prin urmare, conform lui Popper, ceea ce împiedică instituirea de facto a 
societăţilor deschise nu este o simplă rea voinţă a unei clase deposedate de 
privilegii sau o simplă cramponare sentimentală de trecut a unor nostalgici, ci 
este un fenomen mult mai puţin superficial, ţinând de felul în care oamenii în 
genere percep incertitudinea şi schimbarea. 

 
 
2. Evoluţia societăţii conform lui Bergson 
 
Este binecunoscut faptul că, pentru Bergson, perspectiva din care se 

vorbeşte despre societăţi închise şi deschise este mult mai largă decât perspectiva 
strict politică. Bergson vorbeşte nu numai despre tendinţele societăţilor umane 
ci şi despre tendinţele viului în genere. Schema după care ar evolua viul, conform 
lui Bergson, este văzută astfel: din trunchiul comun al materiei organice se 
despart plantele şi animalele, urmând ca pe ramura animalelor sa ia naştere o 
altă bifurcaţie principală: ramura pe care instinctul este predominant şi ramura 
pe care inteligenţa este predominantă. Fiecare dintre aceste două ramuri are un 
capăt al evoluţiei sale, un punct din care evoluţia nu se mai poate desfăşura, nu 
se poate merge mai sus (fie deloc fie nu în acelaşi fel; de exemplu, odată cu 
omul evoluţia nu se opreşte propriu zis, dar se face într-un fel diferit): ramura pe 
care instinctul este predominant se desăvârşeşte odată cu ivirea speciilor de 
himenoptere (de tipul furnicilor şi albinelor) iar ramura pe care inteligenţa este 
predominantă se desăvârşeşte odată cu apariţia omului.  
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Am să las deoparte, pentru moment, justificarea pe care o dă Bergson 
acestei configuraţii pentru că descrierea procesului evolutiv per se are deocamdată 
mai multe valenţe clarificatoare. Procesul evolutiv al viului, desfăşurat de-a 
lungul acestor ramificaţii, prezintă două mari cazuri: cazul fericit de adaptare, 
dar nefericit de evoluţie, şi cazul nefericit de adaptare, dar fericit de evoluţie.  

În primul caz, viul se adaptează cu succes la condiţiile oferite de mediul 
extern, anorganic şi în felul acesta îşi asigură perpetuarea (aceasta este, desigur, 
principala sarcină a procesului evolutiv, adaptarea organicului la anorganic, 
posibilitatea coexistentei celor două); dar ceea ce este inevitabil în acest caz este 
că urmarea acestei adaptări de succes este încheierea evoluţiei pe acea ramură: 
sarcina a fost îndeplinită, specia supravietuieşte aşa cum este deci nu se mai 
schimbă căci nu mai are nevoie să se schimbe, devine statică, „îngheaţă” în 
forma pe care o are. 

În al doilea caz, o anumită specie concretă a viului eşuează să se adapteze 
la mediul extern (fie de la început, fie pentru că mediul se schimbă) şi 
consecinţa este dispariţia ei, a speciei ca atare. În cazurile fericite, însă, locul 
speciei dispărute este luat de o specie nouă care este îmbunătăţirea celei 
dispărute. În mod tipic, afirmă Bergson, îmbunătăţirea înseamnă că o parte a 
organismului indivizilor acelei specii devine o mai bună unealtă de prelucrat 
mediul extern. Astfel încât în acest caz, adaptarea speciei iniţiale a eşuat, dar 
procesul evolutiv continuă cu o altă specie. Nu există „îngheţ”, imobilitate, 
nemişcare şi ramura evolutivă nu este oprită în acest punct.  

Putem observa deja, din această descriere a procesului evolutiv, opoziţia 
şi alternanţa dintre situaţiile în care linia evolutivă este „închisă”, oprită la o 
specie care îşi conservă status quo-ul (astfel încât nu premite liniei evolutive să 
meargă mai departe) şi situaţia în care linia evolutivă continuă, dar „deschiderea” 
către o nouă îmbunătăţire a vechii specii se face cu preţul dispariţiei acelei specii. 
Deja poate fi observată legătura care va apare şi în cazul societăţilor umane, 
dintre static si mobil, oprire şi înaintare, ambele stări fiind văzute ca instrumente 
de promovare a vieţii: pe de o parte prezervare a vieţii, pe de altă parte de 
înaintare şi îmbunătăţire a formelor de viaţă. Pentru orice specie afară de specia 
umană, susţine Bergson, cele două feluri de a se mişca ale vieţii (pe una o putem 
vedea ca fiind „în cerc” sau „închisă” pe cealată ca pe o linie dreaptă înaintând) 
se desfăşoară una în detrimentul celeilalte: între ele are loc un joc cu suma nulă. 

Bergson priveşte himenopterele ca pe cel mai înalt grad de adaptare la 
mediu pe care îl poate da instinctul, şi, în acelaşi timp ca pe o „fundătură” din 
punct de vedere al evoluţiei ramurii respective. Nu la fel este descrisă situaţia în 
cazul speciei umane. Deşi oamenii sunt situaţi, ca specie, la capătul celei de-a 
doua ramuri evolutive, evoluţia vieţii nu se opreşte cu ei, ci ia o altă formă. 
Aceasta pentru că, evoluţia având loc prin îmbunătăţirea uneltelor de prelucrat 
mediul, pentru celelalate specii decât cea umană, îmbunătăţirea uneltelor însemna 
pur şi simplu schimbarea speciei, căci uneltele erau părţi ale organismului viu; 
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schimbând uneltele se schimba organismul şi deci specia. Specia umană este 
singura capabilă să producă unelte artificiale şi să menţină astfel evoluţia 
înăuntrul speciei umane; căci acum evoluţia, mai buna adaptare la mediu, nu se 
va mai face prin schimbarea unor componente ale organismului viu ci prin 
schimbarea prelungirilor artificiale ale acestuia. Prin urmare, în cazul speciei 
umane, ar exista condiţiile pentru ca evoluţia şi conservarea speciei să poată 
coexista. Dar, aşa cum explică Bergson, în stadiile incipiente de dezvoltare a 
societăţilor umane apare o altă problemă: inteligenţa, dezvoltată îndeajuns de 
mult încât să poată ghida fabricarea de unelte, ajunge prin această dezvoltare şi 
la evaluarea globală a situaţiei comunităţii umane în genere. Cu alte cuvinte, 
prin om, se ajunge la performanţa de a putea presta, datorită inteligenţei 
dezvoltate, reflexie asupra condiţiei proprii. Rezultatul evaluării ar fi periculos 
pentru că omul s-ar descoperi într-o condiţie extrem de precară, condiţie care nu 
i-ar da, în acest stadiu incipient, prea multe şanse de supravieţuire. Prin urmare, 
susţine Bergson, pentru că dezvăluirile inteligenţei riscă să fie vătămatoare şi 
chiar anihilante, instinctul revine în prim plan pentru a îndeplini funcţia sa de 
bază: prezervarea speciei. Cunoaşterea oferită de inteligenţă, noul, informaţia, 
reflexia, orice alt produs al inteligenţei care ar dezvălui mediul extern ca 
puternic ostil sunt, din acest motiv, „scurtcircuitate” de către instinct care oferă, 
în loc, imagini „liniştitoare”: imagini ale stihiilor naturale ca posibili parteneri 
de discuţie şi negociere, i.e. transformă în subiecţi obiectele ameninţătoare ale 
lumii externe. Omul îşi poate „cumpăra” în felul acesta siguranţa prin diferite 
ofrande şi va inventa reguli de negociere: acestea sunt, conform lui Bergson, 
„religiile statice” şi tabuurile lor.  

Este ştiut că Bergson nu acordă acestor explicaţii un aer determinist: este 
întâmplător felul în care se distribuie în societăţile umane primitive concrete 
efectul unei astfel de mişcări din partea instinctului. În unele cazuri, inteligenţa 
va fi subjugată complet, societatea va deveni „închisă”, statică. În alte cazuri, 
reţeaua de tabuuri nu este suficientă pentru a împiedica orice manifestare 
novatoare a inteligenţei şi atunci în aceste societăţi va putea avea loc fenomenul 
de „deschidere”, de trecere la o nouă etapă în dezvoltarea societăţii.  

Reţeaua de tabuuri (adică de reguli rigide pe care o anumită societate 
umană le adoptă) poate fi, în anumite cazuri, îndeajuns de puternică astfel încât 
pur şi simplu să împiedice exercitarea inteligenţei în afara tabuurilor. Atunci am 
avea de a face cu o societate închisă, în care regulile sunt transmise din 
generaţie în generaţie şi orice inovaţie majoră (mai ales in privinţa uneltelor, va 
spune Bergson) este respinsă, fie ca periculoasă fie ca lipsită de orice „utilitate” 
(căci „util” va fi doar ceea ce ar ajuta la negocierea cu forţele naturii). Inovaţiile 
admise vor fi doar variaţii minore pe aceeaşi temă fixată în măsura în care 
regulile de tip tabu proliferează, se complică, sunt detaliate. În acest caz 
inteligenţa, deşi se va exercita într-o oarecare măsură, nu va ieşi din „lesa” 
impusă de instinctul de conservare. Dar acesta, cum aminteam mai sus, nu este 
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singurul caz posibil. În cazul fericit al evoluţiei, o nouă unealtă este inventată de 
către inteligenţa umană, deschizând astfel, conform lui Bergson, un nou orizont 
de gândire, un nou fel de a privi lumea exterioară: 

 
Obţinerea unor avantaje directe din obiectul fabricat de către un animal inteligent – chiar 

dacă acest avantaj este tot ceea ce urmărea inventatorul – înseamnă prea puţin în comparaţie 
cu noile idei şi sentimente pe care invenţia le poate determina, ca şi cum ar avea ca efect 
esenţial să ne înalţe peste noi înşine, să ne lărgească orizontul.13

De remarcat că pentru Bergson mişcarea de inovare a unei societăţi de către 
inteligenţă are un sens foarte concret, palpabil: se produce atunci când o nouă 
unealtă este inventată (aici „unealtă” are sensul mai larg, de „orice fel de invenţie”). 
Prin urmare, atunci când se vorbeşte despre procesul de deschidere al unei 
societăţi, nu se vorbeste, ca la Popper, despre libertate de gândire sau „gândire 
critică” sau libertate politică în primul rând. Despre toate acestea Bergson va 
accepta că sunt necesar existente într-o societate deschisă modernă, dar ele nu 
sunt cauza sau măcar prilejul de a produce unelte, ci rezultatul bunăstării 
generate de către producţia de unelte artificiale din ce în ce mai performante. 
Desigur, nu este vorba la Bergson despre „materialism” în sensul în care 
mijloacele de producţie determină relaţiile sociale; aceasta este doar o aparentă 
asemănare între ceea ce susţine Bergson şi orice tip de susţinere materialistă, în 
primul rând pentru că la Bergson nu poate fi vorba despre determinism. În al 
doilea rând, şi mai important pentru tema prezentului eseu, este că, deşi nu o 
spune explicit, Bergson pare să susţină că inteligenţa se poate manifesta egal în 
ambele feluri: ca libertate de gândire/ exprimare şi ca făuritoare de unelte (fără 
să existe o relaţie de cauzare între cele două manifestări). Dacă accentul este pus 
pe „inteligenţa ca făuritoare de unelte”, cred eu, este pentru că această latură a 
inteligenţei este cea mai eficientă atunci când este vorba de a aduce o schimbare 
în societate; prin utilitatea pe care o au şi prin faptul că încapsulează şi duc cu 
sine teorii neexplicite (anume, cele pe baza cărora funcţionează), uneltele sunt 
vehicule mult mai eficiente ale unui mod de gândire, anume mult mai eficiente 
decât simplul stindard sau teoretizarea explicită a acelor teorii

 
 

14

Apare aici o diferenţă importantă faţă de Popper în următorul fel: în cazul 
lui Popper, teoriile metafizice şi consecinţele deductibile din ele, pentru a putea 
fi periculoase în mod real, ar trebui să fie şi importante, cu alte cuvinte, ar trebui 
concepute ca fiind capabile de impact real şi extins la scara întregii societăţi. 

.  

                                                           
13  H. BERGSON, Evoluţia creatoare, (trad. rom), Iaşi, Institutul European, 1998, p. 174. 
14  De exemplu, utilizatorul unei maşini de tipărit ca cea a lui Gutenberg, nu trebuia să creadă 

în libertatea de expresie, nici el şi nici clienţii săi. Dar ca să poată mânui maşina trebuia să înveţe 
principii ştiinţifice raţionale de a o utiliza, proprietăţi ale substanţelor cu care se imprima, etc. Nu îşi 
putea permite o atitudine „magică” faţă de acea maşinărie; când lucra nu mai putea fi alchimist. La 
fel, beneficiarii tipăriturilor au descoperit după inventarea tiparului uşurinţa cu care puteai avea 
mai multă libertate de expresie decât până atunci, fără să existe o doctrină programatică în acest sens.   
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Lăsând la o parte plauzibilitatea sau implauzibilitatea unei asfel de presupuneri (de 
partea lui Bergson s-ar putea spune că doctrinele religioase sau uneltele/invenţiile sunt 
candidaţi mult mai buni pentru rolul de „influenţatori ai societăţii pe scară largă”), se 
poate observa că Popper susţine că naşterea unui regim totalitar este măcar 
semnificativ ajutată (dacă nu determinată) de către anumite teorii, ca şi cum aceste 
teorii ar „pregăti terenul” în rândul societăţii pentru acceptarea regimurilor totalitare. 
Teoriile prin urmare ar avea un impact concret semnificativ. Prin contrast, pentru 
Bergson, impactul decisiv în formarea ideologică a unei societăţi îl dau uneltele, 
nicidecum teoriile formulate explicit. Este relevantă, cred, pentru reliefarea 
acestei diferenţe, poziţia lui Bergson cu privire la regimul autoritar din 
Germania de dinaintea primului război mondial. Bergson afirma cu emfază într-o 
mică publicaţie apărută după primul război mondial, numită La Signification de 
la Guerre, că unii au atribuit brutalitatea Germaniei unor ideologii şi teorii 
filozofice cu care ar fi fost impregnat mediul social german înainte de război; 
or, spune Bergson, teoriile, deşi susţineau doctrina rasei superioare, erau mai 
degrabă efecte decât cauze, ele fiind adoptate post-factum ca justificări ale unei 
atitudini războinice deja prezente. Ceea ce stătea la originea acestei atitudini era 
de fapt enorma putere economică de care ajunsese să dispună Germania ca 
urmare a adoptării mijloacelor industriale de producţie.15

Revenind la punctul central al comparaţiei: cum se „închid” societăţile 
„deschise”. Ceea ce este important de observat în teoretizarea lui Bergson este 
că, aşa cum spune el însuşi explicit, după o mişcare de deschidere a unei 
societăţi, de dizolvare a unei vechi orânduiri, de dispariţie a unor tabuuri, noua 
orânduire tinde, la rândul său să se permanentizeze, să îngheţe, să se „osifice”. 
Procesul este explicat în felul următor: noua unealtă care a prilejuit 
„deschiderea” unei anumite societăţi, prin utilizare frecventă şi pe scară largă 
„impune” (fără a fi intenţia cuiva aici) un anumit fel de a vedea relaţia omului 
cu tot ceea ce îl înconjoară. „Teoria” (mai precis: felul de a vedea lumea şi 
relaţiile cu lumea) neexplicită, înglobată în făurirea şi utilizarea respectivei 
unelte se constituie într-o regulă cu atât mai greu de contrazis cu cât este 
neexplicită dar apare pretutindeni, în cele mai banale condiţii de viaţă. Se 
observă că piedicile în calea unei noi „deschideri” nu trebuie să fie decât la 
început, în stadii foarte primitive de organizare a societăţii umane, de tip 

 

                                                           
15  „Ameţită de victoia sa, de prestigiul pe care îl câştigase şi de care beneficiau comerţul şi 

industia şi chiar şi ştiinţa sa, Germania intră într-o prosperitate materială cum nu mai cunoscuse 
nicicând. (…) Ea îşi spunea că, dacă forţa materială a putut înfăptui acest miracol, dacă forţa i-a 
putut da glorie şi bogăţie, este pentru că, fără îndoială, forţa ascunde virtuţi misterioase (…). 
Acum imperialismul german avea doctrina sa. Era predată în şcoli, în universităţi; i s-a meşteşugit 
fără greutate o naţiune pliată unei supuneri pasive, care nu avea un ideal superior pe care să îl 
opună acestei doctrine. Mulţi au explicat prin această doctrină aberaţiile politicii germane. Eu 
însă, nu văd decât o filozofie destinată traducerii în idei a ceea ce era, în fond, ambiţie insaţiabilă, 
voinţă pervertită prin orgoliu. Este un efect mai degrabă decât o cauză. (…)” (H. BERGSON, La 
Signification de la Guerre, Bloud and Gay, Paris, 1917, pp. 14-15). 
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religios; fenomenul de tip „tabu” se poate extinde apoi în toate domeniile „laice”. 
Prin urmare nu este vorba despre faptul că o nouă unealtă reuşeşte să înlăture 
doar o parte din plasa superstiţiilor şi cealaltă parte ar rămâne să obstrucţioneze 
în continuare eforturile îndreptate către evoluţie ale inteligenţei; ci este vorba 
despre faptul că orice nou fel de organizare tinde (sub orice fel de noi reguli), cu 
ajutorul instinctului, către auto-prezervare, către permanentizare, către excluderea 
schimbării. Prin urmare, nu existenţa credinţelor religioase per se ar fi factorul 
de închidere al unei societăţi. La limită am putea concepe că nu ar mai exista 
credinţe religioase (sau că nu ar mai exista interdicţii justificate astfel): 
societăţile închise, conform lui Bergson, ar mai fi încă posibile. Asemănător, am 
putea concepe o societate în care intelectualii acuzaţi de Popper nu ar fi existat 
sau nu şi-ar fi făcut publice doctrinele: conform lui Bergson nu s-a eliminat nici 
posibilitatea, nici realitatea societăţilor închise pentru că orice societate, oricât 
de avansată din punct de vedere al vederilor politice şi al educaţiei, va tinde 
inevitabil către „stabilizare” şi nemişcare, va tinde să se închidă.  

Două întrebări apar în acest punct (răspunsul, desigur, nu poate fi încercat 
în lucrarea de faţă). Presupunând o societate care îşi respectă membrii şi nu comite 
abuzuri (nu la modul ideal, ci la modul aproximativ) dar care se osifică şi în 
care posibilitatea de schimbare e atât de improbabilă încât este practic nulă – ar 
fi aceasta dezirabilă din punct de vedere popperian sau bergsonian? În al doilea 
rând: cum justifică Bergson această tendinţă majoră către „închidere”? Desigur 
o primă explicaţie deja prezentă la Bergson este că rezultatul este atins prin 
generalizarea şi repetarea de foarte multe ori a regulii nou introduse, dar rămâne 
întrebarea privitoare la motivaţiile unui astfel de comportament uman. Explicaţiile 
psihologice vin foarte firesc aici, îndreptând atenţia către tendinţe banale şi binecunoscute: 
pe de o parte comoditatea folosirii a ceva deja dat (foarte bine sintetizată de mesajul 
scurt al unei glume ca „sterotypes are a real time saver”), pe de altă parte frica de nou. 
Dar faptul că putem observa lesne astfel de comportamente nu constituie o explicaţie 
pentru existenţa lor şi cu siguranţă nu constituie o explicaţie în termeni bergsonieni 
(de exemplu în termenii antagonismului între inteligenţă şi instinct). 

Tendinţa către oprire şi permanentizare ar fi, cred eu, la fel de legitimă în 
ochii lui Bergson ca şi tendinţa contrară. 

Se poate observa că Popper însuşi menţionează această frică de nou şi de 
schimbare ca o piedică în calea societăţii deschise. Dar la Popper se subînţelege 
că societatea deschisă, o dată atinsă, ar putea pur şi simplu să ramână astfel, 
ceea ce pentru Bergson ar fi fost un non-sens căci ar fi presupusă existenţa unei 
societăţi deschise imobile, i.e. a unei societăţi deschiso-închise. 

Lăsând la o parte argumentele susţinerii unei astfel de poziţii, se poate observa 
că Bergson atribuie în general oricărei manifestari a viului, nu numai societăţilor 
umane, tendinţa către stabilizare şi apoi „pietrificare”. În termeni bergsonieni această 
tendinţă ar fi preţul plătit de către organic în confruntarea cu anorganicul: 
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De jos în susul lumii organizate este un singur mare efort; dar cel mai adesea acest 
efort degenerează repede, când paralizat de forţe contrare, când abătut de la ce trebuie să 
facă, absorbit de forma pe care trebuie să o ia, hipnotizat de ea ca de o oglindă. Până la 
operele cele mai perfecte, când parea să fi triumfat asupra împotivirilor exterioare şi 
asupra celor proprii, el este la discreţia materialităţii căreia a trebuit să i se încredinţeze. 
Este ceea ce fiecare dintre noi poate experimenta în sine însuşi. Libertatea noastră, în chiar 
mişcările prin care se afirmă, creează obiceiuri în devenire, care o vor sufoca dacă nu se 
înnoieşte printr-un efort constant: o pândeşte automatismul.16

Prin urmare, pentru Bergson, cerinţa teoretică nu este de a explica cum de 
se închid sau rămân închise societăţi care altminteri ar fi deschise, ci de a 
explica cum de societăţi care în mod automat ar rămâne închise, reuşesc totuşi 
să se deschidă. De remarcat este faptul că, în acest cadru teoretic, cu greu se mai 
poate menţine atitudinea de blamare sau măcar circumspecţia la adresa 
intelectualilor sau elitei culturale. În acest cadru, „închiderea” societăţii este 
dată de marea masă a membrilor societăţii care aleg să acţioneze mereu la fel, 
fără schimbări majore de la o generaţie la alta. Orice excepţie, orice discrepanţă 
este îndepărtată, expulzată, în mod intenţionat sau nu, dintr-o astfel de societate. 
Ori, existenţa unei „elite culturale” sau a intelectualilor (fie ei şi răuvoitori) este 
întotdeauna o excepţie, nu un fenomen de masă. Desigur şi în acest cadru este 
încă conceptibilă figura intelectualului susţinând societatea închisă, dar nu se 
mai înţelege de ce ar trebui să fie un intelectual sau de ce ar trebui să susţină o 
doctrină minuţios argumentată pentru ceva ce se întâmplă de la sine. La limită, el 
s-ar deosebi de restul membrilor societăţii doar printr-o educaţie mai sofisticată, nu 
prin păreri deosebite de ale celorlalţi. Se poate imagina situaţia în care, societatea 
s-ar schimba totuşi şi atunci acei intelectuali care erau în favoarea unei societăţi 
închise s-ar simţi în pericol şi ar argumenta pentru o întoarcere sau o oprire a 
schimbării. Din nou, însă, pentru Bergson, aceasta nu ar fi foarte plauzibil 
pentru că după orice mişcare de înnoire societatea este pasibilă de „închidere” şi 
încremenire în noua formă achiziţionată. Schimbarea, conform acestei teorii, 
cere efort continuu, nu un efort sporadic sau un unic impetus iniţial.  

  
 
Apare destul de clar aici exprimată aceasta poziţie, care ar atribui inclusiv 

societăţii umane un impuls automat către „închidere”. Rezultatul nu este 
inevitabil, desigur, dar tendinţa de închidere este clar datorată nu vreunei 
intenţii malefice, nici măcar unei nostalgii bine intenţionate, nu vreunui grup al 
societăţii (interesat sau nu) ci societăţii ca întreg şi fiecărui membru al ei. Dacă 
aceasta poate constitui sau nu o „vină”, Bergson nu se pronunţă. Dar e destul de 
probabil să nu se pronunţe în favoarea unei astfel de învinovăţiri în primul rând 
pentru că din ceea ce spune se poate înţelege că tendinţa de oprire şi prezervare 
este la fel de importantă şi legitimă pentru prezervarea vieţii ca şi tendinţa de 
mişcare şi înaintare. Tema aceasta, însă, va fi deocamdată lăsată deoparte. 

                                                           
16  H. BERGSON, Evoluţia creatoare, p. 127. 
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Se poate observa prin urmare, cum o simplă schimbare de cadru conceptual 
poate face mult mai implauzibilă teza popperiană despre rolul nefast al măcar unora 
dintre intelectuali, deşi şi autorul acestui cadru alternativ susţine cu fervoare 
superioritatea societăţii deschise şi deplânge starea de societate închisă; prin urmare, 
cel puţin prima facie, nu am avea de a face cu un conflict la nivelul valorilor susţinute.  

Cu siguranţă, în peisajul ideilor care circulă astăzi pe aceasta temă vom 
găsi crâmpeie din ambele poziţii. Totuşi modul popperian de a vedea lucrurile 
pare a fi mult mai larg răspândit.  

 
 
 

THE CONNECTION BETWEEN OPEN AND CLOSED SOCIETIES 
IN POPPER AND BERGSON 

 
 

Summary 
 
 

Even though the concepts of open and closed societies are not essentiallly changed by 
Popper when borrowing them from Bergson, the dynamic between the two is concieved by 
Popper in a radically different manner. The difference between holding that the human society has 
a by default tendency to close (Bergson) and holding that the human society has a by default 
tendency to open (Popper) will yield, I claim, essential differences for the way the two authors 
may see the role of intellectuals in society. 

Keywords: open societies, closed societies, evolution. 
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SOFTWARE, INSTITUŢIA AUTORULUI 
ŞI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ1

În a treia parte, pentru rezolvarea paradoxului, voi susţine că „proprietatea 
intelectuală” este rezultatul unei erori categoriale. De ce niciuna din cele patru 
forme de protecţie ale unei opere imateriale (copyright, brevet, secret comercial 
şi contract) nu sunt proprietate intelectuală? În modelul open source sunt 
protejaţi în mod natural atât opera, cât şi autorii, fără a se apela la instituţia 

 
 

CONSTANTIN VICĂ 
 
 
 

Pentru a stabili relaţia dintre software, instituţia autorului şi proprietatea 
intelectuală, argumentarea mea se va dezvolta în trei părţi. În prima parte voi 
răspunde întrebărilor: ce natură are activitatea de programare, ce statut ontologic şi 
moral are programatorul şi care este natura specială a software-ului în raport cu alte 
opere imateriale. Voi stabili o categorie specială în care se înscriu programele de 
calculator: software qua artefact. De răspunsul la aceste întrebări va depinde şi 
justificarea unui mod de protecţie care ar decurge logic din natura software-ului: 
respectiv copyright-ul şi brevetele.  

În a doua parte voi pune în balanţă noţiunea de autor „romantic” cu noţiunea 
de autor relaţional. Există două moduri de a produce software: modul open source 
(cu sursă deschisă) – care privilegiază un autor relaţional şi modul industrial cu 
surse închise (sau proprietar) care privilegiază noţiunea de autor „romantic”. Pentru primul 
mod e specific un tip de comunitarianism, pentru al doilea un tip de individualism 
romantic. Astfel, pentru a doua noţiune – existenţa şi recunoaşterea instituţiei autorului 
per se sunt fundamentale. Dar apare o întrebare: de ce industria nu se poate baza 
pe formele naturale de protecţie (copyright şi brevete)? În practică, software-ul 
e protejat ca proprietate intelectuală prin secret comercial şi contracte care se 
nasc din doctrina angajării („work for hire”). Acestea două exclud recunoaşterea 
instituţiei autorului, punând în centru instituţia producătorului, care e echivalentă 
celei a editorului. Cum ieşim din acest paradox al software-ului fără autor care 
apare odată ce acceptăm un mod de producţie „proprietar”? 

                                                           
1  Mulţumesc profesorului MIHAIL-RADU SOLCAN pentru discuţiile şi diferitele observaţii 

punctuale fără de care scrierea acestui articol ar fi fost imposibilă. 
 Articolul a fost realizat în cadrul proiectului CNCSIS TE_61 „Modelări evoluţioniste ale 

emergenţei normelor interacţiunii sociale”, contractul nr. 22/2010. 
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proprietăţii intelectuale, ci la cea de bun public: software-ul e operă colectivă şi 
relaţională. În modelul proprietar există o incompatibilitate între natura software-ului 
şi „protecţia-ca-proprietate” fără autor. „Proprietatea intelectuală” este o convenţie 
între firme şi Stat asemănătoare instituţiei privilegiului. Dar instituţia privilegiului 
e incompatibilă cu idealul democratic şi cu principiile capitalismului. 

 
 
1. Un software presupune cu necesitate un autor? 
 
La o lectură rapidă, se poate observa că o temă recurentă în articolele şi 

cărţile editate în anii 1980 despre dreptul şi economia programelor de calculator 
se naşte din răspunsul la întrebarea: care e natura software2-ului? Chiar dacă 
software se scrie, în forma contemporană, încă din anii 19403

(1) O încercare de răspuns metafizic la întrebarea „ce este software?” 
oferă Peter Suber: software este pattern per se (Suber, 1988). Această formulă 
categorială nu ne ajută foarte mult în demersul nostru relaţional, în parte şi din 
cauza termenului plurisemantic „pattern”. Prin „pattern”, Suber înţelege în 
primul rând o „configuraţie sintactică”, dar termenul câştigă sens în limba 
română dacă îl înţelegem şi ca „tipar”, „model” sau „design”. Din diferite 
perspective, toate aceste descripţii sunt corecte în cazul software-ului şi, mai 
mult, susţin complexitatea acestei noţiuni. Mă interesează felul în care Suber 
argumentează o asemenea teză. În primul rând, un software doar în mod contingent 

, în practica 
juridică (drept privat, drept comercial etc.) această noţiune nu a fost clarificată 
nici până în zilele noastre. Intenţia mea nu este să ofer un răspuns final în 
această dezbatere alimentată continuu de noi cazuri – decizii ale diferitelor Curţi 
judecătoreşti din lume, sau apariţia de noi limbaje de programare şi noi metode 
de a „programa” maşinile –, ci să tratez filosofic relaţia dintre natura activităţii 
de programare, statutul ontologic şi moral al programatorului şi natura specială 
a software-ului în raport cu alte opere imateriale. Încă de la început voi asuma 
că activitatea de programare este o techné (gr. téchnē) – o activitate de tip 
artistic, tehnic şi artizanal, o activitate care produce artefacte imateriale. A scrie 
software nu poate fi considerat o episteme (gr. epistēmē), pentru că presupune o 
activitate de cunoaştere interesată, subscrisă unui anumit scop sau obiectiv – de 
cele mai multe ori obiectivul este controlul unei maşini, dar nu în mod exclusiv, 
aşa cum voi explica mai departe. Chiar dacă am folosit expresia „a scrie 
software”, aceasta nu denotă decât o parte din activitatea de programare. 

 

                                                           
2  Din raţiuni care ţin de intensiunea şi extensiunea termenului „software”, îl voi folosi pe 

acesta pe parcursul lucrării, în paralel cu sintagma „program de calculator”, încetăţenită în limba 
română. Motivul este simplu: genul proxim al „programului de calculator” este software-ul, pentru că 
orice „program de calculator” este un software, dar nu orice software este un „program de calculator”. 

3  În 1943 apare primul limbaj de programare “high-level”, Plankalkül. 
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este exprimat în cod binar; el este, esenţial, o ordine de simboluri, adică un text 
(Suber, 1988: 89) – ceea ce numim codul-sursă al programului. Urmând definiţia 
„ca pattern” ne vom lovi de o situaţie bizară: nu vom putea face distincţie între 
software şi date sau între software şi zgomot (Suber, 1988: 91). Aici Suber introduce 
un principiu al non-zgomotului: există „patterns” care nu pot rula acum ca software, 
dar ar putea rula în viitor – de exemplul zgomotul, căruia dacă îi găsim o metodă de 
a executa o acţiune (de către o maşină), poate deveni software. Software actual e un 
software care se citeşte şi se poate executa de către o maşină (Suber, 1988: 94). Ca să 
înţelegem software-ul trebuie să înţelegem o serie de intenţii, scopuri şi dorinţe, iar 
a distinge software de zgomot e echivalent cu distincţia între literatură şi zgomot 
(Suber, 1988: 96-97). Cu alte cuvinte, software-ul este o configuraţie sintactică 
intenţională, care îşi are originea într-o entitate (sau mulţime de entităţi) exterioară, 
care îi oferă caracterul de text lizibil (de către o maşină, dar şi de alte entităţi, 
cum ar fi cele umane) şi executabil. Intenţia, subliniază Suber, este esenţială în 
înţelegerea programelor de calculator. Orice „pattern” determinat este software 
(Suber, 1988: 101). Caracterul lizibil vine dintr-o serie de cerinţe gramaticale, 
pe care le impune chiar limbajul de programare ales – limba artificială în care 
programatorul exprimă o idee, adică pune un algoritm într-o formă. 

Dacă hardware (maşina ca obiect tangibil, compusă din părţi mecanice, 
magnetice şi electronice) e ceva programabil, software e o entitate portabilă. Ea 
poate fi stocată în diferite forme materiale (de la scrierea pe hârtie la document 
digital scris pe o maşină), dar caracteristicile sale esenţiale sunt alterabilitatea 
(o linie de cod pierdută poate duce la pierderea întregului înţeles) şi idealitatea – un 
software este un obiect ideatic (Suber, 1988: 104). În acest punct apare o întrebare: 
când două programe sunt identice (Suber, 1988: 106-108)? Identitatea lor se 
poate stabili doar la nivel sintactic (două configuraţii identice) sau şi la nivel 
semantic (în codul binar două programe sunt identice)? Se poate stabili o identitate 
la nivelul scopurilor – două programe care urmăresc acelaşi scop/aceeaşi 
intenţie (e.g. să stabilească şirul numerelor divizibile cu 3 de la 0 la 100), dar cu 
sintaxă diferită (scrise în limbaje diferite) şi cu aceeaşi semantică (în urma 
compilării rezultând acelaşi cod binar) sunt identice? Dacă software-ul este 
configuraţie sintactică („pattern”), atunci două configuraţii diferite ar trebui să 
producă două software-uri diferite (Suber, 1988: 106). Dar exemplul de mai sus 
demonstrează că pot produce acelaşi program ca scop şi ca semantică, dar 
diferite în configuraţie. Acest paradox este posibil doar dacă acceptăm (şi e evident 
acest fapt) că persoanele umane produc software. Atunci vom accepta şi că există 
software care se execută corect sau greşit, adică software care îndeplineşte 
intenţia programatorului şi software care nu o îndeplineşte. Astfel, noţiunile de 
„scop” şi „intenţie” sunt esenţiale în identitatea unui program de calculator, alături 
de configuraţie. Deocamdată acest fapt nu pune o problemă, dar mai jos, când 
vom analiza software-ul qua artefact originat, această poziţie va fi clarificantă. 
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(2) Depăşind dilemele unei ontologii software, să ne întoarcem la 
activitatea de programare ca techné. Încă de la început am stabilit că software-ul 
se scrie, că este o configuraţie textuală şi că este analog, ca sistem de semne, 
literaturii. Programele sunt linii de text (cod) compuse din caractere simbolice 
(Clapes, 1987: 1511). „Programatorul, ca şi poetul, […] lucrează foarte puţin în 
afara gândirii pure” (Brooks, 1975: 7)4. Această afirmaţie aparţine unuia dintre 
cei mai cunoscuţi programatori, Fred Brooks, care a coordonat construcţia unuia 
dintre primele sisteme de operare, IBM System/360 Operating System. Există şi 
o altă perspectivă: programarea nu e ştiinţă (computer science), nu e nici 
inginerie, nici arhitectură, ci mai degrabă se aseamănă cu activitatea unui artist 
vizual. Programatorii, ca şi artiştii vizuali sau plastici, fac lucruri, produc 
artefacte (Graham, 2003). Această perspectivă favorizează noţiunea de 
„design”: un bun programator (un hacker) are un simţ dezvoltat al design-ului 
(Graham, 2003), un software bun (care se execută corect) este un software 
frumos. Un programator învaţă mai mult din practica picturii decât din teoria 
computaţională sau din matematică: el învaţă „văzând şi făcând”. Un 
programator este un artizan sau un artist, o persoană care face, mai mult decât 
una interesată de teorii, axiome şi sisteme formale, adică un om de ştiinţă. 
Astfel, programatorii5

                                                           
4  În ediţia aniversară din 1995, Brooks rescrie fraza, dându-i un nou sens: „Un program, în 

contrast cu cuvintele unui poet, e real, în sensul în care se mişcă şi lucrează, producând rezultate 
separate de artefactul în sine. El tipăreşte rezultate, desenează figuri, produce sunete, mişcă braţe. 
Magia miturilor şi legendelor devine realitate în vremurile noastre. Programatorul tastează incantaţia 
corectă pe tastatură şi ecranul capătă viaţă şi afişează lucruri care nu au fost, nici n-ar fi putut fi.” 

5  Şi, implicit, cei interesaţi de filosofia software-ului. 

 ar trebui să caute „metafore explicative” în domenii 
apropiate programării, cum ar fi literatura sau pictura (Graham, 2003). În 
pictură, operele apar gradual, din straturi succesive şi schimbând des 
perspectiva, poziţia faţă de obiectul reprezentat. Detaliile nevăzute fac o pictură 
bună, la fel cum detaliile nevăzute fac un cod-sursă bun. Această observaţie va 
fi şi ea importantă când vom trata software qua proprietate intelectuală. Orice 
cod este o formă de creaţie ciclică, în care programatorul revine în mod succesiv 
(activitatea de debugging) ca să elimine, să modifice sau să adauge linii de cod. 
Analogia cu pictura implică specificitatea practicii de programare: nimeni nu 
programează singur şi ex nihilo; ca şi pictorii, programatorii învaţă de la maeştri 
şi împart colectiv diferite probleme, tehnici sau proceduri (Graham, 2003). 
Această observaţie ne apropie mai degrabă de ideea unei mulţimi sau comunităţi 
de programatori care construiesc software şi ne îndepărtează de reflexul romantic 
al originalităţii exclusive. Software qua artefact îşi are originea în diferiţi 
programatori, dar acest fapt nu implică originalitatea deplină a programatorului. 
Oricine poate privi o pictură şi poate extrage un înţeles propriu – acest lucru ar 
trebui extins şi asupra codului-sursă: el trebuie scris în primul rând pentru a fi 
înţeles de oameni (de cei care ştiu limbajul de programare respectiv) şi în mod 
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contingent, apoi, să poată fi executat (în urma traducerii, compilării binare) de o 
maşină. Programele sunt lizibile de către oameni ca efect al faptului că programatorul 
aderă la convenţii sintactice, semantice şi de construcţie (Clapes, 1987: 1512). 

Programele apar ca rezultat al eforturilor creative ale unor autori care 
construiesc un artefact (Clapes, 1987: 1506). Industria născută din aceste activităţi 
are multe în comun cu industriile creative bazate pe scris: software-ul e scris, 
testat, apoi publicat la fel ca o carte, o înregistrare audio sau o casetă video 
(Clapes, 1987: 1507-09). Există câteva elemente ale stilului de programare: 
modularitatea, fluxul (echivalente planului şi intrigii unui roman), logica, 
design-ul (Clapes, 1987: 1524-33). Desigur, fiecare programator aderă la un stil 
sau practică un stil propriu al expresiei într-o limbă artificială. Stilul e mai 
degrabă colectiv, decât individual (Clapes, 1987: 1535). E indicat să distingem 
între scopul practic al unui program (problema pe care trebuie s-o rezolve) şi 
intenţiile activităţii de programare. De ce programează oamenii? Pentru bucuria 
de a face lucruri şi plăcerea de a face lucruri utile celorlalţi, pentru fascinaţia pe care 
o dau limbajele de programare care permit rezolvarea unui puzzle şi, nu în ultimul 
rând, pentru bucuria de a învăţa continuu (Brooks, 1975: 7-8). Programarea devine 
o activitate morală, care exersează atât virtuţile etice, cât şi pe cele dianoetice. 

 
(3)  Să încercăm o definiţie relaţională care să cuprindă complexitatea unui 

software qua artefact originat. El este o configuraţie sintactică intenţională, textuală 
şi simbolică, o scriere codată (Gemignani, 1981: 84), o expresie particulară 
(într-un stil particular-colectiv) a unui algoritm (Gemignani, 1981: 84), un 
proces de control al computerului (Gemignani, 1981: 84), inteligibil în mod 
esenţial de către oameni şi în mod contingent de către maşini, care survine ca 
rezultat al unei activităţi de natură artizanală şi îşi are originea în practica şi 
gândirea unui autor singular sau colectiv. Producerea de software împărtăşeşte o 
parte din caracteristici cu celelalte arte (techné) şi se bazează pe diferite teorii 
matematice. Orice software qua artefact presupune un autor cu intenţii şi un 
scop, atât de natură algoritmică (rezolvarea problemei), cât şi de natură socială 
(utilitatea practică pe care o are controlul maşinilor în lumea socială).   

 
 
2. Instituţii: autor „romantic” şi autor relaţional. Practica inconsistentă 

a protecţiei software-ului 
 
Chiar dacă de facto orice software qua artefact are un autor, de jure e 

nevoie de o instituţie (sau funcţie, cum o numea Michel Foucault) care să ateste 
această auctoritate. Cu alte cuvinte, e necesară o instituţie care să ateste autorul 
şi să protejeze astfel software-ul ca operă de autor. În lipsa acestei instituţii, 
putem accepta teza tare a lui Suber: software e pattern per se şi, implicit, să nu 
mai facem distincţia între software natural (sau pur), cum ar putea fi textura 
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unui şarpe, sau zgomotul etc., şi software qua artefact. Lipsa unei asemenea 
instituţii ne-ar pune în imposibilitatea de a explica de ce există software bun sau 
rău – cine ar mai fi responsabil de erorile din programe? 

 
(1)  Funcţia „autor” este noţiunea prin care Michel Foucault explică regulile 

de constituire şi recunoaştere ale unei instituţii auctoriale, adică setul de reguli 
după care un individ este numit, îndreptăţit şi acceptat ca „autor”. A numi autorul 
este „echivalentul unei descrieri”, nu o referinţă pur şi simplu (Foucault, 2004: 41). 
Un autor nu e doar o referinţă (textul X aparţine autorului Y), ci o „funcţie de 
clasificare”: un autor face posibilă clasificarea unui număr de texte, delimitarea lor, 
excluderea sau opoziţia (Foucault, 2004: 43). Între două opere de tip software care 
par identice (ca în cazul de mai sus), funcţia „autor” face posibilă diferenţierea 
lor, alături de structura sintactică. Nu toate discursurile (nu orice configuraţie 
sintactică intenţională) sunt înzestrate cu această funcţie (Foucault, 2004: 43): o 
scrisoare privată are un semnatar, dar nu are un autor; un text anonim pe zid e 
redactat de cineva, dar nu are un autor. Autorul trebuie să fie recunoscut public, să 
se plaseze întotdeauna ca origine recunoscută a configuraţiei sintactice intenţionale. 

 
(2)  Sunt patru caracteristici distincte care fac posibilă instituţia autorului 

(Foucault, 2004: 43-45) – dintre acestea mă voi opri la trei. Prima este sistemul 
juridic (de reguli) care „circumscrie, determină şi articulează universul discursului” 
(Foucault, 2004: 47). A doua este faptul că acest sistem nu se exercită uniform şi 
nici peren (Foucault, 2004: 47). Ultima susţine faptul că nu se face o echivalenţă 
între autor şi individ (Foucault, 2004: 47). Auctoritatea în raport cu opera e un 
rol pe care, în timpi diferiţi, îl poate juca orice individ sau colectivitate.  

Cum arată astfel instituţia autorului ca programator? Programatorul, aşa 
cum am asumat mai sus, face o activitate de tip techné. În mod natural, o 
caracteristică a instituţiei autorului a fost protecţia operei sale: protejând opera 
şi stabilind paternitatea ei, se construieşte şi limita în care o entitate e autor şi 
dincolo de care celelalte entităţi nu sunt autori, ci beneficiari (cititor, public sau 
client). În mod natural, configuraţiile textuale au fost protejate prin copyright 
(dreptul de a produce exemplare din aceeaşi operă), iar artefactele tehnologice prin 
brevete (dreptul exclusiv de a produce acea maşinărie sau sistem). Software-ul 
se poate înscrie în ambele categorii. Dar instituţiile copyright-ului şi brevetului 
nu au fost la fel în istoria omenirii – un singur aspect a rămas constant în timp: 
protecţia se oferă doar în schimbul prezentării publice a operei, operă care se 
consideră că ar avea o utilitate publică, ar aduce un beneficiu societăţii6

                                                           
6  Un „test al utilităţii” care se naşte din tradiţia constituţională americană şi se combină cu o 

perspectivă „romantică” europeană, cu surse în teoria proprietăţii a lui John Locke.  

. De 
altfel, aceste două instituţii pe care se bazează instituţia autorului sunt occidentale: 
în Asia nici acum, într-o economie globală, ele nu sunt clar definite.  
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Observaţia că instituţia autorului poate fi „locuită” de indivizi diferiţi, 
într-o perioadă de timp mai largă, vine în întâmpinarea practicii reale din 
programare. Există două moduri de a construi software: cel industrial (sau 
denumit convenţional „proprietar”) şi cel open source. Diferenţele sunt majore: 
software-ul proprietar nu oferă acces la codul-sursă şi se naşte din ideea că orice 
formă de expresie e specifică, originală – porneşte de la ideea romantică a 
„autorului”, ca individ solitar producător de opere originale. În open source, 
autorul e tocmai instituţia la care pot să participe diferiţi indivizi: codul-sursă e 
accesibil tuturor şi, mai mult, nu poate fi apropriat de nimeni. Ambele moduri 
pornesc de la necesitatea unei limitări: prima limitează accesul celorlalte entităţi 
diferite de autor, a doua limitează intenţiile de apropriere ale unei opere colective, 
propunând indivizilor să fie autori relaţionali, nu „romantici”, să coopereze şi să 
împărtăşească valori comune. Specific pentru prima direcţie e software-ul proprietar 
Microsoft, pentru a doua cel produs sub licenţe libere, ca GNU/Linux. 

 
(2)  În ultimii ani se poate observa o tranziţie dinspre viziunea „romantică” a 

autorului spre una relaţională (Fitzgerald, 2008). Cât timp prima viziune îşi are 
rădăcinile în schimbarea adusă odată cu Revoluţia Franceză – care a reprezentat 
momentul de anulare al privilegiului (le Privilège du Roi) şi înlocuirea sa cu 
instituţia unui droit d’auteur –, a doua viziune este înrădăcinată în 
democratizarea şi generalizarea practicii artistice, posibilă datorită tehnologiilor 
comunicării. Prima se înscrie într-o filosofie liberală a creaţiei autonome. A 
doua, într-una comunitară: autorul acţionează într-un context cultural, iar 
auctoritatea e pusă în relaţie cu existenţa socială a individului care accede la 
instituţia autorului (Fitzgerald, 2008). Accentul se mută de pe individualitatea 
creatoare pe contribuţia culturală a mediului, dar şi a publicului care utilizează 
productiv şi transformativ operele (Fitzgerald, 2008).  

Fără îndoială, în instituţia copyright-ului a fost centrală ideea unuia autor 
cu o caracteristică distinctuală: originalitatea (Durham, 2004: 102). Autorul este 
un individ cu un acces privilegiat la cunoaştere, un tip uman care îşi foloseşte 
darurile în folosul umanităţii (Durham, 2004: 102). E evident caracterul 
reducţionist al acestei viziuni „romantice”: creaţia devine un flux de cunoaştere 
apărut ex nihilo (Durham, 2004: 103). Acceptarea ei poate duce (şi a dus) în 
timp la un dezechilibru între proprietatea privată şi domeniul public, prin faptul 
că, garantând drepturi economice exclusive autorilor, se prejudiciază interesul 
public, tocmai cel pe baza căruia instituţia copyright-ului a fost susţinută în 
ultimii ani, când argumentarea „romantică” a trecut într-un plan secund. De 
altfel, de la mişcarea romantică încoace, practica textuală (epistemică sau 
artistică) s-a schimbat enorm (Fitzgerald, 2008). Apariţia unui model de 
producţie între egali a cunoaşterii („the peer production of knowledge”) a fost 
posibilă odată cu apariţia limbajelor de programare, limbi artificiale, a căror 
dezvoltare e un proces social, complex şi comunitar, mai degrabă decât un 
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produs al unei creativităţi individuale. Aceste modele, specifice unei lumi 
software, au migrat spre toate domeniile culturale. Instituţia autorului e aici un 
produs al eco-sistemului cultural în care s-a născut: o reţea de actori şi 
contributori (Fitzgerald, 2008). Cu toate acestea, modelul reducţionist e păstrat 
în industria software. Motivele nu ţin neapărat de o apetenţă pentru viziunea 
romantică, ci de un fapt incontestabil: informaţia e multiplicabilă la costuri 
egale cu zero, iar producătorii industriali de software trebuie să limiteze cumva 
răspândirea ei. Dar acceptând acest model reducţionist, ei trebuie să accepte şi 
ideea autorului singular, delimitat strict, prin care să poată susţine îndreptăţirea 
la un monopol asupra informaţiei. Cu alte cuvinte, trebuie să accepte ca metode 
de protecţie copyright-ul şi brevetele. 

Cazul open source e uşor de sintetizat: opera – software qua artefact – se 
protejează printr-o licenţă liberă, copyleft7

(3)  Dar practica din ultimii 30 de ani arată cu totul altfel. Chiar dacă se 
naşte din recunoaşterea „romantică” a autorului, software-ul proprietar se 
protejează prin două metode total diferite: secretul comercial („trade secret”) şi 
contractul (ca formă a doctrinei „work for hire”, în care de instituţia autorului se 
bucură angajatorul corporatist şi nu programatorul/programatorii în care se 
originează opera

, (General Public License, de exemplu) 
care face opera accesibilă, permite participarea oricărui individ în instituţia autorului 
(oricine poate colabora la [re]scrierea şi modificarea codului-sursă etc.) şi 
exclude aproprierea de către o entitate socială a operei. Astfel, protecţia este 
realizată în afara asumării unei proprietăţi asupra operei. Cazul software-ului 
proprietar e mult mai complicat: el cere cu necesitate, pentru recunoaşterea 
instituţiei autorului, un copyright sau un brevet. Natura unui software determină 
cum poate fi apărat legal (Gemignani, 1981: 84) şi legitim.  

 

8). Aceste metode elimină din discuţie orice recunoaştere 
publică a autorului, adică a programatorului, ca origine a unui software qua 
artefact9

                                                           
7  Copyleft este un joc de cuvinte care desemnează o metodă de a proteja opera care se opune 

metodei clasice a copyright-ului, mutând accentul de pe dreptul de a multiplica exemplare pe 
dreptul de a avea acces la informaţie. „Copyleft este o metodă generală de a face un program sau orice 
operă libere, sub cerinţa ca orice versiune ulterioară şi orice modificare să fie tot libere.” – pentru 
mai multe informaţii, vezi http://www.gnu.org/copyleft. 

8  Autorul operei software devine firma sau corporaţia care a comisionat-o. 
9  În acelaşi timp, metodele utilizate elimină şi caracterul public al operei, atrăgând o întrebare 

privind utilitatea ei socială, dacă publicul se află într-o relaţie de asimetrie informaţională cu producătorul. 

. Asistăm la un paradox: industria software cere apropriaţie, dar nu o 
poate face prin metodele naturale, care decurg logic din natura unui software 
qua artefact. Un software proprietar e un software fără autori, din care 
întreaga activitate de programare şi statutul moral al programatorilor ca 
autori au fost eliminate. În schimb, în cazul open source, instituţia autorului 
este o umbrelă sub care pot intra diferiţi indivizi, fără a presupune o apropriere 
şi un monopol exclusivist asupra informaţiei. Recunoaşterea autorului, fără de 
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care nu e posibilă recunoaşterea operei, se întâmplă în practica open source, dar 
nu şi în cea industrială. Aici, un software qua artefact e mai degrabă o scrisoare 
privată, cu un semnatar care rămâne anonim publicului. Cine a creat sistemul de 
operare Microsoft Windows? În schimb, ironic, sistemul de operare Linux poartă 
numele celui care a creat nucleul tare („kernel”), Linus Torvalds. Cum s-a ajuns 
în această situaţie, cât timp industria a clamat de la început viziunea romantică, 
iar hacker-ii open source un model relaţional? 

 
(3.1) Copyright-ul, înlocuind un privilegiu, a vrut să ofere o autonomie 

autorilor în relaţie cu puterea statală, cât şi cu domeniul public. Privilegiul era o 
limitare a absolutismului monarhic, un contract care se desfăşura bilateral între 
Suveran şi individul sau breasla care cerea acel privilegiu (Baud, 2006). Noţiunea 
de privilegiu provine din latinescul privata lex (lege privată) şi punea Suveranul 
într-o relaţie contractuală cu supusul, diferită de relaţia de autoritate fondată pe 
dreptul public. Privilegiul era în contradicţie cu ideile moderne de libertate şi 
egalitate (Baud, 2006); a fost o ţintă a Revoluţiei Franceze de la 1789, în urma 
căreia el dispare ca instituţie. Cel puţin formal, după cum voi încerca să susţin 
mai jos. Privilegiile erau de două tipuri: colective şi individuale. Un privilegiu 
colectiv şi profesional era un monopol pe care Suveranul îl garanta. Astfel de 
monopoluri stăteau la baza universităţilor (care aveau un drept exclusiv să ofere 
cunoaştere pe un teritoriu dat, şi o largă autonomie). Exista un monopol şi în 
teatru: doar „trupele regelui” aveau dreptul să joace în Paris (Baud, 2006). 
Privilegiile individuale erau rezervate pentru ingineri, librari-tipografi (editori) 
sau chiar publicitari10

Din păcate, nici copyright-ul nu le poate restabili. El este, în continuare, 
un privilegiu al editorului, adică al companiei care produce software, carte, 
muzică sau film – privilegiu care se negociază constant cu Statul

. Privilegiul în domeniul cunoaşterii scrise era acordat 
librarului-editor, şi nu autorului; acesta plătea o sumă iniţială autorului şi, chiar 
dacă volumul avea succes, autorul nu mai primea alte drepturi. De aceea 
reformele care au urmat Revoluţiei Franceze înlocuiesc privilegiul cu noţiunea 
proprietăţii literare şi artistice (Baud, 2006), punând în centru un autor 
„romantic” care îşi cedează drepturile patrimoniale contra unei sume de bani, 
dar nu şi pe cele morale. Odată cu dispariţia privilegiului, instituţia autorului ar 
fi trebuit să devină una de drept public, iar autorul să deţină drepturi morale şi 
drepturi patrimoniale care puteau fi cedate prin copyright – drept care aparţinea 
editorului, nu autorului. Dar industria software pune sub semnul întrebării 
drepturile şi natura morală a autorului.  

11

                                                           
10  Prima agenţie de publicitate, „bureau d'adresses”, apare în urma unui privilegiu negociat 

de cardinalul Richelieu pentru Théophraste Renaudot, care era la origine medic. El va edita o 
publicaţie lunară, La Gazette, şi va fi, sub Ludovic al XIII-lea şi Ludovic al XIV-lea, singurul 
ziarist din Franţa (BAUD, 2006). 

, ca orice 

11  Acest lucru poate fi demonstrat dacă urmărim istoria ultimilor 50 de ani, în care asociaţiile 
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contract bilateral. Un autor libertarian propune chiar schimbarea denumirii în 
copy-privilegiu (Bell, 2008: 524). Copyright-ul este un drept anti-proprietate şi 
în acelaşi timp un drept îndreptat împotriva indivizilor pentru că măreşte 
costurile sociale (Bell, 2008: 530). El este construit ca o excepţie de la dreptul 
jurisprudenţial din ţările anglo-saxone (common law) şi oferă puteri speciale şi 
imunitate celor care se consideră că sunt îndreptăţiţi. Mergând mai departe, se 
poate argumenta că, alături de brevete, copyright-ul violează drepturile naturale 
ale persoanelor şi că nu are trăsăturile caracteristice noţiunii de „proprietate” 
(Bell, 2008: 534-35).  

Chiar dacă prin copyright s-ar putea susţine instituţia autorului, el este un 
drept cel puţin imoral. Dar nu acest lucru opreşte companiile producătoare de 
software să-l folosească pe scară largă (de altfel, manualele pentru software se 
află sub copyright), ci faptul că nu oferă o protecţie reală într-o lume în care 
informaţia e atât de simplu de multiplicat. Există un interes foarte limitat din 
partea companiilor producătoare de software de a cere protecţie prin copyright 
(Gemignani, 1981: 86), în parte şi pentru că acesta nu poate proteja algoritmii 
(„esenţa” programelor) (Gemignani, 1981: 87). 

 
(3.2) Şi brevetele sunt forme de protecţie destul de rar întâlnite pentru software. 

Din două motive: se acordă greu şi eficienţa lor economică e scăzută. Interesul 
publicului pentru brevete ar trebui să fie mare: chiar dacă brevetul oferă un monopol 
virtual companiilor şi îi exclude pe ceilalţi participanţi la lumea informaţională 
(Gemignani, 1981: 93-99), el are un caracter public şi scade costurile de 
tranzacţie pentru utilizator (alături de copyright) (Gemignani, 1981: 117). Ideile 
abstracte nu pot fi brevetate, dar un proces care le foloseşte (o rutină) se poate 
bucura de această protecţie. Un brevet poate fi acordat dacă invenţia presupune 
utilitate socială, noutate (originalitate) şi e lipsită de evidenţă („unobviousness”) 
(Gemignani, 1981: 100). De aceea legile naturale (sau fizice) nu se pot bucura 
de brevetabilitate. Foarte puţini algoritmi acced la statutul de opere brevetate, 
pentru că de cele mai multe ori ei nu fac decât să dezvăluie o relaţie matematică 
care a existat dintotdeauna (Gemignani, 1981: 105). Un brevet pentru algoritmi 
ar duce, în majoritatea covârşitoare a cazurilor, la un monopol pe o lege naturală 
sau o regulă matematică (Gemignani, 1981: 108), iar fenomenele naturale, 
procesele mentale şi conceptele abstracte nu sunt brevetabile pentru că, în 
practică, sunt instrumentele fundamentale ale activităţii ştiinţifice şi tehnologice 
(Gemignani, 1981: 105). În urma acestor argumente se poate observa clar de ce 
protecţia prin brevet este atât de limitată. Cu toate acestea, au existat diferite 
decizii judecătoreşti prin care s-a acordat brevet unor invenţii cel puţin 
dubioase, cum ar fi fereastra pop-up pe web sau brevetul „one-click” depus de 
                                                                                                                                              
producătorilor de artefacte culturale şi tehnologice au insistat şi au reuşit să extindă perioada de 
copyright prin negocieri directe cu Parlamentele diferitelor ţări şi prin instaurarea unui regim 
internaţional al aşa-zisei „proprietăţi intelectuale” (acordurile TRIPS). 
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Amazon.com şi acceptat ca valid (Graham, 2006). Chiar dacă în practică companiile 
de software se feresc de procese pentru brevete, e indicată o asemenea protecţie 
pentru companiile care intră pe piaţă, cu scopul de a se proteja împotriva unor 
„patent trolls” – firme a căror activitate este înregistrare de brevete pentru 
procese deja aplicate de ceilalţi, dar care nu au fost protejate (Graham, 2006).  

 
(4) Cum am mai afirmat, cele mai întâlnite metode de protecţie sunt 

secretul comercial şi contractele între programatori şi corporaţii. Contractul 
protejează firmele de migraţia programatorilor: printr-un asemenea contract 
programatorul este forţat nu numai să păstreze secretul, dar nici nu poate 
„migra” cu propriile idei la o altă firmă (Gemignani, 1981: 109). Secretul 
comercial este o limitare a informaţiei (Gemignani, 1981: 112) şi e cea mai 
răspândită formă de protecţie industrială. El este recunoscut de state, chiar dacă 
vine în contradicţie şi cu viziunea utilitaristă a unei protecţii a operelor, şi cu 
cerinţele atât ale democraţiei (caracterul deschis al inovaţiei), cât şi ale 
capitalismului (o piaţă liberă este o piaţă în care asimetria informaţională dintre 
producător şi beneficiar este minimă sau inexistentă). Secretul comercial creşte 
costurile de tranzacţie (Gemignani, 1981: 117) şi descurajează schimbul liber de 
idei în mediul privat (Gemignani, 1981: 116). În comparaţie cu acesta, 
brevetele, chiar dacă ridică costurile de intrare pe piaţă ale noilor companii, au 
un caracter public şi reduc asimetria informaţiei. 

 
 
3. Concluzii. Proprietatea intelectuală, o eroare categorială 
 
Până acum nu am folosit niciodată sintagma „proprietate intelectuală” 

pentru că o consider o eroare categorială12

                                                           
12  Pentru mai multe informaţii: http://www.ub-filosofie.ro/~solcan/cs/i08-09/ETI/10.html. 

. Noţiunea de eroare categorială îi 
aparţine lui Gilbert Ryle şi desemnează o eroare semantică sau ontologică prin 
care o proprietate e asignată unui obiect care nu poate avea acea proprietate. 
Viziunea romantică nu explică situaţia actuală în doctrina proprietăţii 
intelectuale – această falsă noţiune a proprietăţii nu numai că aduce prejudicii 
noţiunii clasice de proprietate tangibilă (Bell, 2008: 544), dar nici nu mai 
recompensează programatorul sub o instituţie a autorului (Lemley, 1997: 880), 
ci, recurgând la contracte de tipul lex privata, contrazice caracterul public al 
creaţiei. În acest caz, dihotomia idee – expresie, introdusă prin copyright, nu îşi 
mai găseşte utilizarea (Lemley, 1997: 881). Setul de drepturi care se naşte din 
„proprietatea intelectuală” este construit ca să protejeze interesele corporaţiilor, 
nu pe cele ale autorilor sau inventatorilor (Lemley, 1997: 886) – beneficiarul 
acestui set de drepturi este angajatorul (de aici şi proliferarea secretului comercial şi 
doctrinei „work for hire”). Chiar dacă scopul acestui set de drepturi a fost să 
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oblige producătorul să dezvăluie informaţia către public (Lemley, 1997: 900) 
pentru a evita asimetria, producătorii aleg, în practică, tocmai acele moduri de 
protecţie care menţin asimetria şi exclud asumarea unei responsabilităţi.  

Un alt argument împotriva proprietăţii intelectuale ca sistem al 
proprietăţii este incoerenţa sa: sub umbrela proprietăţii intelectuale sunt plasate 
patru forme de protecţie intelectuală (copyright, brevet, secret comercial şi 
contract) care nu au nici aceeaşi origine, nici aceeaşi justificare, nici o natură 
comună (un set de proprietăţi comune) şi nici aceleaşi implicaţii. 

„Brevetele şi copyright-ul nu sunt forme de proprietate legitimă, ci de monopol 
ilegitim acordat de stat (state-granted monopoly)”, argumentează Tom Palmer 
(Palmer, 1989). Statul susţine monopolul asupra anumitor tipuri de instituţii, 
astfel încât proprietatea nu mai este un drept natural, în sens lockeean. Dar dacă 
proprietatea nu mai este un drept natural, orice justificare a ei este contingentă şi 
structural dependentă de ceea ce definim drept produs intelectual al noilor tehnologii. 
Scopul criticii libertariene a lui Tom Palmer este îndreptat spre „greşita aplicarea a 
categoriei de proprietate tangibilă obiectelor ideale” (Palmer, 1989: 277). Obiecţiile lui 
Palmer la un model utilitarist combinat cu presupoziţiile personaliste al „proprietăţii 
intelectuale” (construită pe acelaşi framework ca modelul proprietăţii fizice) 
sunt în număr de trei: (1)„obiectele ideale” nu sunt caracterizate de acelaşi tip 
de raritate (scarcity) ca bunurile tangibile. Dacă această raritate provoacă 
conflictele în lumea reală (unde resursele sunt limitate), în „lumea ideilor” 
conflictele nu au cum să apară la accesul sau consumul ideilor; (2) drepturile de 
proprietate intelectuală sunt creaţia Statului, nu produsul unui proces de 
interacţiune între părţile interesate (creatori, public etc.) care să stea drept 
fundament sancţiunilor legale (Palmer, 1989: 280) şi (3) un sistem de drepturi 
de proprietate care cere violarea altor drepturi nu este un sistem de drepturi. 
Palmer are o poziţie radicală: „proprietatea intelectuală” nu poate co-exista cu 
un sistem de drepturi de proprietate asupra obiectelor fizice şi întemeiat pe ideea 
lockeeană a proprietăţii asupra propriei persoane. 

Probabil cel mai puternic contra-argument la adresa „proprietăţii intelectuale” 
este faptul că nu se poate stabili, în cazul obiectelor ideale informaţionale, 
proprietatea, nici ca drept natural, nici ca îndreptăţire socială. După cum am 
încercat să justific, software-ul e o operă originată în autor, dar e o operă 
contextuală posibilă pentru că există cel puţin un element în afara originii 
auctoriale: limbajul de programare – pentru a menţiona doar un element vizibil 
şi recognoscibil chiar şi de non-practicieni. Probabil cea mai bună atitudine este 
atât respingerea „proprietăţii intelectuale” ca urmaşă a unui model romantic al 
autorului, cât şi respingerea ei ca apropriere a unor obiecte ideale. Atunci, 
singura variantă acceptabilă ar fi ideea unui privilegiu. Dar această idee nu 
cumva ne întoarce prea mult în timp, înaintea Revoluţiei Franceze? 

Intenţia mea a fost să semnalez un paradox care se naşte când tratăm 
operele imateriale, în special programele de calculator, ca forme de „proprietate 
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intelectuală”. Desigur, respingerea tuturor tipurilor de protecţie poate avea rezultate 
dezastruoase atât pentru industria software, cât şi pentru industriile creative. Dar un 
sistem de drepturi care violează şi anulează alte drepturi naturale nu este compatibil 
cu tradiţia libertăţii, şi nici cu cea a egalităţii. Poate că o nouă fundamentare, ca 
drepturi sui generis, ar deschide calea unei dezbateri mai coerente. 

 
 
 

SOFTWARE, AUTHORSHIP, AND INTELLECTUAL PROPERTY 
 
 

Summary 
 
 

The aim of this paper is to prove that there is a paradox concerning the relationship 
between software, authorship and intellectual property. The thesis developed here is that the 
proprietary software business (the closed source software) implies the disappearance of the 
authorship. I will argue that such a paradox exists and that it can be avoided by the open source 
model, which relies on a new account of authorship: the relational author (as opposed to the 
“romantic” interpretation of what authorship means). Conclusively, the statement of this paper 
concerns the unfair consequences of copyrights, patents and trade secrets and proposes a way in 
which they could be avoided by granting that the notion of “intellectual property” is a category mistake.  

Keywords: software, authorship, copyright, patent, trade secret, privilege, intellectual 
property, institutions. 
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ESTETICA ŞI TEORIA ARTEI 
 
 
 
 
 

SENSUS COMMUNIS AESTHETICUS AND THE PROJECT 
OF EMANCIPATION: THE UTOPIAN FRAME 

OF THE AVANT-GARDES 
 

LOREDANA NICULEŢ∗

In Kant’s Critique of Judgement (1790) and Schiller’s Letters on the 
Aesthetic Education of Man (1795) we have for the first time in the modern 

 
 
 

“Only through Beauty's morning-gate, 
dost thou penetrate the land of knowledge.” 
(S c h i l l e r , The Artists) 

 
 
 

Kant considered the sphere of taste a privileged setting for a social manifestation of the 
Enlightenment's aspiration to an agreement on ethical behavior. This universal validity depended on the 
subjective feeling of belonging to Humanity in general, called by Kant sensus communis. The avant-gardes 
linked the Kantian idea of an autonomous art to their emancipation project, taking their critical task as a 
guarantee of an “ethical project”, in common with political ideas like Progress or Revolution. But the 
implications of what is considered by some to be Kant’s failed ambition to bring the ideal of the 
Enlightenment to completion are visible in the art sphere, not just in the utopian and critical basis of the 
historical avant-gardes, but also in the aesthetic ground on which subjectivity has survived in 
contemporary art. The conceptual basis which would be later developed by the artistic avant-gardes was 
settled by German Romantic and Idealist thought, whose utopian dimension could be easily recognized in 
The oldest system-program of German Idealism (1796), a text that resulted from the early collaboration 
between Hegel, Schelling and Hölderlin in Tübingen at mid-1796. This text undertook to ground 
Kant’s idea that feeling – and not cognition – may be the ground for the unity of knowledge. It provided 
Idealist thought with the claim of a new rationality – mythology of reason in Hegel, intellectual intuition 
in Schelling or Humanity in Schiller. Although the emancipation project of avant-gardes has lost its 
credibility for us – due to the fact that recent history has shown how the political can betray the 
ethical and the ideological, the aesthetic – the idea of this article is not to discuss the possibility of an 
ethical implication of art or to see to what extent today’s art can maintain a social function, but to 
point out certain idealist concepts in light of a philosophy of art modeled along lines sketched out in 
Kant’s Critique of Judgement and that have contributed to the history of avant-gardes. 
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aesthetics the idea of the unity of knowledge throughout the aesthetic experience, 
the both texts attributing to art an autonomous dimension and the power of social 
reconciliation. This idea of the aesthetic experience as a kind of non-contaminating 
form of communication would be a referential point not just for the Hegelian 
Marxist tradition until Marcuse, but also for neo-conservative thinkers as 
Heidegger or Gadamer, who have seen in art a post-metaphysical force resistant 
to the rationalization process. I wish to begin by a brief introduction to Kantian 
concepts sensus communis aestheticus and aesthetic idea. 

The Kantian sensus communis as the communicability and community of 
taste, which has its own logic and modes of recognition, inscribes itself right 
into the philosophical tradition of the rational and sensitive human beings, 
members of a concrete social and political community and that generated the 
aspiration of art as a social public sphere. Indeed, Kant was the first one to 
surpass the category of an empirical public, which dominated the debate on 
taste in the XVIIIth century and linked beauty with a potentially universal 
disposition called by him “a kind of sensus communis”.1

By the name sensus communis is to be understood the idea of a public sense, i.e., a 
critical faculty which in it's reflective act takes account (a priori) of the mode of 
representation of everyone else, in order, as it were, to weigh its judgement with the 
collective reason of mankind, and thereby avoid the illusion arising from subjective and 
personal conditions which could readily be taken for objective, an illusion that would 
exert a prejudicial influence upon its judgement. 
 
In other words, sensus communis is a mode of reflection: if human being 

is rationis capax, such a “universal feeling” is precisely the faculty to recognize 
in others the same faculties he has: it is neither a mystique, nor an appropriation 
of universality either, but the name for the own condition of communicability of 
our knowledge in general.  

 According to Kant, this 
universal or social dimension of the judgement of taste is not based on human 
nature, nor on the education of a concrete public, but on the autonomy of the 
faculty of judgment of taste:  

 

With regard to the judgement of taste – in Kant’s language, “a faculty”, i.e. a 
transcendental or synthetic a priori principle, which mediates between imagination 
and understanding – Kant considers that it is always subjective, that there is no 
objective concept which could determine what is beautiful and what is not. 
Nevertheless, Kant maintains that we all own an idea of beauty, a kind of archetype 
or an internal intuition whose expression is the own beauty: “Beauty – whether 
it be of nature or of art – may in general be termed the expression of an 
Aesthetic Idea.”2

                                                           
1  IMMANUEL KANT, Crítica del juicio, Espasa-Calpe, Madrid, 1977, pp. 198; for the English 

translation, I used Immanuel Kant, The Critique of Judgement, Oxford, Clarendon Press, 1952. 
2  Ibid., § 51, p. 226. 

 Which means that there is no beauty either in nature nor in art, 
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unless there is an expression of an aesthetic idea. It is not clear how or why 
beauty should apply to the expression of aesthetic ideas, but our concern here is 
not to solve this puzzle, but to indicate how these Kantian ideas open the door 
up from the aesthetics as the theory of sensibility (aisthèsis) to a philosophy of 
art which would be developed by the Idealist thinkers.  

We might indicate first that Kantian reference to the aesthetic ideas, quite 
frequent in the third Critique, served as an inverted analogy to what Kant named 
rational ideas or ideas of reason. In the paragraph 49, Kant pointed out that “it 
is easy to see that an aesthetic idea is the counterpart (pendant) of a rational 
idea, which is, conversely, a concept to which no intuition (presentation of the 
imagination) can be adequate.” The reason these are called “ideas” is to indicate 
“that they at least strive toward something that lies beyond the bounds of 
experience.” Kant explains that the aesthetic idea is the representation of the 
imagination – a mental image – that gives rise to a free play of imagination and 
reason at the same time. Thus, the aesthetic experience involves the harmony of 
all our cognitive faculties – imagination, understanding and reason. An aesthetic 
idea is “a presentation of the imagination which prompts much thought, but to 
which no determinate thought whatsoever, i.e., no [determinate] concept, can be 
adequate, so that no language can express it completely and allow us to grasp it.” Is 
the language of the Critique of Pure Reason, i.e. the language of philosophy, the 
one uncapable to express the aesthetic idea, who owns to the sphere of art. Kant 
conjures up an example in this respect: “a certain poet, in describing a beautiful 
morning, says: ‘The sun flowed forth, as serenity flows from virtue.’ The 
consciousness of virtue… spreads in the mind a multitude of sublime and 
calming feelings and a boundless outlook toward a joyful future, such as no 
expression commensurate with a determinate concept completely attains.” 3

The famous idea of “the beauty as a symbol of morality” in the paragraph 59 
and the remark of the paragraph 49 about the aesthetic ideas as a result of the 
imagination process that uses association and analogy suggest that Kant, as 
Robert J. Yanal observed, considered that every artwork was a metaphor or a 
symbol of the aesthetic idea.

 

4 Unfortunately, Kant’s theory of symbolism is 
relatively unsophisticated. He assimilates metaphor, personification, synecdoche 
and other tropes, and he does not distinguish them from other forms of symbolism. 
Nor does he argue for his stated view that such symbols are ineffable. 
Consequently, “many of the details of Kant’s view are unenlightening.5

                                                           
3  Ibid., § 49, pp. 221. 

 In the 
paragraph 49, Kant explains that “a poet ventures to sensible expression to 
rational ideas of invisible beings, the realm of the blessed, the realm of hell, 
eternity, creation, and so on. Or, again, he takes [things] that are indeed 

4  R. J. YANAL, Kant on Aesthetic Ideas and Beauty; online: http://homepage.mac.com/ryanal/Kant.pdf. 
5  D. W. CROWFORD, “Kant’s Theory of Creative Imagination”, in T. Cohen and P. Guyer 

(eds.), Essays in Kant’s Aesthetics, Chicago, University of Chicago Press, 1982, pp. 173-174. 
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exemplified in experience, such as death, envy, and all the other vices, as well 
as love, fame, and so on; but then, by means of an imagination that emulates the 
example of reason in reaching [for] a maximum, he ventures to give these 
sensible expressions in a way that goes beyond the limits of experience, namely, 
with a completeness for which no example can be found in nature.” Therefore, 
aesthetic ideas are for Kant attempts to illustrate rational ideas, that is 
suggestive of the famous claim from Chapter IX of Aristotle’s Poetics that the 
poet differs from the historian in being more “philosophical” by which he meant 
“expressing the universal” though both poet and historian are in a way 
recounting the same set of facts.  

Many scholars, following the two “Introductions” Kant wrote for the 
Critique of Judgment, suggested that Kant’s theory of beauty is in part 
motivated by a problem left over from the first Critique, the problem of how 
concepts apply to percepts. That is, how does imagination – i.e. the faculty of 
imaging, that in Kant means a connecting of elements or intuitions by forming 
an image – so he meant something rather different from what we now mean by 
the term “imagination” – manages to interact with the understanding – the 
faculty of applying concepts to percepts. Thus, it might be said that what really 
interested Kant was not “what beauty is”, but “how is an agreement possible on 
beauty”, since we cannot prove it empirically, nor demonstrate it logically. A 
reasonable hypothesis would be, then, that Kant has never been interested in the 
aesthetic questions and that the third Critique played for him a more ancillary 
role, with its significance deriving from architectonic considerations rather than 
from the intrinsic interest of its subject matter, more precisely as a way to solve 
the difficulty generated by the radical separation between liberty and nature in 
the first two Critiques. Odo Marquard, for example, suggested that the Critique of 
Judgement is the result of the failure of pure reason and practical reason concerning 
the problem of the finality of the human being and this explains the linking of man 
to the idea of emancipation. Since the concept of practical reason – “as if” – is 
incapable of obtaining the emancipated life (because the faculty of desire is 
always subjective), this led Kant to produce a shift in the direction of aesthetics 
and found the judgment of taste on a transcendental subject.6

                                                           
6  O. MARQUARD, Estetica e anestetica: considerazioni filosofiche, translated by Gianni 

Carchia, Bologna, Il Mulino, 1994.  

 In Antinomies of 
the two first Critiques, Kant had already formulated the question about freedom: 
how can nature be both determined according to the laws of science and have 
“room” for the freedom necessary in order for morality to have any meaning? 
Ultimately, for Kant this would be a conflict of our faculty of reason against 
itself. He thought that the problem would be solved by “an aesthetic turn” when 
finding a certain sphere of life that could be independent of the private interest 
and legitimate the autonomy of the subject, according to the ideal of the 
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Enlightenment. The judgement of taste was to solve the problem by relating to 
both sides and thefore Kant speculates that it may be the mediating link that can 
unify the whole of reason, that is the subjective principle of judgement in 
general. Nevertheless, the famous sentence “beauty as a symbol of morality” in 
the paragraph 59 (emphasis added) although eliminating the conflict, it does not 
actually unify the two sides of reason, nor the two objects of reason (what is and 
what ought – the aesthetic judgement owing to the last one).  

On the other hand, some commentors, as D. W. Gotshalk, think that Kant 
held in fact two theories of beauty, because of the apparent contradiction between 
the two directions the Critique of Judgement opens, i.e. the theory of pure and 
autonomous beauty and the theory of aesthetic ideas. Robert J. Yanal is more 
subtle when concluding that is not that Kant had two theories of beauty, but that 
he has one theory of beauty that cannot accommodate his theory of fine art.7 
This remark could be seen as a correction to the usual reading of Kant’s 
Critique of Judgement as the ground of the modern apparatus of the aesthetic. 
“The ideas of disinterestedness, of a special mode of attention that later is called 
the aesthetic attitude, and of formalism in art criticism are traceable to Kant 
who, if not quite the first to formulate them, is credibly held to have installed 
them firmly into modern thought”. The mistake comes, thinks Robert J. Yanal, 
in finding Kant on the side of aesthetic merit alone. We have to remember that, 
although the Critique of Judgement gives an extensive analysis of the autonomy 
of judgement of taste, this autonomy however does not at all imply that 
aesthetic judgement simply lacks relation to the two other spheres, the cognitive 
and normative. In fact, it establishes a rich network of connections – analogies, 
bridges, “as-if” relations, as Thierry de Duve says8

The cognitive direction in Kant’s Critique of Judgement allowed many 
later thinkers, even those in the Kantian tradition, to find new dimension of it. 
Ideas like “the beauty as a symbol of morality” and the work of art as an expression 
of an aesthetic idea, generated a theoretical climate where idealist thinkers like 
Schiller developed them speculatively in the key of a platonic transitive bridge 
between art and morality. The idea that “a free art” implies “a free society” was 
one of the most important bases of the Enlightenment and of Romantic thought. 
But when it was to be taken much further, from Schiller’s idea of an Aesthetic 
State to the avant-gardes progressive vision, this idea was to lead to dangerous 
alliances with the political. Even Adorno, who was one of the staunchest 
defenders of the autonomy of art, will privilege in his Aesthetic Theory a certain 
aspect of the Kantian aesthetics which promises to rescue certain form of “pure” 

 – that weave together the 
unitary fabric of reason. Kant’s concept of beauty has in fact allowed a future 
transformation of it which remained opened to all kind of external determinations.  

                                                           
7  D. W. GOTSHALK, “Form and Expression in Kant’s Aesthetics”, The British Journal of 

Aesthetics, 7 (1967), p. 253, quoted by YANAL, ROBERT J., op. cit., note 22. 
8  TH. DE DUVE, Kant after Duchamp, Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, 1996. 
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communication that the logical and the practical thinking can not preserve. 
Although he was often very critical with the avant-gardist claim to change life 
through art, Adorno thought that art can generate a radical contrast with the 
alienated and non-conciliate character of the social reality. Far from being a 
means of reconciling the internal contradictions of society, art participates with 
the dialectical dynamism of society and culture; it realizes itself as a product of 
this dialectic and, as a result, mobilizes itself as a counter-culture of accepted 
culture or ideology:  

 
Artworks are afterimages of empirical life insofar as they help the latter to what is 

denied them outside their own sphere and thereby free it from that to which they are 
condemned by reified external experience.9

From Schiller to Marcuse, the aesthetic dimension

 
 
From this perspective, the role of art would be a kind of reminder of a 

lack – that the present society lacks something and the realization of a lack is 
the precondition of social critique. 

  
 
2.  The Kantian Tradition of Moral Beauty. The Oldest System-Program 

of German Idealism 
 

10

On the one hand, although the implicit structure of the third Critique 
supported the sovereignity of aesthetics, Kant denied aesthetic experience any 
metaphysical role. Aesthetic judgement is not cognitive, but only expresses a 
universal pleasure. From this point of view, in aextremis, one could argue that in 
Kant the aesthetic experience is “demoted to a status worse than in Plato’s cave: 
it tells us only about our feelings about appearances, and so, nothing even about 
appearances, let alone things-in-themselves.”

 has been conceived 
as a kind of moral forum, a critical mirror for society and as a dimension in 
which a more affirmative mode of existence is possible. From the perspective of 
this German Idealist tradition, Kant’s aesthetics proved to be as much challenging 
as inspirational.  

11

                                                           
9  TH. ADORNO, Aesthetic Theory, translated by Robert Hullot-Kentor, London, Continuum, 

2004, p. 5. 
10  I refer here to what Jaques Rancière called “the aesthetic regime”, i.e. “the specific mode of 

being of whatever falls within the domain of art”. The aesthetic of both senses is invoked here: as practice 
of art-making and on the subjects capable of receiving meaning (J. RANCIÈRE and G. ROCKHILL, 
The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible, Continuum International Publishing Group, 
2006, p. 22). 

11  FR. C. BEISER, German Idealism: the Struggle Against Subjectivism. 1781-1801, 
Harvard University Press, 2008, p. 374.  

 The emphasis on the autonomy of 
the aesthetics implied by the Kantian concept of “purposiveness without a purpose”, 

6 



SENSUS COMMUNIS AESTHETICUS AND THE PROJECT OF EMANCIPATION… 

 

83 

means that art must be made free of all constraint by theoretical or moral 
concepts and that it must only be judged by the yardstick of aesthetic categories, 
which determined the separation of the judgement of taste from the moral 
sphere and laid the ground for l’art pour l’art, an initially literary mouvement 
which later in the XIXth century determined a radical conception of art who 
rejected of any kind of educational and humanizing functions for it. 

On the other hand, the Kantian “aesthetic turn” – by introducing the first 
full account of aesthetic experience as a distinct exercise of rational mentality – and 
the idea of beauty as a symbol of morality – taken as a revival of the Aristotelic 
kalos kai agathos – generated a major influence for idealist thought and for the 
emergence of a philosophical aesthetics as an independent discipline mainly 
thougout Friedrich Schiller, F. W. J. Schelling and G. W. F. Hegel, whose 
philosophical contributions will be considered here only from two perspectives: 
the epistemic role attributed to art and beauty and the social function these 
thinkers located in aesthetic experience. My task here is not to offer a systematic 
view of these seminal thinkers, but to see how they supplement Kant’s formalist 
aesthetics. I will focus not on the specificity of their philosophical systems, but 
rather on their common points on art as a cognitive and social dimension, 
resumed in The oldest system-program of German idealism by the idea of a new 
religion – a synthesis between the spheres of the truth and the good, which Kant 
had tried to maintain separated. This dualism was precisely what Kant’s 
younger contemporary, Schiller, although deeply impressed by the Kantian 
aesthetics, felt he had to correct.12 We might remember here that if when Kant’s 
third Critique appeared in 1790, the French Revolution was in its first hopefull 
phase, but when around 1792 the Revolution took a bloddy turn, Schiller 
rejected it, convinced that without authority, the deep division in the human 
soul lead to chaos rather than to freedom. For this reason, Schiller’s Letters on 
the Aesthetic Education of Man, written between 1793 and 1795, claim that it is 
not the political, but the aesthetic turn, that will bring freedom without chaos. 
As remarked Lerry E. Shiner, knowing that his exigency for the redemptive 
power of the aesthetic experience “seem grandious, he set up to prove it in a 
spiraling argument based in part on Kant’s theory of the disinterested character 
of the aesthetic, in part on a vision of human nature divided between human and 
sense and desperately needing integration.”13

                                                           
12  In a series of letters dated 1795 and sent by Schiller one to two years earlier to Herzog 

Friedrich-Christian von Augustenburg, Schiller himself declared his loyalty to Kant's principles, 
saying that his own ideas are not original, but rather committed to the philosopher's basic 
concepts; see ZVI TAUBER, “Aesthetic Education for Morality: Schiller and Kant”, Journal of 
Aesthetic Education, v. 40, nr. 3, 2006, pp. 22-47.  

13  L. E. SHINER, The Invention of Art: a Cultural History, University Of Chicago Press, 
2003, p. 148. 

 If not direct, Kant did claim an 
indirect connection between aesthetics and morality: beauty is a symbol of 
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morality since both aesthetic and moral judgements are similarly free of 
external rules and the sublime reveals our dignity as rational-human beings. 
Although he stressed that an aesthetic experience of beauty or of the sublime 
does not teach us a particular moral lesson, nevertheless, he suggested that it 
makes us aware of our freedom as moral agents. Schiller developed these ideas 
and argued that though it is disinterested, the aesthetic experience becomes the 
true vehicle of moral and political education, providing human beings both with 
the self-identity that is their fulfillment and with the institutions that enable 
them to preserve their liberty, an idea that Hegel will develop later.  

The mediator function of art, that was to resolve the difference between 
nature and liberty, is expressed in the notion of Spieltrieb (“the play drive” or 
“the play impulse”), which for Schiller is synonymous with artistic beauty or 
“living form”, which is no longer a subjective dimension, but a principle of 
reality. When we achieve – in art making and in the capacity we have for play 
in general – the most harmonious balance between the “sense impulse” 
(Neigung, “the inclination”, linked with our experience of space and time; 
humankind's lowest common denominator, who operates within the material 
world, within what is subject to time and change, within the phenomenal and 
the finite) and the “formal impulse” (Pflicht, “the duty”, linked with the 
affirmation of our rationality; invokes the power of reason to arrive at 
harmonies and laws that annul the chaos of time and change in favor of the 
continuous, the immutable, and the universal) – then the human being reached 
his true liberty or humanity. In his twenty-second letter, Schiller said: “By this 
operation we are no longer in time, but time, with its complete and infinite 
succession, is in us. We are no longer individual, but species.”14 Subjective man 
will be ennobled by objectivity. This last statement is important because 
Schiller states here the overcoming of the individualism through out the idea of 
the aesthetic man, capable to act as species or society as a whole, which is 
indispensable, from Schiller’s point of view, for us to understand, express and 
respect the state. This harmony is named by Schiller humanity and the aesthetic 
experience is that force that preserve it: “he [man] possessed his humanity as a 
predisposition, before any definite condition into which he may come; but in 
actual practice he loses it wit any definite condition into which he comes and he 
must, if he is to be able to make the transition to an opposite condition, by 
newly restored to him every time by means of the aesthetic life.”15

Aesthetic education – that is the spontaneous synthesis of senses and 
reason – will be about the reconciliation between man and state, between 
modern man and his nature, that is his original sensitiveness. There would be 
two aspects we could refer to here. First, although he inspired himself with the 

  

                                                           
14  FR. SCHILLER, “On the Aesthetic Education of Man”, Letter XXII, transl. E. M. Wilkinson, 

Oxford, Oxford University Press, 1967, pp. 17-19. 
15  Ibid., “Letter XXI”. 
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ideal of reason proper to the Enlightenment, Schiller didn’t consider nature as 
an external object of mind, but he thought that a human being belongs to nature 
or that he is nature – as humanity, human being is “no longer in time, but he is 
time” – aspect which allowed some commentators to value Schiller as one of 
the fathers of the ecological thought. Second, when we say, from a Schillerian 
perspective, that man became one with the state we have to have in mind that 
the Schillerian state is an aesthetic one, i.e. the ideal of beauty applied to real 
life. In a letter to Wilhelm von Humbold of 1795, Schiller explains that when 
humanity is complete, “it is no longer sentimental, but ideal.” Naïve poetry is 
followed for Schiller by sentimental poetry, but only ideal poetry achives the 
ideal of human being. In a 1793 discussion of a work by Humbold, Schiller 
observed: “During the first phase, they were the Greeks. We are in the second 
phase. We can only hope for the third phase, and then one won’t want to wish 
the Greeks back either.”16

For absolute idealism to be born, considers Frederick C. Beiser., it has to 
go four steps beyond Kant’s formalism and Fichte’s critical idealism. First, it 
has to deny that the subject-object (thought and being) identity consists in the 
self-consciousness alone, and it has to stand instead that this identity exists only in 
the universal substance, of which the subject and the object are only appearances. 
Second, it has to dispute the purely regulative status of the absolute and to stress 
its constitutive role – that is, that the absolute is not only an ethical ideal, but 
an existing reality. Third, it has to overcome the Kantian-Fichtean limits of 
knowledge and to claim the cognition of the absolute and fourth, it has to affirm 
that nature is not a projection of counsciousness, but an organism with its own 
reality and inherent rationality. 

 The internal tension between two projects inherent in 
the Schillerian concept of freedom is shown here: the tension between the 
aesthetic utopia of a “beautiful humanity” as the philosophical absolute and the 
social-pedagogical program of the aesthetic education of man – starting from 
beauty and aiming at “higher” values over and above aesthetics: cognitive, 
moral and cultural values. A similar utopian image of society we’ll find later in 
Goethe’s “Pedagogical Province” in book two of his 1821 allegorical novel Wilhelm 
Meister’s Journeyman Years, where he uses the example of music to illustrate 
the ideal art form who, throughout the continuum of the formation (Bildung) 
leads to the cultivation of both the individual and the society as a whole. 
Wilhelm’s son, Felix, learned various languages, arts and crafts, but music is the 
fundamental element of this educational process, harmony being evoked repetedly 
here as a metaphor for the development both of the individual and the social ideal. 

17

                                                           
16  SCHILLER, “Essays”, Introduction, XV, ed. by Walter Hinderer and Daniel O. Dahlstrom, 

New York, Continuum Publishing Co., 1993. 
17  C. FR. BEISER, op. cit., p. 375. 
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According to P. Szondi, the German romantics shared the aspiration to 
recover, by means of speculative thought, that what Kant had abandoned.18 
There where Schiller speaks of “ideal poetry”, Hegel speaks of “beautiful 
religion” and the both refear to a synthesis between the freedom and nature, 
between subject and object. Just as Schiller had taken Kant’s epistemology as a 
basis for the explanation of the relation of aesthetics to ethics, so now the 
Kantian position was used to explain the relation of religion to aesthetics. The 
Schillerian “aesthetic drive” of free “game and play”, already involved the idea 
of art as a manner in which to change the world and will be connected to a new 
wave of utopian thought. “This is how Schiller’s aesthetic state became the 
aesthetic project of the German Romanticism summarized in the rough draft 
written together by Hegel, Hölderlin and Schelling: the material realization of 
unconditional freedom and pure thought in common forms of life and belief.”19

The idea of an “intellectual intuition”, present in Hölderlin, Shelling and 
also in Hegel, assumes the possibility of some form of knowledge or experience 
of the absolute, through the unity between the subject and the object, that is not 
attainable theoretically, but aesthetically. The idea of a new mythology of reason, 
which would fulfill the Enlightenment's project of the human emancipation 
through the power of reason, arose in the so-called Oldest system-program of 
German idealism – a manuscript dated from mid- 1795 and which was first 
published in 1917 by Franz Rosenzweig. Initially attributed to Schelling, nevertheless 
others felt Hölderlin or Hegel, close friends and roommates of Schelling from 
their days at the Tübinger Shift, were most likely the author. In recent years, 
however, a consensus seems to have developed around Hegel's authorship.

 
Thus, the aesthetic solution supposes here the resolution, in its sphere, of what 
fails in the political one and will be resumed in a generalized conviction: that 
“beauty will make us free”. This synthesis expressed by the artistic beauty 
implies a new rationality, which is not abstract, nor argumentative, but 
concrete, sensitive and imaginative.  

20

                                                           
18  P. SZONDI, Poética y filosofía de la historia I, Visor, Madrid, 1992.  
19  J. RANCIÈRE, op. cit., p. 27. 
20  Quoted in G. S. WILLIAMSON, The Longing for Myth in German: Religion and Aesthetic 

Culture from Romanticism to Nietzsche, University of Chicago Press, 2004, p. 57. 

 
Anyway, this short text could be seen as showing the influence of the three 
thinkers and is mainly important as “a founding-text” for Romanticism. In their 
debate from “The Literary Absolute” on Rosenzweig’s discovery of the Oldest 
System-Program of German Idealism and of its relevance for the German Idealism, 
Lacoue-Laberth and Jean-Luc Nancy pointed out the incompletion – both in its 
structure on paper and as a Program – of this manuscript. But for others, like 
Rebecca Gagan, its failure – that is it's utopian goal, it's incompletion – could be relevant 
precisely for it's opening as a founding moment of Idealism: “The System-Program 
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would then serve as a frame through which Idealism itself could be viewed in 
it's ruinous glory.”21

This fragmentary sketch projects the idea of a new humanity and a new 
philosophy of spirit, which are to unify the spheres of freedom, nature and art, 
though a new “mythology of reason” – referring to “a complete system of all 
ideas (…) or of all practical postulates” based on a disagreement with the 
authoritarian state of the epoch: “In the idea of humanity (…) there is no idea of 
state because the state is something mechanical; just as little is there an idea of a 
machine. Only that which is an object of freedom is called an idea. Thus we 
must also proceed beyond the state! For every state has to treat human beings 
like mechanical-whells; and it should not do so; hence it would cease.”

 

22

This particular historical aspiration of Hegel’s generation for “the 
universal freedom and equality of spirits”, where man is able to act as a free and 
decided person, follows an antiquity-oriented ideal of a republic of free citizens 
that also appears in the idea of a modern democratic state, at first conceived by 
Rousseau and is perhaps, as an ethical project, an idealist counterpart of 
Spinoza’s Ethica.

  

23

The final sentence of this text reveals that the central problem – the 
collective actualization of the ideal identity of freedom and nature – still 
remained unresolved: “A higher spirit sent from heaven will found this new 
religion among us; it will be the last, greatest work of mankind.” But within a few 
years, Hegel, Schelling and Hölderlin, as well as other idealist contemporaries, 
thought that they themselves were ready to fulfill such a messianic role. The 

 Ideals like “the eternal peace”, “the absolute freedom of all 
spirits”, etc. are all subordinated and united by beauty, taken in its higher, 
Platonic sense. The author of the Program affirms: “For I am convinced that the 
supreme act of reason, because it embraces all ideas, is an aesthetic act; and that 
only in beauty are truth and goodness of the same flesh.” At this point, the text 
connects Fichte’s idealist metaphysics of “absolute” and Schiller’s idea of the 
pedagogical task of aesthetics, the author raising art to the highest principle of 
philosophy: “The philosopher must possess as much poetic force as a poet (…) 
The philosophy of spirit is an aesthetic philosophy (…) poetry will thereby 
attain a higher dignity; in the end she will again became what she was in the 
beginning – the instructress of humanity.” This great work of humanity implies 
also, for the anonymous author, a sense of religion, because “the great mass of 
men must have a sensuous religion. Not only the great mass of men, but also the 
philosopher, needs it”. Therefore, it concludes that “monotheism of reason and 
polytheism of imagination of art, this is what we need!”  

                                                           
21  R. GAGEN, , “Absolute Failure”, in T. Rajan, A. Plotnitsky (eds.), Idealism Without Absolutes: 

Philosophy and Romantic Culture, pp. 204-205. 
22  All quotes from “The Oldest Program Towards a System in German Idealism”, in W. A. McNeill, 

K. S. Feldman, Continental Philosophy: an Anthology, Wiley-Blackwell, 1998, p. 37.  
23  G. S. WILLIAMSON, op. cit., p. 57. 

11 



LOREDANA NICULEŢ 

 

88 

“absolute” of Schelling and other romantic thinkers such as Hölderlin and Fr. Schlegel, 
the "ego" of J. G. Fichte and the Geist (spirit/mind/consciousness) of Hegel are 
basically attempts to circumvent the various dualisms that dominate Kantian thought, 
especially that of perceptible (phenomena) and non-perceptible (noumena). As 
John Edward Toews remarks, “this collective appropiation of the mesianic mantle 
was based not only on any practical success in finding a new religion or educating the 
people, but on a new conception or visualization of the problem, on a transcendence 
of the inherited intellectual framework that had made the task of unifying and 
actualizing the ideals of autonomy and wholeness inherently contradictory.”24

Although Kant and Schiller did open the theory of sensibility to a 
philosophical aesthetics and Hegel will fulfill the idea of “the higher spirit” as 
spontaneous unity of all the antinomies, Schelling is perhaps the philosopher of 
art par excellence. Emphatically overcoming Kant's definition of beauty as 
merely a state of conciousness and Schiller's stress on the socio-political 
functions of beauty and art, Schelling glorifies art as "the capstone of the 
philosophical system" that transcends the dichotomy of subject and object and 
provides access to the otherwise incomprehensible primordial "absolute".  

 

One might say that with Schelling’s Lessons on the Philosophy of art we 
have for the first time the aesthetics integrated into a philosophic system. In his 
utopian system, only art is capable of catching the absolute, i.e. the unity 
between the subject and object, history and nature, liberty and necessity. In 
Schelling’s System of transcendental idealism, the discovery of art as “a 
universal organum of philosophy” carried with it a cultural imperative. For if 
science was to inform art, philosophy would have to return to its original poetic 
sources. As the mythology of the Greeks – as the model for such a synthesis of 
philosophy and poetry – can’t be duplicated under the modern conditions, what 
was needed was, therefore, a new mythology: “But now a new mythology is 
itself to arise, which shall be the creation, not of some individual author, but of 
a new race [Geschlecht]”.25

[The Gods of Greece] were originally natural beings. These natural gods have to 
extricate themselves from their origin and become historical beings in order to become 
truly independent, poetical beings… Precisely the opposite will be the case in modern 
culture. It views the universe as history, as a moral realm, and to that extent it manifests 
itself as antithesis. The polytheism possible within it is possible only through delimitation 

 An important aspect to indicate here is that, for 
Schelling, this new mythology could rest on neither the Bible or the Roman 
Church, but it would have to express the totality of the modern experience. The 
modern mythology would than be an inversion of the mythology of ancient 
Greece, that is, a deification of history:  

 

                                                           
24  J. ED. TOEWS, Hegelianism: The Path Towards Dialectical Humanism, 1805, London 

and New York, Cambridge University Press, 1980, p. 40. 
25  FR. SCHILLER, “The System of Transcendental Idealism”, quoted in G. S. WILLIAMSON, 

op. cit., p. 60. 
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in time, through historical delimitation. It’s gods are gods of history. They will not be able 
to become truly gods, living, independent and poetic, until they have taken possession of 
nature, or until they have became nature gods.26

 
 

 

3. From the Maxim to the Project of Emancipation 
 
The idea of “a religion of art”, that would bridge the deep divide between 

the unenlightened and the enlightened, will exercise a profound influence not 
only for later generations of Romantics, including Heinrich Heine, Richard 
Wagner and early Nietzsche, but will retain its appeal for many avant-gardist 
cultural projects to come. As Dieter Henrich pointed out, the aesthetic 
judgement is one of the “most powerful images of freedom” for that idealist 
philosophical tradition in which the autonomy of the subject and the autonomy 
of the aesthetic object are fundamentally connected. Especially Schiller’s 
displacement of the aesthetics to the ideal, would produce an approach to the 
transcendental subject towards the empirical one and prefigure the epoch of 
social utopias. In Letters on the Aesthetic Education of Man, the aesthetics is 
thought of in a more extended project of emancipation where the aesthetic ideal 
of Humanity is opposed to the bourgeois society that generated it. The projection of 
aesthetics to the social field was called by Jacques Rancière the modernatism, 
that is “the identification of forms from the aesthetic regime of arts with forms 
that accomplish a task or fulfill a destiny specific for modernity.” 27

Oversimplifying, we could say that the Romantic idea of an “aesthetic 
state”, where the ideals of the French Revolution are fulfilled, had became the 
new paradigm of the social revolution and allowed the brief but decisive 
encounter between the “artisans of the Marxist revolution and the artisans of 
forms for the new ways of life”.

 

28 The historical conditions around 1910 allowed 
the “strategic convergence” of various avant-garde fronts (from aesthetes to 
radical political activists, a formation of diverse, conflicting impulses mobilised 
against “a common enemy”) to reach a “critical mass”. This encounter faced the 
artist with an important dilemma: he had to choose between what W. Benjamin 
called, in The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility (1935), 
“the theology of art”29

                                                           
26  Ibid., p. 69. 
27  J. RANCIÈRE, op. cit, p. 26.  
28  Ibid. 
29  W. BENJAMIN, “The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility”, 

Belknap Press of Harvard University Press, 2008, Preface. 

 – an art that serves to no ulterior purposes but is purely 
an end in itself (and assuming that the art neither affects, nor reflects the social 
circumstances) – or, on the contrary, to adopt the critical position according to 
which art must involve itself in social life. If l’art pour l’art doctrine finally led 
to an anemic decorativism in the artistic practice, socially critical avant-gardes, 
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on the other hand, prepared another “end” of art when identifying it with life: 
they declared the end of art and the identification of its practices with the 
practices that “construct” the common life, which seems to be directly 
dependent on the Schillerian and Romantic reinterpretation of Greek’s art as a 
community’s way of life. By waving a political flag, radical avant-gardes such 
as Futurism and Constructivism thought that they could achieve the idealist 
social sensus communis derived from the idea of Humanity generated by art. 
Their critical function was, in this case, the guardian of the adjustment of means 
to achieve the aims, i.e. a critical vigilance on the ethical domain.  

To take a graphical case of how the ideological can betray the aesthetic, let’s 
think in Paris World Fair in 1937 – Exposition Internationale des Arts et Techniques 
dans la Vie Moderne – where Nazi Germany and the Soviet Union – the two 
regimes which best understood and exploited the political potential of art – were 
literarily confronted in an artistic competition. The demonstration of force was 
an epic show in the both cases, thus the confrontation was in fact a symbolic 
battle between the two political powers, which appealed to the services of 
prestigious creators of the moment like the visionary arquitect Albert Speer and 
the sculptor Arno Breker, in the case of Germany and Konstantin Melnikov y 
Vera Mukhina, in the case of the Soviet Union. The protagonism of Vera Mukhina’s 
sculpture representing a worker and a kolhoz – a comunal paysane – was to 
symbolize the power of the proletarian, while Arno Breker’s muscle-bound 
classical nudes were to express Hitler’s image of the future. Nowadays, 
Mukhina’s Worker and Kolhoz is just another dismantled Soviet monument, 
waiting in Moscow for the restoration from the summer of 2003. It was planned 
to be exhibited in Expo 2010, but because the World's Fair 2010 was not 
awarded to Moscow but to Shanghai, the restoration process was hampered by 
financial problems. Same as the communist utopia, it seems difficult to find a 
proper place for this monument today. The only thing we can do meanwhile is 
to contemplate its ruined condition. 

On the other hand, radical movements as Dadaism (of nihilist ideology 
and anti-art aesthetics) and Constructivism (initially implicated with the communist 
political ideals of the Russian revolution) could be seen as two halves of the 
same coin: they shared in the end the same prejudices, derived basically from a 
structural connection between the ethical and the aesthetics – that if there is 
artistic freedom and equality, then there will be social freedom and equality too. 
Therefore, “the problem of the avant-gardes”, according to Thierry de Duve in 
his book Kant after Duchamp, would be a long range effect of the confusion 
between the maxim described by the Kantian “as if” of the famous statement 
“beauty as a symbol of morality” and “the project of emancipation” – the 
romantic belief that Humanity will be free, equal and shared in common. This 
prejudice would lead not just to those avant-garde art works in service of the 
State, like certain Constructivist’s practices, but also to the identification of “the 
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advanced art” with its critical function, like in the case of Dadaism. Robespierre’s 
revolutionary maxim “No liberty for the enemy of liberty” was to become the 
avant-garde the prejudice that modern and relevant is only the critical art, whereas 
other forms of modern art – like the ones satisfied with pre-modern functions as 
the decorative one and little interested in the social critical task, would be 
reactionary. For the socially critical direction of the avant-garde like the one 
described by Peter Bürger in his seminal Theory of the Avant-Garde (1974), the 
only valid criterion would be its critical function.  

Insofar as it has remained only a project, the emancipation has been 
necessarily postponed and denied by the successive avant-gardes. This failure 
determined the destiny of the modernatism in two phases: on one hand, the 
critical avant-gardes which had an authentic revolutionary potential opposed to 
the degeneration of the political revolution (Dadaism, Surrealism in the artistic 
field and the Frankfurt School, in the thought field, established the vector of this 
“antimodernity”); on the other hand, the failure of the ontological aesthetic 
model was considered as the cause of the failure of the political one.30

For only if the vast capabilities of science and technology, of the scientific and artistic 
imagination direct the construction of a sensuous environment, only if the work world loses its 
alienating features and becomes a world of human relationships, only if productivity becomes 
creativity, are the roots of domination dried up in the individuals. No return to precapitalist, pre-
industrial artisanship, but on the contrary, perfection of the new mutilated and distorted science 
and technology in the formation of the object world in accordance with ‘the laws of beauty’. And 
‘beauty’ here defines an ontological condition – not of an oeuvre d’art isolated from real existence… 
but that harmony between man and his world which would shape the form of society.

  
Is quite clear today that the avant-garde’s utopian aspirations for a 

fundamental transformation in culture and society that would break down the 
barriers between art and life, never proved to be achievable and within its 
historical conditions, it only succeeded in stimulating gradual productive 
transformations. One can say that the avant-garde inherently worked in a tragic 
movement of cyclical self-destruction, so it remains insufficient to look back at 
only the aesthetic side of the movement. Which means that a retrospective view 
on the avant-garde has to change the idea of a static antagonism between the 
avant-garde and technology with a more nuanced, dialectical and dynamic one. 
In fact, the avant-garde was never as cut off from the industry as its most ardent 
polemicists like Adorno, for exemple, liked to proclaim. In Herbert Marcuse, 
for example, art appears not as antagonistic to technology, but rather informing 
it through sensitizing people to the potential of their objects. This is how 
Marcuse explains his position in Towards a Critical Theory of Society:  

 

31

                                                           
30  J. RANCIÈRE, op. cit., p. 27. 
31  H. MARCUSE, “Towards a Critical Theory of Society”, vol. 2, Collected Papers of 

Herbert Marcuse, Routledge, 2001, pp. 138-139. 
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Obviously, something like Schiller’s idea of an “aesthetic education” would 
be at work here, but it would not be confined to the individual character – as in 
Schiller – but would extend to our technological environment.  

In Eros and Civilization (1953), Marcuse openly discusses Schiller’s 
thesis according to which the very far reaching “the true human liberty” is 
beauty, contrasting it with the historic secondary position of aesthetics in 
relation to philosophy as the discipline of reasoning and logic. According to 
Marcuse, philosophy historically followed the repressive domination exerted by 
the Occidental civilization against the sensuous potential of humanity – proof of 
this alliance between thought and domination, the very philosophical definition 
of man as animal rationalis. The following quote is clarifying at this point:  

 
Whereas philosophy accepts the rules and values of the principle of reality, the 

aspiration for a sensitivity (Sinnlichkeit) free of the dominance of reason will not have its 
place in the philosophy; quite modified, it found refugee into art theory. The truth of art is 
the liberation of the sensitivity throughout its reconciliation with reason; this is the central 
concept of classic idealist aesthetics.32

According to Andrew Feenberg, we can make sense in contemporary terms 
of Marcuse’s utopian vision of astheticezed technology because “the traditional 
notion of technology as a pure rational ‘means’ to subjective ‘ends’ has been decisively 
refuted by philosophy and the sociology of technology in recent years. We no 
longer believe that technology is value-neutral. Rather, contemporary technology 
studies argue that technological design always incorporates values through the 
choices made between the many possible alternatives confronting the designers.” In 
fact, Freenberg adds, “we are better able to understand and develop this idea 
today than we were in Marcuse’s day.”

  
 
We don’t have here an inverted hierarchy between senses and reason, but, 

like in Schiller, a sensual reason, a dialectic reconciliation between the modern 
human being and liberty. According to Marcuse the separation between the spheres 
of art and ethics is just an historical one, generated by the instrumental reason 
which historically tried to relegate the sensitive dimension of the human being. 
Following Marx, Marcuse proposed what in the Unidirectional man just suggested: 
that liberty is possible as an overcoming of the necessities in an non-repressive 
order of society characterized by the “play drive”, a kind a non-alienated or 
“erotic” labor, that is not exclusively economic-productive, but also mainly 
gratifying. Marcuse does not pretend here to dispense with the technical basis of 
society, but to reconstruct it following different ends. 

33

                                                           
32  Id., Eros y Civilization, trad. Juan García Ponce, Editorial Ariel, Barcelona, 1989, p. 174; 

my translation where the translator is not indicated. 

 At the core of our environmental crisis 
lies our relationship with nature: extinction, pollution, depletion of natural 
resources, ill treatment of animals and people etc are only “symptoms”. Certain 

33  A. FEENBERG, Marcuse on Art and Technology; online: http://forum.llc.ed.ac.uk/issue8/feenberg.html 
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lines of the idealist and avant-gardist thought, like Marcuse’s project of a 
radical philosophy of technology, seem not only to have sense today – the age 
of nuclear proliferation – but to be an imperative.  

 
 
4. As a Conclusion: Critical Function and Aesthetic Reason after Duchamp 
 
A revision of the aesthetic question in pragmatic terms, besides any social 

utopian frame, send us inevitably to a tautological definition of art and probably 
this is the only specific ground for it. We finally have to assume the 
contingency of all interpretations of art, something that in principle appears 
incompatible with the universal claims of the project of emancipation of the 
Enlightenment. But in fact, Kant did not deny the variability or historical 
contingency of concrete aesthetic answers. Now, what does the Kantian “as if” 
mean for the implication between beauty and morality? Does the Kantian 
statement mean that the art stimulates the realization of the moral life, as 
Schiller thought? In Kant, as I tried to explain, sensus communis has nothing to 
do with such metaphysics or such an inherent telos, therefore must be 
exclusively identified with the regime of the sensus communis aestheticus. The 
universality of such a feeling belongs then to the sphere of ought. The Kantian 
argument here is somewhat circular: if the receptivity of the cognitive faculties 
is required for cognition in general and assuming that cognitions can be 
communicated, then, the free play of imagination and understanding must be 
likewise universally communicable and this universal communicability of the 
feeling supposes a common sense. Therefore, Kantian sensus communis does 
not mean “community spirit” or “communal spirit”, it is not a feeling of solidarity 
with the community or a general will, in Rosseau's sense.  

With respect to this point, Christoph Menke draws attention to the fact 
that the Kantian judgement of taste is only analogue to morality “insofar as both 
cases are a way to think extensively who is made there where universal 
exigencies are formulated.”34

                                                           
34  CHR. MENKE, “La reflexión en lo estético y su significado ético. Una crítica a la 

solución kantiana”, Enrahonar, nr. 36, 2004, p. 146. 

 Therefore, this universality is not a condition just 
for the aesthetic and ethic judgement, but for all the situations that require an 
exigency of universal validity. Thus, sensus communis means for aesthetics, the 
same as the idea of the totality of rational practical human beings, for ethics. By 
means of this remission to an analogical implication, the linkage between 
beauty and morality loses its metaphysical sense and gains a pragmatic one. If 
sensus communis, in the sense of human solidarity or of a reasonable 
community of human beings, is not a fact – as Thierry de Duve said, if it were, 
the maxim of emancipation would not be in need of a critical function and “love 
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would draw us together all by itself”35

Therefore, Kantian statement in relation to the maxim of emancipation 
would have to be reformulated as followed: “one must act, in art as well as in 
politics, in aesthetics as well as in ethics, as if men were free, equal and 
brothers, that is, as if one were adult, rational and a reasonable being. One ought 
to regulate one’s conduct on the Idea of humanity.”

 – than it has to do more with 
“communicativity” than with “community”. We have here then a regulative 
subjective principle of reason or a maxim: though we actually presuppose in our 
judgements of taste a sensus communis – “a feeling necessarily assumed to be 
common to all men and women” – we do not know, as Kant clearly says in the 
paragraph 22 of the third Critique, if there really exists such common sense as a 
constitutive principle of possible experience. Whether it is constitutive or 
simply regulative cannot be determined, so that the claim to universal aesthetic 
judgements merely testifies to the necessary presupposition of a sensus 
communis. In the mentioned work, Thierry de Duve explains that no causal link 
or logical implication binds art to politics in the material domain of social 
history, nor aesthetics to ethics in the spiritual sphere of ideology. At most, 
there is just an analogical implication, a kind of “pact of freedom”, which would 
have to be thought as if it extended to everyone although it is not real. Whether 
creativity exists, as inscribed in the genetic code of the human species, for 
example, or whether it is a regulative or a cultural idea, it is not the important 
point here; but it is an intellectual obligation to suppose that it was a fruitful 
regulative idea of modernity. Similarly, if creation is still fruitful today, this is 
not any longer a question of taste, but “a question of conviction”. For example, 
it is a fact today that the Duchampian “Urinal” – rejected in 1917 by the 
committee of the Society of Independent Artists as “non art”, is displayed today 
in the museums as one of the icons of modern art. Therefore, the sentence 
“Duchamp is art”, though not necessarily any longer a judgement of taste, it still 
remains an aesthetic judgement, i.e. a question of conviction, if not a ground for 
judging, at least a reflexive outcome of judgement itself.  

36

                                                           
35  TH. De DUVE, op. cit., p. 446. 
36  Ibid., p. 443. 

 It is true that art does not 
entirely exclude a potential association between aesthetic experience and moral 
being, and it is this possibility that the Idealist and Romantic thinkers pursued. 
But it is also true that the judgments of beauty are incontrovertibly free of moral 
interest and external constraints. Therefore, the analogy of art with the morality 
today would be, at the most, a reminder of which the same exigency ought to 
regulate the ethical action in its own sphere. I would conclude by paraphrasing 
Tzvetan Todorov and say that, although today we cannot go back to 
Enlightenment ideals, because its world is not ours, nevertheless, in criticizing 
it, we might remain faithfull to them. 
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PUERTO RICO: ART AND IDENTITY POLICIES 
 

DIALITZA COLÓN PÉREZ∗

In Puerto Rico, the notion of national identity appears in a suggestive and 
poignant way, and let's say, rather distant from the illusion of a unique ethnic 
identity, engine of the most despotic totalitarianisms. In spite of this, the 
national identity is the driving force that keeps Island ascribed to a certain 
colonizing mystification

 
 
 
 

In the context of representing and meaning identity, culture and political art in Puerto Rico 
can assert a poignant reflection on the subject. This paper will examine works and artistic 
practices that expose the mechanisms of power and point to events and nationalistic discourses 
that, probably and paradoxically, support the colonial condition, contributing to rethink Puerto 
Rican art and cultural identity. I will present the cultural forms that do not answer to the typical 
political structures and dominant practices that have been constructed around the idea of “Puerto 
Ricaness.” Re-vindicating the place of the Diaspora as a counter field and determinant in the 
reaffirmation of identity and as a politically relevant space outside the island’s hegemonic 
structures. In order to do that, a brief critical analysis of usual notions of art and Puerto Rican 
culture, agencies and traditional works, will be necessary to see what meaning and utility can 
have to preserve these models in the presence of evident symptoms of cultural revitalization, 
result of the migratory processes, the colonial condition vis à vis the USA, the access to the 
information and new discussions on interculturalism and hybridity. I intend to analyze three 
contemporary artists who, by some means or another, have attended to these discussions and who 
better approach these topics, and in their artistic practices foment a renovation of social and 
cultural discourses. I am not trying to construct an antagonist canon of practices nor regulate what 
must be or for what must serve Puerto Rican political art, but to underline those works that cope 
with dissonances and elements inherent to a very complex cultural process, inside and outside the 
Island. These processes point to possible spaces of reflection and social evolution that can 
facilitate the reconstruction of a wider cultural and public sphere and provoke new ways of 
narrating Puerto Rican art and identity. 

Keywords: Puerto Ricaness, colonialism, political art, identity, Diaspora, interculturalism, 
hybridity, cultural policies.  

 
 

1

                                                           
∗  Dialitza Colón Pérez is a Scholar in Philosophy at the the Autonomous University of 

Barcelona, Spain.  
1  Concept of mystification taken from the text: A. MEMMI, Retrato del colonizado, 3ª ed., 

Buenos Aires, Ed. De la Flor, 1975, p. 139. 

. Devoid of a serious political agenda, without an 
integral knowledge of our own history and with a divided society because of a 
fixed cultural identity, which is not homogeneous but basically binary, the 
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horizon of the Puerto Rican society does not appears much clearer than 100 years 
before, around the time of the USA invasion. However, the notion of national 
identity has played an important role in the configuration of the contemporary 
Puerto Rican society and cultural autonomy of the Island. 

Art and politics have always had a contingent relation in Puerto Rico, and 
that relation have operate in a systematic way since the late forties, cherishing 
the idea that the preservation of a fixed tradition, is the only way to confront the 
colonial system and maintain our true cultural and national identity. I suppose 
there is no need to make clear how mistaken this position can be. But the truth 
is that the strategies articulated within the political and cultural discourses to 
construct and preserve a “national cultural identity” emerged as a result of a 
very real “recognition” of our particularity. Nowadays, this particularity 
explores new territories, due to an important Puerto Rican Diaspora community 
in the USA, which plays a significant role in the identity discussion. I will try to 
give a glimpse of how the artistic productions and artists in the Diaspora cope 
with these notions, stressing the hegemonic discourses and provoking new ways 
of understanding the Puerto Ricaness.   

To begin it is important to reconsider some of the questions that the 
Puerto Rican essayist José Luis González asked himself almost 40 years ago, 
regarding the evolution of the Puerto Rican society since the USA invasion in 
1898. What kind of society existed in that moment? What does that identity 
involved? And how it has evolved until now? I will try to answer in a summary 
way these questions, which are essential to understand the cultural practices that 
gave place to the “differentiation” that lead the construction of our national 
identity as we understand it today.  

Parting from the 1979 essay, The Four-Storey Country2

The society in the moment of the North American invasion, according to 
Eugenio Maria de Hostos was: “a society in a primary degree of national formation and 
suffering from enormous social ills…”

 by Jose Luis 
Gonzalez we can configure an idea of the racial and socio-economic aspects that 
characterize Puerto Rican society in 1898, and how it develops from that 
moment on. This text will serve me as referential frame to analyze and 
legitimate the new ways of depicting Puerto Ricaness from the Diaspora. 

3. This society “…determined fundamentally 
by the scanty development of its productivity forces was incapable to go beyond 
their reformist aspiration character.”4 According to Gonzalez: “what Puerto 
Rico was in 1898 only can be defined, mythologies apart, as a nation in 
formation. This way Hostos saw it, and saw it well”5

                                                           
2  L. J. GONZÁLES, El país de cuatro pisos: y otros ensayos, Ed. Huracán: 2007. 
3  Apud L. J. GONZÁLES, op. cit., p. 14. 
4  Ibid, p. 16. 
5  Ibid, p. 26. 

. In a display of Marxist 
critique and using the metaphor of cultural nation building from several stages 
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that are put in top of the other, Gonzalez emphasyses the popular culture – and 
till then ignored within the official discourse –, as the ground on which the current 
Puerto Rican society is built. While, the USA invasion burst into the national identity 
formation process, according to Gonzalez its corollary allows the emerged of 
popular culture, which displaces some of the values of the dominant class. Is in 
this third stage of the construction, that are develop and established the dynamics 
and nationalistic enterprises that governed the standards of Puerto Rican identity 
that still continue to be in force nowadays. As a result, a strong cultural nationalism will 
emerge and will bring with it one of the biggest issues and relevant characteristics 
of Puerto Ricaness: assimilation without adhesion. This can explain Puerto Rico’s 
social, political and cultural evolution across the 20th century.   

When we assess the implications of our colonial history -one riddle with 
previous and present inequalities – beyond leading to a “reactionary culture”, 
unlike other Latin-American nations, our way of understanding nationality was 
forged, indeed, around our Hispanic inherited traditions, but also in a particular 
opposition of Puerto Rican vs North American identity. Given that in the 
moment of the invasion Puerto Rican culture was not, far from it, a 
homogeneous block, therefore the recognition of a “unique Puerto Rican 
identity” was not possible. Consequently, the claim of independence at that 
moment sited its basis, more than in the political in-viability of colonialism, in 
the struggle for preserving “national identity”. It is here that we are faced with a 
complex paradox. Along with the inevitable imposition of the Anglo-Saxon 
culture, the Puerto Ricans manages to strengthen under these conditions a 
feeling of “national cultural identity” in opposition to the impossibility (at least 
immediate) of a politically sovereign nation. I think it is in this condition of 
possibility of a “national cultural identity”, where lies the interesting and 
singularity case of Puerto Rico. As Gonzalez indicates:    

 
No Spanish-American country had come to national independence in the 19th century 

as result of the culmination of a process of national formation, but for the need of be 
provided with a political and juridical instrument that would assure and encourage the 
development of that process.6

This construction of the national identity began as part of the modernist 
campaign, in the decades of the forties and fifties in the last century. Puerto 
Rico experienced a dramatic socio-economic transformation and art played a 
significant role as an educational tool in the venture of creating Puerto Rico’s 
cultural identity. The educational system and cultural institutions intervened 
decisively in the construction of cultural associations and identities matching 
the hegemonic class/culture of that time. Which was dictated from the cultural 
and social reminiscences of the former Hispanic Empire. Instead of reaffirming 

 
 

                                                           
6  Ibid, p. 15. 
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the hybrid character of the Puerto Ricans, as any other colonial discourse, it is 
fixed on the valuation and identification of racial elements under the trope of 
racial mixture. Consequently, the ambassador of the Puerto Rican identity will 
be the peasant, a characterization of the miscegenation as the white rural man. 
This caused the segregation of those who did not fit into the official stereotype 
of national identity, which was the majority of the population of the Island. 

The means used by the cultural and political enterprises to prioritize this 
ideal of national identity was, as I state before, the visual arts, especially 
through Printmaking. This technique facilitated, because of its multi-exemplary 
nature, the diffusion of this ideology to a population mostly illiterate. A group 
of artists known as the “Fifties Generation” and endorsed by government 
initiatives lead an artistic generation characterized by a strong sense of 
nationalism. They transformed the propagandistic use of posters, to an 
educational tool and as a testimony of Puerto Rico’s political and social 
transformations. However, the social realism praised by this generation extends 
to the end of the seventies and positioned itself in an irreconcilable way in 
relation to other international movements like that of abstraction, minimalism, 
conceptual art and installation. Nevertheless, the ideological polarization of 
these years is seen to diminish with the new social forms, due to the emerging 
middle class of the eighties and the depletion of the social problems that in a 
beginning supposed the creation of the mentioned institutions. Now the posters 
are the graphic testimony of an economic, political and social project, whose 
results in its moment were real and are easily proven. But, as was to be expected 
from a project built on the basis of a colonial ideology, it could only end in the 
demolishment of the populist and archaic ideas of a nostalgic society, 
established by the Free Associate State or Commonwealth, as Gonzalez warned: 

 
…– after having caused, essentially to satisfy the expansionist needs of 

development of the metropolis, a series of transformations that determined a very real 
modernization-in-to-dependence of the Puerto Rican society – now it is only capable of 
pushing this society to a blind alley and to a general chaos which symptoms precisely 
alarming we all have at sight: massive unemployment and marginalization, demoralizing 
dependence of a false foreign welfare, an uncontrollable increase of delinquency and 
criminality to a great extent imported, depoliticizing and civic irresponsibility induced by 
institutionalized demagoguery and a whole queue of diseases…7

In the presence of such socio-cultural realities and other factors like: the 
hegemony of the popular speech in the Puerto Rican society, multi-positioning 
in front of the presence of USA government and culture, overcrowding of national 
symbols and the reappearance of conservative slant discourses bias towards the 
national vs diaspora, it is time to reformed the building and add another floor to 

 
 

                                                           
7  Ibid, p. 38. 
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accommodate the new forms of Puerto Ricaness and recognize the necessity of 
new definitions or concepts in the process of narrating Puerto Rico cultural identity. 

The main two concepts that I will use to analyze this issues in relation 
with the work of three Puerto Rican artists working in the Diaspora are the 
comprehension of identity, according to Homi Bhabha, as a renegotiation of 
tradition that validates the hybridity produced by the social interstices8 and 
identity as a construct and rhizome9

The fist artist is Pepón Osorio. His work is an evident example of the 
anxious need of the reaffirmation of the identity in the Diaspora. Through the 
exaggeration, the hyperbole and the excess of ornaments the work reflects the 
adoption of a particular aesthetics by the Puerto Rican community in New York, 
which functions like a subversive mechanism. Osorio has employed the kitsch 
aesthetics as a way to explore the Puerto Rico’s cultural identity, while at the 
same time disguising a severe political message. So, in the spectacular delight 
of the aesthetic disdain, he conforms in the pastiche the social realities of a poor 
and marginalized society. Behind the pastiche underlie the metaphor of 
richness, at least from the identity reaffirmation. The appearance of abundance 
shelters a history of deprivations and constant fear of recession; witch is the 
reality of a considerable part of Puerto Rican minority within the United States. 
His aesthetic is a hyperbole of those dark anxieties for the reaffirmation of the 
tradition and the belonging to a particular place, encapsulating their lifestyle in 
a nostalgic vision of the fifties migration, which culturally distinguishes them, 

, in opposition to a unique root, took from 
the notion of Relation of the Caribbean philosopher Èdouard Glissant. The 
Diaspora appears as a space to articulate a “possible” identity, which escapes 
from traditional narratives and proposes new forms of meaning and 
understanding of Puerto Ricaness or “puertorriqueñidad”. This new forms do 
not limit themselves to a particular geographical place, but expands towards 
new places where the need to rethink identity is urgent, considering the new 
forms of migration and the recent postcolonial history of the world.  

In the case of Puerto Rico, the articulation of identity from the periphery 
makes the constitutive heterogeneity of national identity more evident, as well 
as the interdependence between both places. I will present three works of art, 
which to me better exemplify these dynamics of restaging the identity, by 
reinventing the national imagery. The artists, in my opinion, have achieved to 
strategically re-formulate the traditional representations of national identity. 
They highlight the identity discourses and mechanisms of power that have 
contributed to the idealization – it is worth saying misrepresentation – of the 
values of a colonial past, questioning its legitimacy in the presence of the 
current social dynamics.  

                                                           
8  H. BHABHA, El lugar de la cultura, Buenos Aires, Manatial, 2002. 
9  E. GLISSANT, Introducción a una poética de lo diverso, Barcelona, Ediciones del Bronce, 2002. 
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both from the islanders and from the society to whom “they” “belong” in the 
actuality. The anxiety of identity, especially ethno-national, the threat of 
dissolution that is in the habit of hovering over proscribed national discourses, 
unties an excess of identity affirmation that is a basic characteristic of “Puerto 
Rican aesthetics”10. Arturo Torrecilla points out that “national issue” is the 
compound that comes to refill an empty space inside of a presumable original 
national identity, with historicist and populist devices. The anxiety that 
provokes to be consolidated in a spiritual principle11

 
, and: 

The tendency to the simulation of the difference is the one that has made possible to 
compose the national thing transmuting it in spirited and consensual Puerto Ricaness, not as 
a peculiar case isolated by their insularity; fewer yet as a passing ephemeral and aberrant 
agenda, but as one of the outlines with which the horizon itself of society is sketched …12

The best materialization of this situation is depicted in the piece that he 
presented for the 1993 Whitney Biennial, Scene of the Crime (Whose Crime?). 
The work is a recreation of the interior of a "typical" Puerto Rican house where 
apparently a crime has occurred. The spectator immediately succumbs to the 
first intention of the artist, associate the scene with the typical domestic 
violence crime. However, this perception changes in the view of the welcome 
rug that had inscribed this phrase: “Only if you can understand that it has taken 
years of pain to gather into our homes our most valuable possessions; but the 
greater pain is to see how in the movies others make fun of the way we live.” 
This phrase alludes to the discriminated constructs that are pre-formed in the American 
culture on the Puerto Ricans. His work is inscribed in the “in-between” space that 
Bhabha proposes as the encounter of the past and the present, which represents a 
new state where interstice becomes part of the need, not the nostalgia, of living

 
 

13

The second artist, whose work depicts the dynamics and “interstitials” of 
a new period, is Miguel Luciano. With a highly social and political conscience, 
Luciano achieves, through the appropriation of religious images, popular and 
commercial iconography, to create a very incisive commentary that reconstructs 
and establishes new hierarchies that redefine the Puerto Rican paradigm. From 
cereal packages and comic strips, to publicity labels and historical and political 
icons, all form part of the extensive and complex array of visual references, 
which he utilizes to represent the shrillness and complexity of the socio-political 

.  

                                                           
10  Puerto Rican understood aesthetics not as a distinction between the manners of “doing”, but 

as a distinction between the manners of “being”. See Sobre políticas estéticas of JAQUES RANCIÈRE. 
11  It comes from Ernest Renan's definition of nation as “… a spiritual principle, resultant of the 

deep historical complications; is a spiritual family, not a group determined by the configuration 
of the soil”. 

12  A. TORRECILLA, La ansiedad de ser puertorriqueño: etnoespectáculo e hiperviolencia 
en la modernidad líquida, San Juan, Vértigo, San Juan 2004, p. 42. 

13  H. BHABHA, El lugar de la cultura, Buenos Aires, Manatial, 2002, p. 24. 
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processes that had taken place in the Puerto Rican history. I propose to understand 
his visual strategy as an example of what a “minor aesthetic” could be. I know this 
proposition deserves a much more detailed analysis, but for what I would like to state, 
this concept of a “minor aesthetic” abstracted from the idea of a “minor literature”14

The photograph, Platano Pride, forms part of the titled series Pure Plantainum, 
which consists of a series of platinum plantain sculptures. The plantain is a referential 
symbol of a labor and exploitation history between the banana colonies of the 
Caribbean. In Puerto Rico, the plantain is imbued with local references of race 
and class. The plantain stain has been converted into a euphemism that refers 
not only to the blackness, but also to the belonging to a culture and a particular 
geographic space. What was before a pejorative stigma of the cultural heritage, 
has transformed into a colloquial assertion of the Afro-Antillean past.  

 
of Deleuze and Guattari, serves me to expose the main characteristics shared by 
this concept and the work of this artist. The deterritorialization, the political and the 
collective enunciation lies in the absurd and anachronistic confrontation of icons 
and symbols created by Luciano, which are humoristic in appearance, but openly 
violent. As Puerto Rican, he produces and presents his work in United States, 
also as an outsider to the Island he tries to dismantle the myths and hegemonic 
discourses while working directly with the community in the Diaspora and 
reaffirming the popular aesthetic. In his work he also reveals the colonial 
symptoms, stated by Gonzalez, that have taken the Puerto Rican society to the 
demoralizing dependence of the false social and economic well-being under the 
North American government.  

In Platano Pride, there is a direct reference to consumerism and the 
reggaeton culture, to which nowadays is identified with the Puerto Ricans. The 
“bling-bling” of platinum, a piece of pristine jewelry that covers the real 
plantain that is inside. The artist used real plantains to cover with the noble 
metal. Beyond its evident connotation towards fetishist materialism and 
consumerism, that according to the artist was what inspired the series, it seems 
to me really interesting how the work opens itself towards more reflection in a 
hermeneutic way. At the same time that the “bling-bling” connotes the social 
realities of a marginal society, it extols its history. The recognition of the 
plantain stain cancels the distance with our past, restoring the Afro-Antillean 
character of the identity. This recognition symbolizes our power and, at the 
same time, our alienation. For Fanon, one of the more relevant aspects of the 
colonial context is the difference or the recognition of a different race15

                                                           
14  GILLES DELEUZE, FÉLIX GUATTARI, Kafka, por una literatura menor, México, Era, 

1978, pp. 28-44. 
15  F. FANON, Los condenados de la tierra, México, Fondo de Cultura Económica, 1986. 

. The 
impugnation of the violence with which the supremacy of foreign values has 
been imposed, is the threat of the recognition of a dignity that has been until 
now beaten down by domination. His work keeps a narrow relation with 
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Osorio’s work, for both artists emphasize the access and the community 
participation as a priority in their work. Compromising their work to the 
celebration, exaltation, reflection and critical public awareness of the Latin 
community in the United States. 

This next artist parts from a different place to approach the issue of the 
identity in his work. In the lack of a reactionary imagery from his political 
reality, Osvaldo Budet celebrates the will or the desire to form a part of 
politically charge historical moments. He submerges himself inside the history 
to expand the imaginary one of the political condition of the Puerto Rican. With 
an evident passion for the document, his work is inscribed in the film 
documentary aesthetics. As the saying goes: everything changes with the lens 
with which is looked, the formal aspects in his work do direct reference to the 
film material. Through the use of iron oxide, silver painting, aluminum, diamond 
dust, varnish, etc. … his depictions are produced as the photographic still of 
personal liberation history. His work is, in effect, like a liberation project. He 
recognized himself inside the stridencies and current complications of Colonialism 
and he goes in search of forms of restaging himself inside the painting, but not 
as active agent in the narrated conflict but as spectator or participant. In this 
restaging, the artist asserts itself in a humorous way towards his national 
identity and the desire of a sovereign nation as the engine of his creation.  

In some of his works, he portrays the image of the Puerto Rican movement 
for national liberation like in Because we are all Marcos, still, left behind and 
tired. In the presence of these symptoms of failure, the artist portrayed a possible 
reference: we are all Marcos. A direct reference to the Zapatistas16

In Traigo Mazkamba Para El Que Se Lamba, Budet uses the lyrics of a 
reggaeton song, which speaks on the racism and the social marginalization 
inside the Puerto Rican society, for the title of the piece. Budet irrupts in one of 
the most relevant political moments in the fight for Civil Rights in the United 
States and extend the demands of this historical claim, to the Puerto Ricans, 
who has been always excluded within the American legal speech. In the famous 
image in which the President Lyndon B. Johnson and Martin Luther King 
converse, the artist appears not as a mere spectator, he constructs a new 

 he introduces 
an unfamiliar Latin American history for the majority of Puerto Ricans. This 
history that seduces him makes him conscious that the Puerto Rican society will 
not be able to change its circumstances, without first understanding its own 
history. This is the motivation behind his work, as a documentary maker he 
researches, depicts and provides politic information. On the other hand, the 
mode in which he depicts the information, shrewdly can present the facts and 
also reflect his convictions, which do not terminate the reflection space.  

                                                           
16  The Zapatista Army of National Liberation (Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN) 

is an armed (nonviolent and defensive against military) revolutionary group of Mexico. Their main 
spokesperson is Subcomandante Marcos. 
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narrative that supplants the original story. Dr. King appears as mediator 
between the President Johnson and the artist, who by the physical expression or 
body language seems to be demanding something. It’s not complicated to guess 
or assume, by his outfit or gestures, even for the obvious political affiliation 
what could be object of his demands.  

At last, though “there are neither functions nor necessary effects of the 
works of art”17, in its multiple forms it can tackle social, political or any kind of 
matters, which otherwise can be difficult to undertake. The aesthetic experience 
contributes to the configuration of a common space and produces the necessary 
distance to prosecute spaces of reflection. These works reflect on the national 
identity not in the basis of a preference over a particular heritage or set of 
values, but in the historicity of having a particular recognition towards a cultural 
identity or towards the definition Puerto Ricaness. For this reason, the works of 
these artists mull over the common public spheres of reflection, and occupy the 
place of the dissensions demonstrations of the policy. They propose new 
formulas that help in the task of revitalization and reconstruction of what until 
now has been understood monolithically as “national cultural identity”. I agree 
with Glissant, when he annotates that before this activity, no operation of political, 
economic or social nature, will be capable of even light to a solution, nor in a 
slightest way, if the imagery does not re-form and reverberates in the mentalities 
and sensibilities of the societies, to stimulate them to change positively in their 
own benefit18

                                                           
17  G. VILAR, Las razones del arte, Machado Libros, 2005, p. 252. 
18  E. GLISSANT, op. cit., p. 90. 

. This reconfiguration of the imaginary, will allow us to deal in a 
better way with the affairs and social dissonances of Puerto Rico, provoking an 
evolution in the discursive forms and revolutionizing the eye and the aesthetic 
criteria of the cultural nationalism. These works express and cope with 
ambiguity, not as a pejorative mark of the Puerto Rican array, but rather as the 
result of particular dynamics. They are the dawn, in my opinion, of a more 
serious art socially and aesthetically compromised for Puerto Rico. 
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FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ 
 
 
 
 
 

CONŞTIINŢA-OGLINDĂ, CONŞTIINŢĂ TRANSCENDENTALĂ 
ŞI PERSONALISMUL ENERGETIC 

 
CONSTANTIN STOENESCU 

 
 
 

1. Introducere  
 
În Elementele de metafizică pe baza filosofiei kantiene, lucrare apărută în 1912, 

C. Rădulescu-Motru discută, aparent în subsidiar în raport cu tema principală a 
lucrării, despre problema valorii ştiinţei1

Kant a produs „revoluţia copernicană” prin teoria sa despre conştiinţa 
transcendentală, dar a identificat doar condiţiile formale ale conştiinţei. Ca 
urmare, programul lui Motru, configurat în continuarea filosofiei kantiene, 
vizează rezolvarea ştiinţifică a problemei conştiinţei. Totuşi, un asemenea 
demers nu este oare psihologizant, fiind centrat pe cercetarea condiţiilor în care 
o conştiinţă individuală are acces la un anumit conţinut? Nu cumva cădem în 
relativism şi trebuie să renunţăm la pretenţia că valoarea ştiinţei stă în 
obiectivitatea ei? Rădulescu-Motru oferă o rezolvare a acestei dificultăţi 
întorcându-se la metafizică, şi anume, la teoria sa a personalismului energetic. 

. În acest context, sugerează cel puţin 
implicit filosoful român, dacă vom caracteriza propoziţiile-legi din ştiinţă prin 
universalitate şi necesitate, vom realiza un demers adecvat din punct de vedere 
epistemologic nu doar dacă vom stabili forma logică a acestor propoziţii, ci şi 
dacă vom explica în ce fel sunt posibile universalitatea şi necesitatea în raport 
cu un subiect epistemic în a cărui conştiinţă se manifestă întreaga sa subiectivitate 
individualizatoare. Cu alte cuvinte, sarcina epistemologului este de a explica 
cum este posibil ca o conştiinţă individuală să ajungă la o cunoaştere obiectivă. 
Îndeplinirea acestei sarcini teoretice este precedată de o critică a ceea ce 
Rădulescu-Motru numeşte conştiinţa-oglindă, adică înţelegerea tradiţională a 
conştiinţei ca un proces de oglindire pasivă a realităţii. 

                                                           
1  Vezi C. RĂDULESCU-MOTRU, „Elemente de metafizică pe baza filosofiei kantiene”, 

partea I, capitolul al III-lea, Valoarea ştiinţei. Toate referinţele vor fi făcute în continuare după 
volumul, C. RĂDULESCU-MOTRU, Personalismul energetic şi alte scrieri, antologie de Gh. Al. 
Cazan, Ed. Eminescu, 1984. 

 Articol realizat în cadrul proiectului „Raţiune şi credinţe. Raţionalitate, raţiune publică şi 
educaţie într-o societate multiculturală”. Acest proiect este finanţat prin Planul naţional de cercetare, 
dezvoltare şi inovare, PN II IDEI, cod CNCSIS 951. 
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Întrucât conştiinţa este unitară în raport cu realitatea unităţii universului, în 
această relaţie se fundamentează unitatea ştiinţei în sensul că, înţeleasă ca un 
fenomen necesar şi obiectiv, conştiinţa individuală asigură obiectivitatea, 
necesitatea şi universalitatea adevărului. Voi detalia în continuare acest argument în 
favoarea obiectivităţii cunoaşterii, luând pe rând fiecare dintre premisele sale. 

 
 
2. Critica tezei conştiinţei-oglindă  
 
După părerea lui Rădulescu-Motru, gândirea filosofică a fost dominată, 

până în secolul al XIX-lea, de realismul naiv în ceea ce priveşte înţelegerea 
procesului cunoaşterii realităţii. Această prejudecată filosofică este prezentată 
de Rădulescu-Motru prin înţelegerea relaţiei dintre cunoaştere şi realitate prin 
analogie cu o oglindă: conştiinţa omenească doar oglindeşte pasiv proprietăţile 
şi schimbările din lumea externă. Temeiul principiilor teoretice ale ştiinţei îl 
reprezintă postularea unei realităţi materiale externe, independentă de mintea 
noastră şi de orice altă minte, care este însă aidoma cu ceea ce se oglindeşte în 
mintea noastră: „Toată ştiinţa se funda pe existenţa unei materii externe, care îşi 
impunea tiparul logicei ei pe ceara cea moale a sufletului nostru”2

Mai rezultă din cele spuse mai sus că teza conştiinţei-oglindă are ca parte 
a ei realismul reprezentaţional: lumea există ca atare, în forma ei materială, şi 
mai există a doua oară, oglindită în conştiinţa noastră. Cea mai bună expresie a 
acestui realism reprezentaţional o găsim în psihologia asociaţionistă a empiriştilor 
britanici. În Eseu asupra intelectului omenesc, John Locke descrie modul în 
care se formează în mintea noastră idei complexe din ideile simple: „după cum 
mintea este cu totul pasivă în primirea tuturor ideilor ei simple, tot aşa ea 
îndeplineşte singură diferite acte prin care formează alte idei din ideile ei 
simple, care sunt elementele primare şi temelia tuturor celorlalte”

.  
Această teză a conştiinţei-oglindă este produsul realismului naiv şi este 

solidară teoretic cu teoria adevărului-corespondenţă. Deosebirea dintre adevăr şi 
fals este o deosebire de oglindire: adevărul oglindeşte realitatea, pe când falsul nu. 
Ca urmare, o teorie ale cărei propoziţii se află în relaţie de izomorfism cu faptele 
din lumea externă va fi considerată adevărată, pe când falsitatea va fi rezultatul 
unei neconcordanţe între ceea ce există în mintea noastră şi ceea ce există în realitate.  

3

În fine, teza conştiinţei-oglindă, definită de C. Rădulescu-Motru drept 
„una dintre cele mai mari erori ale gândirii omeneşti”

. 

4

                                                           
2  Ibidem, p. 426. 
3  JOHN LOCKE, Eseu asupra intelectului omenesc, vol. I, Cartea II, cap. XII, § 1, p. 141, 

Ed. Ştiinţifică, 1961, trad. A. Roşu şi T. Voiculescu. 
4  C. RĂDULESCU-MOTRU, op. cit., p. 413. 

, este corelată, tot într-un 
registru metaforic, cu ceea ce filosoful român numeşte povestea „omului vierme”, 
nimic altceva decât ideea caracterului mecanicist al tuturor fenomenelor din 
univers, teza universului ca un mecanism determinist laplacean ale cărui legi de 
mişcare sunt eterne, iar conştiinţa omenească apare doar ca un epifenomen. 
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Prin această critică a tezei conştiinţei-oglindă C. Rădulescu-Motru 
anticipează dezbaterea epistemologică mai târzie cu privire la imposibilitatea 
trasării unei distincţii precise între fapte şi teorie, în sensul că nu există 
observaţii pure, neutre, în raport cu teoriile noastre. Ceea ce observăm depinde 
în mare măsură de ceea ce ştim deja şi de ceea ce aşteptăm. Observaţia constă în 
interpretarea impresiilor senzoriale în termenii unor reţele lingvistice şi 
teoretice. Ca urmare, observaţia nu este un proces pasiv şi, mai mult decât atât, 
observaţia este încărcată teoretic. K.R. Popper va critica ceea ce el numeşte 
„teoria găleată a cunoaşterii”, un echivalent al conştiinţei-oglindă, iar Richard 
Rorty se va folosi de aceeaşi metaforă a oglinzii pentru a critica aceeaşi tradiţie 
filosofică, inclusiv în versiunile ei analitice.  

 
 
3. Conştiinţa transcendentală, conştiinţă creatoare 
 
Immanuel Kant supune unei critici devastatoare teza conştiinţei-oglindă. 

C. Rădulescu-Motru analizează oportunitatea proiectului kantian: „Trebuia arătat că 
adevărurile fundamentale ale ştiinţei nu se bazează pe simple asocieri de date 
ale simţurilor, sau pe obişnuinţe mintale, ci se bazează pe funcţiunile a priori 
ale conştiinţei. Trebuia arătat că adevărurile fundamentale ale ştiinţei nu pot fi 
contrazise, fără a se contrazice, în acelaşi timp, constituţia minţii omeneşti, ale 
cărei produse directe erau tocmai aceste adevăruri”5

                                                           
5  Ibidem, p. 428. 

. 
De la Kant încoace nu mai vorbim despre conştiinţa omenească doar ca 

despre un ochi pasiv care înregistrează ceea ce se întâmplă în lume, ci despre 
conştiinţa activă şi creatoare. Totuşi, deşi activă, conştiinţa nu este arbitrară. Kant 
încearcă să deducă din analiza ştiinţelor exacte, iar nu din observarea conştiinţei 
empirice, acele determinări a priori ale conştiinţei active care o fac să fie invariabilă 
şi aceeaşi pentru toţi indivizii. De aceea, deşi Kant propune o cercetare a 
conştiinţei aceasta nu înseamnă nicidecum o sesizare a vreunei dependenţe a 
cunoaşterii obiective de subiectivitate, ceea ce ar duce la relativism. Pentru Kant 
conştiinţa creatoare de ştiinţă este „conştiinţa în genere”, iar nu conştiinţa 
individuală care rămâne, în exerciţiile ei de cunoaştere a obiectelor, subiectivă 
şi supusă erorii. Dar nu cunoaşterea obiectelor îl interesează pe Kant, ci modul 
nostru de cunoaştere a obiectelor în măsura în care acesta este posibil a priori. 
O asemenea cercetare este numită de Kant transcendentală. Ca urmare, garanţia 
obiectivităţii şi a adevărurilor ştiinţei se va afla tocmai în faptul că aceste 
adevăruri sunt astfel legate de conştiinţa omenească astfel încât o contrazicere a 
acestor adevăruri ar echivala cu o punere la îndoială a însăşi conştiinţei în 
genere, ceea ce este o imposibilitate. Ajungem astfel la concluzia că este 
posibilă o cunoaştere caracterizată prin necesitate şi universalitate. 
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Totuşi, conştiinţa în genere este o conştiinţă formală, tot aşa cum sunt 
normele logicii în raport cu gândirea individuală. Nu cumva aceasta este o 
conştiinţă fără conţinut? C. Rădulescu-Motru identifică aici o dificultate a 
filosofiei kantiene, sesizabilă chiar în expunerea de către filosoful german a 
teoriei unităţii sintetice a apercepţiei. 

Raţionamentul lui Kant este reconstruit de Rădulescu-Motru. Simţurile 
oferă impresii ale obiectelor externe sau ale stărilor interne, dar aceste impresii 
nu pot forma obiecte ale conştiinţei fără o legătură între ele şi unitatea sintetică 
a eului. Conştiinţa eului, ca mijlocitor al unificării impresiilor senzoriale, nu 
vine din afară, ci dintr-un act intern şi spontan, din unitatea sintetică a 
apercepţiei. Aceasta înseamnă că în imaginea fiecărui obiect al conştiinţei 
deosebim două părţi: materialul sensibilităţii, datorat simţurilor, şi organizarea 
formală a acestui material, datorat unităţii sintetice a apercepţiei. Impresiile 
senzoriale fără unitatea a percepţiei nu sunt pentru conştiinţă, la fel şi legăturile 
apriorice fără materialul sensibilităţii. Observăm că deşi Kant sesizează legătura 
dintre formă şi conţinut, el elaborează doar o teorie a conştiinţei în genere, adică 
a unei conştiinţe fără conţinut. Or, întreabă Rădulescu-Motru, ce este o conştiinţă în 
afara actelor de conştiinţă? Iar răspunsul său îl situează, după propria sa opinie, 
într-un efort de depăşire a filosofiei kantiene: „Conţinutul conştiinţei şi conştiinţa 
nu fac două lucruri deosebite, ci unul singur”6

Rezolvarea problemei cunoaşterii conştiinţei nu se face însă printr-o 
cercetare speculativă, ci doar pe o cale ştiinţifică. Depăşirea sau completarea 
filosofiei kantiene se poate face, ca urmare, numai pe baza unei cercetări 
ştiinţifice a vieţii sufleteşti, adică pe baza psihologiei. Sesizăm în acest proiect 
al lui Rădulescu-Motru o anticipare a „tezei înlocuirii” care constă în propunerea 
de a rezolva unele probleme ale epistemologiei cu ajutorul psihologiei şi al altor 
ştiinţe. Dar, observă filosoful român, acest proiect al cercetării ştiinţifice a 
conştiinţei, sau, în general, a proceselor de cunoaştere, depinde de nivelul de 
dezvoltare a psihologiei. De exemplu, deşi Fries a încercat, în continuarea 
filosofiei kantiene, să lucreze în această direcţie, înapoierea psihologiei din 
vremea sa i-a fost fatală. Totuşi, la sfârşitul secolului al XIX-lea psihologia face 
progrese semnificative, iar Constantin Rădulescu-Motru este la curent cu ele. 
Astfel, după ce şi-a susţinut licenţa în 1889 cu teza „Realitatea empirică şi 

. Cu alte cuvinte, în termenii lui 
Rădulescu-Motru, prin teoria despre conştiinţa în genere Kant a arătat doar ce 
nu este conştiinţa, fără a arăta ce este, iar o bună continuare filosofică pe baze 
kantiene ar trebui să ofere un răspuns şi la această a doua întrebare.  

 
 
4. Proiectul unei cercetări ştiinţifice a conştiinţei  
 

                                                           
6  Ibidem, p. 431. 
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condiţiunile conştiinţei”, se înscrie la Ecole de Hauté Études din Paris, unde 
frecventează cursurile neurologului Jules Soury, ale psihologului Th. Ribot, ale 
neurofiziologului J. N. Charcot. De asemenea, lucrează în laboratorul de 
psihologie experimentală al lui H. Beaunis, unde îi cunoaşte pe Alfred Binet şi 
Georges Dumas. Ulterior, Rădulescu-Motru îşi continuă specializarea în 
psihologie la München cu Carl Stumpf şi la Leipzig cu Wilhelm Wundt. 
Caracteristic tuturor acestor cercetători le este proprie nu doar folosirea metodei 
experimentale şi luarea în considerare a bazei neurofiziologice a psihicului, ci şi o 
altă orientare teoretică în investigarea fenomenelor psihice, atât antiasociaţionistă, prin 
luarea în considerare a structurilor perceptuale de tip gestalt-ist, cât şi antiaprioristă 
şi antivitalistă, prin punerea în discuţie a condiţiilor individuale ale conştiinţei. 

Rădulescu-Motru este interesat în primul rând de continuarea interpretativă 
a filosofiei kantiene din perspectiva rezultatelor psihologiei experimentale. În 
opinia sa, nu vom mai avea nevoie de ipoteza unei conştiinţe în genere din care 
să deducem formele şi funcţiile a priori ale conştiinţei. Toate fenomenele de 
conştiinţă vor fi observate şi testate experimental în multiplicitatea actelor reale 
de conştiinţă. Inclusiv cunoaşterea ştiinţifică va fi explicată ca un proces al 
conştiinţei individuale: „Iată dar ştiinţa condiţionată nu de o conştiinţă care 
priveşte prin ochiul eternităţii, ci condiţionată de actele sufletului omenesc: acte 
care se desfăşoară după vârstă, după rasă, după cultură şi în mediul întregii 
naturi”7

Rădulescu-Motru salvează teza obiectivităţii cu ajutorul ipotezei filosofice 
a personalismului energetic. Acolo unde cercetarea ştiinţifică nu mai poate 
înainta, putem încerca explorări legitime, care au un statut deopotrivă orientativ 
şi explicativ, cu ajutorul unor ipoteze filosofice care sunt în acord cu rezultatele 
ştiinţei. Dacă proiectul cercetării ştiinţifice a condiţiilor individuale ale 
conştiinţei îl ducea, în opinia sa, mai departe decât unde ne lăsase Kant, putem 
spune că ipoteza personalismului energetic îl duce înapoi la metafizică. 
Rădulescu-Motru susţine un „energetism” metafizic centrat pe două teze: 
energia este „substanţa ultimă” a universului, iar materia şi mişcarea sunt forme 
ale energiei. Pornind de aici filosoful român dezvoltă un argument menit să 
recupereze teza obiectivităţii. Să reconstituim acest argument. Universul are un 
caracter unitar, iar conştiinţa este la rândul ei o realitate unitară cu realitatea 
unităţii universului. Ca fenomen necesar şi obiectiv, iar nu întâmplător şi 

. Dar dacă admitem această concluzie, nu înseamnă să punem cunoaşterea 
ştiinţifică în dependenţă de condiţiile conştiinţei omeneşti şi să cădem în 
relativism? Mai poate fi susţinută teza obiectivităţii cunoaşterii ştiinţifice?  

 
 
5. O ipoteză filosofică: personalismul energetic 
 

                                                           
7  Idem. 

5 



CONSTANTIN STOENESCU 

 

112 

subiectiv, conştiinţa individuală, ca singura conştiinţă reală, asigură obiectivitatea, 
necesitatea şi universalitatea adevărului, fiind, aşa cum am stabilit prin prima 
premisă, unitatea în raport cu universul. La rândul ei, unitatea ştiinţei se fundamentează 
pe unitatea conştiinţei, şi este caracterizată, asemenea conştiinţei, prin obiectivitate 
şi universalitate. Singura limitare o constituie incapacitatea unei conştiinţe individuale 
de a avea o cunoaştere integrală, în detaliu, a realităţii universului: „Un spirit 
care ar putea să întrezărească legea în care se integrează toate transformările 
conştiinţei, ar putea în acelaşi timp să întrezărească şi structura definitivă a 
ştiinţei; dar un asemenea spirit nu este dat omului să-l aibă decât ca ideal”8

 
 
 

MIRROR CONSCIOUSNESS, TRANSCENDENTAL CONSCIOUSNESS 
AND “ENERGETICAL PERSONALISM” 

 
 

Summary 
 
 

In this article I’ll pay my attention to Constantin Rădulescu-Motru original theory about 
consciousness. From his point of view, although Kant proposed a “Copernican revolution” regarding 
subjectivity and consciousness and surpassed the traditional understanding of consciousness as a 
mirror, his approach has designed only the formal conditions of subjectivity, namely, the so-called 
transcendental subjectivity. But it is necessary to put the problem of consciousness in a scientific 
framework in order to regain the objectivity, the Romanian philosopher claims. He tried to reach 
this aim starting from his metaphysical theory named “energetical personalism”.  

Keywords: Constantin Rădulescu-Motru, Immanuel Kant, mirror consciousness, transcendental 
consciousness, objectivity, “energetical personalism”. 

 

. 

 

                                                           
8 Ibidem, p. 433. 
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KANT ŞI INTEROGAŢIA TRANSCENDENTALĂ 
ÎN OPERA LUI CONSTANTIN NOICA 
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Interesul lui Noica pentru filosofia critică a lui Kant a fost timpuriu, 
puternic şi statornic. Nu este, poate, exagerat să spunem că acest interes a reprezentat 
una din dominantele existenţei sale filosofice. În Jurnalul de idei, Noica îl va 
numi pe Kant unul dintre cei „patru mari”, alături de Platon, Aristotel şi Hegel.  

A început să citească Critica raţiunii pure încă în anii adolescenţei. Se 
pare că această lectură, care ar fi venit prea devreme chiar şi pentru tineri 
excepţional înzestraţi, l-a câştigat dintr-odată şi definitiv pentru filosofie. În 
cuvintele lui Noica: „Pacientul declară că a citit la 18 ani pe Kant şi s-a simţit 
confiscat, pe viaţă, de gândirea speculativă.”1 Noica a adâncit studiul acestei 
opere capitale şi al altor scrieri kantiene în anii studenţiei. Şi-a încheiat studiile 
universitare cu o lucrare de licenţă consacrată exegezei unei teme kantiene. 
Teza de doctorat, Schiţă pentru istoria lui cum e cu putinţă ceva nou (1940), 
poartă pecetea gândirii lui Kant. Înainte şi după scrierea tezei de doctorat, Noica 
traduce şi comentează scrieri ale lui Kant. În Cuvântul înainte al studiului său 
consacrat celor două Introduceri la Critica judecării, Noica scria că „traducerea 
paginilor lui Kant şi cercetările în jurul lor erau întreprinse tocmai pentru a 
îngădui autorului, după ce unele studii anterioare îl duseseră la criticism, să iasă 
din şi întrucâtva să se elibereze de acesta”2. Nu este clar ce voia să spună Noica 
prin acest „întrucâtva”. Dacă „eliberarea de criticism” viza constituirea unei 
filosofii proprii, atunci era îndreptăţit să o spună. Nu şi dacă ar fi avut în vedere 
„eliberarea” gândirii sale de motive kantiene. În anii deplinei sale maturităţi 
filosofice, Noica sublinia că n-a vrut „să trăiască prin delegaţie în materie 
speculativă...”3

                                                           
1  C. NOICA, Spiritul românesc în cumpătul vremii. Şase maladii ale spiritului contemporan, 

Bucureşti, Editura Univers, 1978, p. 93. 
2  Citat după C. NOICA, Două introduceri şi o trecere spre idealism, Bucureşti, Fundaţia Regală 

pentru Literatură şi Artă, 1943, p. v. 
3  C. NOICA, Jurnal de idei, Bucureşti, Humanitas, 1990, p. 257. 

. Adică doar drept cercetător şi comentator al marilor filosofi. El 
nu ar fi susţinut însă că orientări proprii filosofiei sale speculative nu poartă 
amprenta influenţei unor motive ale gândirii „celor mari”, în particular ale 
gândirii lui Kant. Modul cum s-a exprimat Noica cu privire la “semnificaţia 
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gândirii lui Kant”, în studiul său introductiv la manuscrisul traducerii făcute de 
Eminescu unor pasaje din Critica raţiunii pure, spune mult în această privinţă4

Care ar putea fi explicaţiile acestui interes permanent, dincolo de modulaţiile 
pe care le cunoaştem, în evoluţia gândirii lui Noica, pe durata a mai mult de 
cinci decenii? Una dintre ele, cred eu, este aceea că Noica a rămas tot timpul 
credincios ideii că gândirea filosofică este o activitate care se distinge clar şi net 
de orice cercetare a faptelor, în particular de cercetarea ştiinţifică. Pe cei ce nu 
împărtăşeau această opţiune Noica nu i-a socotit filosofi autentici. Noutatea 
fundamentală adusă de Kant constă tocmai în centrarea gândirii asupra 
condiţiilor de posibilitate a tot ceea ce a fost şi este

. 
Până în ultimii săi ani, Noica a socotit drept una dintre îndatoririle sale să 
impulsioneze şi să susţină prezenţa gândirii lui Kant în cultura filosofică 
românească. A asistat elaborarea finală a traducerii Criticii facultăţii de 
judecare, realizată de Vasile Dem. Zamfirescu şi Alexandru Surdu. Şi a urmărit 
cu atenţie, a sprijinit cu sfaturi şi iniţiative, programul de traduceri din Kant, 
iniţiat la începutul anilor ’80 la Editura Stiinţifică şi Enciclopedică. 

5. În acest sens, pentru Kant, 
filosofia fie era „pură”, fie nu era deloc. Ca şi Platon şi Hegel, Kant reprezenta 
pentru Noica prototipul filosofului prin autoritatea pe care a conferit-o mesajului că 
filosofia reprezintă cercetarea a ceea ce este pur, şi nu empiric. În unele din 
ultimele sale însemnări, Noica stăruie asupra opoziţiei dintre abordarea antropologică 
şi abordarea transcendentală în filosofie tocmai cu referire la Kant6

În acele îndeletniciri filosofice cărora li s-a consacrat pe de-a întregul din 
anii adolescenţei şi până în ultima sa zi, filosofia critică a lui Kant a fost pentru 
Noica, pe rând, obiect de cercetare, factor catalizator în elaborarea propriei sale 
înţelegeri a filosofiei şi, în sfârşit, punct de plecare şi de sprijin în edificarea 

. 

                                                           
4  C. NOICA, Introducere la Mihai Eminescu, Lecturi kantiene. Traduceri din critica raţiunii pure, 

editate de C. Noica, Al. Surdu, Editura Univers, 1975, pp. vi-xi. Iată o singură exprimare, care 
este exemplară în această privinţă: „Vom încerca să indicăm noutatea kantiană prin deosebirea dintre 
transcendental şi transcendent, care ne pare a pătrunde cel mai direct în inima lucrurilor. Vom spune 
anume că esenţialul noutăţii kantiene ar consta din: punerea în lumină a transcendentalului, indicarea 
funcţiei lui şi desfăşurarea exerciţiului lui. De la Kant începe explorarea transcendentalului, adică 
a ceea ce e dincoace, iar nu dincolo de lucruri. Până la el se căuta ce e dincolo de lucruri, 
transcendentul, sau în cel mai bun caz ceea ce este în lucruri... Întrebarea fundamentală a lui Kant 
sună: cum e cu putinţă ceva, gând sau lucru.” (C. NOICA, „Introducere”, în op. cit., pp. vi-vii.). 

5  Tema aceasta revine continuu in scrierile lui Noica. Iată una dintre exprimările sale 
caracteristice: „Începând de la Kant, întrebarea «ce este» este înlocuită de cum e cu putinţă ce 
este. Spre o asemenea întrebare s-a orientat aproape toată cultura de după Kant, chiar fără recurs 
la el.” (C. NOICA, „Kant şi metafizica, după interpretarea lui Heidegger”, în Immanuel Kant, Două 
sute de ani de la apariţia Criticii raţiunii pure, Bucureşti, Editura Academiei, 1982, p. 144.) 

6  „Cele trei erau în interpretarea lui Kant:  
1)  antropologismul,  
2)  nedesprinderea transcendentalului (regresional) de transcendent,  
3)  subiectivismul transcendental înţeles ca subiectivism.”  
„Definiţia filosofiei. Aşa la Kant – conştiinţa în genere, nu antropologie...” (C. NOICA, 

Jurnal de idei, p. 394). 
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construcţiei sale speculative. Despre prezenţa lui Kant în opera lui Noica, pe 
aceste linii şi în această ordine, va fi vorba în cele ce urmează.     

 
* 

*        * 
 

Urmând o opinie, se pare, influentă în cercuri intelectuale româneşti, la 
începutul secolului trecut, opinie care oglindea, desigur, şi dominaţia neokantianismului 
în filosofia academică europeană, tânărul Noica a văzut în Critica raţiunii pure 
însăşi paradigma filosofiei. În primii ani ai studiilor sale, ambiţia de a pătrunde 
sensurile acestei scrieri printr-o lectură mereu reluată7

Noica acceptă, drept punct de plecare, ideea că cercetarea kantiană a 
raţiunii pure a fost întreprinsă din perspectiva a ceea ce autorul ei a numit 
„idealism transcendental”. Întrebarea pe care şi-o punea şi la care căuta Noica 
răspuns, în lucrarea sa, este dacă acceptarea existenţei lucrurilor în sine nu 
subminează sistemul idealismului transcendental. Tânărul Noica intervine astfel 
într-o discuţie care a fost declanşată deja de o mult invocată observaţie a lui 
Heinrich Friedrich Jacobi, un contemporan al lui Kant. (Cazul Jacobi este unul 
din acele cazuri în care numele unei persoane va fi reţinut de istorie, nu datorită 
operei, ci a unei singure observaţii!) În Critică se afirmă că facultăţile noastre 
de cunoaştere sunt puse în mişcare prin „afectarea” simţurilor de către „lucrurile 
în sine”. Aşa cum o prezintă Kant, această „afectare” pare să fie rezultatul unei 
acţiuni cauzale. Or, punctul de vedere al idealismului transcendental este că 
principiul cauzalităţii, în calitatea lui de principiu al intelectului pur, nu poate fi 
aplicat decât în sfera experienţei. Jacobi conchide: „Fără lucrul în sine nu se 
poate intra în sistemul kantian, dar cu el nu se poate rămâne”. Pe urmele acestei 
obiecţii, idealiştii germani, începând cu Fichte, au respins existenţa lucrului în 
sine, iar unii neokantieni au apreciat că în cadrul filosofiei critice acest concept 
reprezintă o inconsecvenţă sau chiar o mare eroare. Socotind că pare să fie 
vorba de o „obiecţie gravă”, Noica prezenta câteva reacţii ale unor comentatori 
reprezentativi şi propunea apoi propria lui soluţie. Această soluţie indică o cale 
pe care se poate arăta că acea contradicţie, pe care o semnala pentru prima dată 
Jacobi, este aparentă. În conducerea discuţiei, ca şi în desfăşurarea argumentării, 
autorul tezei probează o maturitate uimitoare. Retrospectiv, ne este greu să 

 poate fi înţeleasă drept 
expresia convingerii că ai devenit filosof cu adevărat abia atunci când ai reuşit 
să o înţelegi. Un prim bilanţ al acestor străduinţe îl reprezintă teza de licenţă, 
scrisă la 22 de ani, cu titlul Problema lucrului în sine la Kant. Lucrarea este 
reprezentativă pentru spiritul, pentru intenţiile şi năzuinţele care au prezidat 
prima întâlnire a lui Noica cu filosofia lui Kant.  

                                                           
7  Un coleg şi prieten din acei ani îşi amintea că Noica punea capăt câte unei discuţii care se 

prelungea spunând: „Şi acum, te rog să mă scuzi; mă aşteaptă Kant”. 
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înţelegem de ce această teză nu a atras în mod deosebit atenţia asupra autorului 
a profesorilor care au luat cunoştinţă de ea8

Kant, arăta Noica, şi-a construit sistemul asumându-şi în mod ferm două 
supoziţii, pe care nu le-a pus niciodată la îndoială: prima este supoziţia realistă – existenţa 
lucrului în sine – a doua este supoziţia idealistă – cunoaşterea bazată pe experienţă 
se înfăptuieşte prin structurarea materiei date de simţuri, datorată activităţilor 
subiectului transcendental. Intuiţiile empirice iau naştere prin intervenţia intuiţiilor 
pure ale sensibilităţii, obiectele cunoaşterii prin intervenţia apercepţiei, iar judecăţile 
despre obiecte – cunoştinţele – prin intervenţia conceptelor şi principiilor intelectului 
pur. Toate cunoştinţele noastre vor fi, aşadar, cunoştinţe despre fenomene, şi nu 
despre lucruri în sine. Aceasta, deoarece judecăţile nu se pot referi decât la obiecte, 
iar obiectele cunoaşterii se constituie doar prin acţiunea formelor a priori ale 
sensibilităţii şi ale intelectului. Unii comentatori, observa Noica, au socotit că a 
construi un sistem pornind de la supoziţii acceptate drept temeiuri ferme şi 
neproblematice ar fi o întreprindere potrivnică atitudinii critice, acea atitudine 
care a fost asumată în mod principial de Kant. Există însă bune temeiuri pentru 
a susţine, afirmă autorul, că sistemul lui Kant se sprijină în egală măsură pe 
existenţa lucrului în sine şi a subiectului pur transcendental şi că acceptarea 
acestor supoziţii conduce în mod constrângător la concluzia că nu pot fi 
cunoscute decât fenomene, şi nu lucruri în sine

.  

9

Lucrul în sine, astfel înţeles, nu mai prezintă multe dificultăţi. O dată pus – dintr-un 
interes critic pe care nu-l discutăm acum – el se ţine perfect în sistemul kantian. Nu pot să 
mă întreb ce caută aici lucrul acesta şi cum îl justific. Ar fi la fel de absurd ca întrebarea: 
ce caută aici subiectul cunoscător şi cum îl justific. Eu nu „găsesc” nici lucrul în sine, nici 
subiectul pur şi simplu, pentru că le-am pus de la început.

. Cei ce acuză acceptarea 
existenţei lucrului în sine drept o inconsecvenţă sau drept o eroare care ar 
submina sistemul trec cu vederea faptul că Critica raţiunii pure „nu ajunge” la 
afirmarea existenţei lucrurilor în sine, ci „pleacă de aici”.  

 

10

Kant ar greşi, remarca Noica, doar în cazul în care şi-ar pune întrebarea 
dacă lucrurile în sine pot fi cunoscute. Şi aceasta, deoarece presupoziţiile pe 
care şi-a construit sistemul implică un răspuns negativ la această întrebare. Dacă 
Kant nu-şi pune însă această întrebare, atunci vom conchide că el nu se 
contrazice deloc. Existenţa lucrurilor în sine este una dintre mizele sistemului 

  
 

                                                           
8  Este adevărat că unul dintre ei, P. P. Negulescu, i-a oferit lui Noica, în anii următori, un 

post de asistent. Ar fi fost totuşi de aşteptat să se facă efortul pentru ca o promisiune cu totul ieşită 
din comun să fie câştigată pentru Universitate. 

9  „Problema lucrului în sine la Kant”, în C. NOICA, Concepte deschise în istoria filosofiei la 
Descartes, Leibniz şi Kant, Bucureşti, Humanitas, 1995, p. 194. 

10  Ibidem, p. 197. 
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său, iar imposibilitatea cunoaşterii lor una din consecinţele acestuia11. 
Inconsecvenţa semnalată de Jacobi şi discutată de mulţi comentatori este, prin 
urmare, aparentă. Nu putem să nu remarcăm că acea concluzie la care a ajuns 
Noica acum aproape optzeci de ani nu este esenţial diferită de punctul de vedere 
pe care îl întâlnim în literatura de exegeză contemporană12

Acelaşi interes pentru pătrunderea sensului unor teme centrale ale filosofiei 
lui Kant şi a sistemului său de gândire în ansamblu susţine traduceri de scrieri 
kantiene precum şi elaborarea unor studii interpretative anexate acestor traduceri, pe 
care Noica le va întreprinde în anii ce urmează. Mai întâi, traducerea dizertaţiei lui 
Kant din 1771, Despre forma şi principiile lumii inteligibile şi sensisible (1936) 
şi, apoi, traducerea primei Introduceri la Critica facultăţii de judecare, precedată de 
amplul studiu intitulat Două introduceri şi o trecere spre idealism (1943). Ca şi 
în studiul despre lucrul în sine, şi cu acel spor de maturitate pe care îl oferea 
efortul de aprofundare continuat de-a lungul multor ani, aceste studii atrag atenţia 
prin amploarea literaturii consultate şi prin utilizarea ingenioasă a multora din 
rezultatele cele mai semnificative ale cercetării kantiene în elaborarea unor contribuţii 
interpretative care reţin atenţia prin prospeţime şi îndrăzneală. Ne putem întreba 
de ce nu a încercat Noica să intervină în discuţia exegeţilor, publicând în limba 
de atunci a literaturii kantiene, în limba germană. În Cuvântul înainte al ultimei 
traduceri, el se simte obligat să sugereze un răspuns la această întrebare. Un 
răspuns care ne va apărea în zilele noastre mai puţin mulţumitor decât era 
atunci. În afara unei temeri şi astăzi actuale – limpezimea prezentării ideilor şi 
forţa argumentelor vor fi inevitabil afectate de îndată ce autorul nu va mai folosi 
prima lui limbă – Noica evocă un dicton pe care cu greu l-am putea accepta 

. 

                                                           
11  NOICA distinge „lucrul în sine ontologic”, ca premisa sistemului, de „lucrul în sine 

epistemologic”, drept corelat al fenomenului. „Lucrul în sine ontologic nu e localizat nicăieri cu 
precizie, dar trăieşte peste tot, ca o premisă a sistemului. Iese la suprafaţă de câteva ori în 
‘Estetica transcendentală’, aproape deloc în celelalte părţi ale Criticii, şi reapare violent în 
Prolegomene, când realismul kantian se cere apărat. Celălalt lucru în sine stă aproape neîncetat la 
suprafaţă, şi este firesc să fie aşa.” (op. cit., p. 203.). 

12  SEBASTIAN GARDNER, autorul prezentării Criticii raţiunii pure într-o serie a editurii 
Routledge, crede, bunăoară, că nu există o contradicţie între a susţine că obiectele cunoaşterii 
există numai pentru noi, în sens transcendental, şi afirmaţia că ele presupun existenţa a ceva în 
afara noastră despre care noi putem avea ceea ce el califică drept „o cunoaştere negativă şi 
existenţială (şi nu alt gen de cunoaştere) ... Că lucrurile în sine există drept temei al aparenţei este 
o propoziţie transcendentală specială, iar a face această afirmaţie înseamnă a merge până la 
limitele cunoaşterii noastre, dar nu dincolo de ele.” (S. GARDNER, Kant and the Critique of pure 
reason, London, Routledge, 1999, p. 302). Otfried Höffe, probabil cel mai calificat exeget 
contemporan al lui Kant în lumea filosofică de limbă germană, este de asemenea înclinat să 
afirme existentă lumii exterioare care afectează simţul extern drept una dintre supoziţiile de la 
care pleacă Kant în edificarea sistemului său. Höffe recunoaşte că formulări din Critică de genul 
celei că lucrul în sine este „cauza fenomenului” nu sunt fericite. El crede însă că unor asemenea 
formulări nu ar trebui să li se acorde o însemnătate prea mare. Ni se sugerează că ar fi vorba mai 
degrabă de inconsecvenţe de ordin terminologic. (Vezi O. HÖFFE, Kants Kritik der reinen Vernunft. 
Die Grundlegung der modernen Philosophie, München, Verlag C. H. Beck, 2003, pp. 47-48.) 
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drept normă generală: „În limbi străine să înveţi şi în limba ta să scrii”. Ne putem 
întreba dacă studiile menţionate au reprezentat, cel puţin atunci când au fost ele 
publicate, o contribuţie la imensa literatură consacrată criticismului kantian. Numai 
un cercetător stăpân pe toate instrumentele domeniului şi dispus să investească în 
studiul acestei literaturi va putea da un răspuns calificat la o asemenea întrebare. 

 
* 

*       * 
 

Noica şi-a făcut, aşadar, ucenicia în filosofie îndeosebi studiindu-l pe 
Kant, traducând din Kant, abordând teme ale exegezei kantiene, în discuţie şi 
confruntare cu proeminenţi interpreţi şi comentatori ai operei filosofului din 
Königsberg. În anii care au urmat, Noica a reflectat intens asupra identităţii 
filosofiei. Reprezentativă pentru această preocupare este teza lui de doctorat, 
publicată în 1940 sub titlul Schiţă pentru istoria lui cum e cu putinţă ceva nou. 

Poate că cea mai bună introducere pentru această lucrare, pentru 
surprinderea inspiraţiei kantiene a ideii ei conducătoare, o reprezintă un scurt 
text despre Critica raţiunii pure care a fost scris ulterior, în anul 1942. Aici 
capătă pentru prima dată expresie clară un element esenţial al raportării lui 
Noica la Kant, care va rămâne central în întreaga evoluţie a gândirii sale. Este 
vorba de modul în care a văzut Noica autonomia filosofiei, ceea ce o distinge şi 
o desparte de cercetarea ştiinţifică. În timp ce gândirea de orientare ştiinţifică 
urmăreşte extinderea cunoaşterii noastre, gândirea filosofică este orientată spre 
cercetarea modului în care devine posibilă o asemenea extindere, a temeiurilor 
acesteia. În exprimarea lui Noica, la Kant critica cunoaşterii nu este „tăgăduire”, 
ci „fundamentare”. Ea răspunde la întrebări ca aceea cum sunt posibile judecăţi 
obiective – judecăţi care au valoare pentru toţi oamenii avizaţi şi de bună 
credinţă – şi cum sunt posibile judecăţi sintetice, judecăţi care sporesc 
cunoaşterea noastră, aduc ceva nou. Răspunzând unor asemenea întrebări, 
critica kantiană arăta cum este posibilă ştiinţa matematică a naturii, fizica 
newtoniană. În lumina a ceea ce întreprinde şi realizează Kant, în Critica 
raţiunii pure, specificul contribuţiei filosofului în raport cu cea a omului de 
ştiinţă va fi caracterizat de Noica în felul următor:  

 
Nu câştigăm o cunoştinţă, dar o înţelegere nouă. Lumea, lumea aceasta bine 

cunoscută, cu adevărurile ei, cu rosturile ei morale, cu gusturile ei estetice, cu tot ceea ce 
are şi tot ceea ce ar vrea să aibă, lumea aceasta, deşi cunoscută, trebuie înţeleasă.13

 Noica aprecia că noutatea fundamentală a abordării kantiene a reprezentat-o 
orientarea gândirii nu spre ceea ce este dincolo de tot ce există, spre transcendent, 

 
 

                                                           
13  C. NOICA, „Cărţi reprezentative: Critica raţiunii pure”, în C. Noica, Echilibrul spiritual. 

Studii şi eseuri, ediţie îngrijită de M. Diaconu, Bucureşti, Humanitas, 1998, p. 273. 
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ci spre ceea ce face cu putinţă ceea ce există, spre transcendental. Adică, nu 
spre ceea ce „e dincolo de lucruri”, ci spre ceea ce „e dincoace de ele”:  

 
Dacă înţelegeţi deosebirea aceasta dintre ceea ce e dincolo şi ceea ce e dincoace de 

experienţă, aveţi cheia Criticii raţiunii pure: fiindcă deţineţi deosebirea dintre noţiunile 
acelea de transcendent şi transcendental care lămuresc totul... Toată filosofia critică a lui 
Kant e filosofia lui dincoace. În timp ce, în linii mari, filosofia dinaintea lui tindea către 
dincolo de experienţă, Kant cercetează ce e dincoace de ea.14

De la Kant avem de învăţat, înainte de toate, că filosofia îşi găseşte locul 
ei natural abia atunci când se concentrează asupra situării a ceea ce există în 
orizontul condiţiilor de posibilitate, prin raportarea la spiritul activ şi productiv. 
Aceasta este o orientare a gândirii filosofice pe care Noica a numit-o „idealistă”. 
Spre deosebire de „raţionalism”, care crede „într-o ordine aşezată deasupra 
realităţii”, idealismul este filosofia care conferă înţelesuri realului, concretului, 
întrebându-se cum este cu putinţă ceea ce există deja

 
 

15

Nu numai în aparenţă, ci şi în fond, după cum se va vedea mai jos, întrebarea noastră 
e de obârşie kantiană. Dar ea năzuieşte cel puţin să generalizeze pe «cum sunt cu putinţă 
judecăţile sintetice» dându-i o amploare şi semnificaţii care să o scoată din graniţele criticismului.

. Opţiunea pentru 
„idealism”, înţeles în acest fel, a fost punctul de plecare în teza de doctorat. 
Inspiraţia kantiană a cercetării întreprinse aici va fi afirmată fără echivoc:  

 

16

Pornind de la materialul pe care îl oferă istoria filosofiei, Noica evidenţiază 
şi examinează tensiunea dintre ceea ce caracterizează drept orientare „realistă” sau 
„raţionalistă” a gândirii şi orientarea „idealistă”

  
 
Mă voi opri, pe scurt, asupra acestor două afirmaţii. 

17. Dacă „realismul” vizează cercetarea unei 
realităţi accesibile experienţei, „raţionalismul” aspiră la cunoaşterea transcendentului. 
Amândouă se concentrează asupra a ceea ce este. Cu referire la Aristotel, Noica 
caracterizează filosofia interesată de cunoaşterea cauzelor, a principiilor drept o 
filosofie a ceea ce este, „a estimilor”18

                                                           
14  Ibidem, p. 274. 
15  Pentru distincţia pe care o făcea NOICA între “idealism” şi “raţionalism”, vezi „Între idealism 

şi raţionalism” (1938), în C. Noica, Echilibrul spiritual, pp. 154-156 şi îndeosebi C. NOICA, 
Schiţă pentru istoria lui cum e cu putinţă ceva nou (1940), Bucureşti, Humanitas, 1995. 

16  Schiţă pentru istoria lui..., p. 10. 
17  Merită reţinut că Noica nu se referă, în acei ani, la idealismul german, în primul rând la 

Hegel. Kant reprezintă punctul final al examenului său valorizator şi critic al istoriei gândirii. 
18  C. NOICA, Schiţă pentru istoria lui..., p. 139. Iată şi o altă caracterizare: „De aceea numim 

realistă orice filosofie dogmatică, a gata-făcutului, iar, dintre cele trecute în revistă am subliniat cu 
precădere realismul aristotelic. Ne-am crezut autorizaţi să arătăm că filosoful antic se îndeletniceşte 
mai mult cu semnele gândirii, cu devenitul, decât cu însăşi gândirea ce devine; că, sub forma unui 
primat al existenţei, se intâlneşte la el un primat al nemişcatului sau din-afara-mişcatului, adică 
unul al gata-făcutului.” (p. 320). 

. O asemenea filosofie va fi calificată 
drept „filosofie începătoare”, filosofie aflată în căutarea unei identităţi pe care 
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nu a găsit-o încă19. În periplul său istoric, Noica îşi propune să evidenţieze 
tocmai cum a fost mai întâi presimţită şi cum a căpătat apoi contur această 
identitate. Deja în platonism se întrezăresc unele „moduri kantiene”, iar în acea 
acutizare a reflecţiei critice pe care o cunoaşte empirismul prin filosofia lui 
Hume Noica relevă prezenţa, în formă implicită, a interogaţiei kantiene: „Cum 
este posibilă sinteza?”, „Cum este posibilă acea extindere a cunoaşterii pe care o 
înfăptuim tot timpul în experienţă?”. Gândirea critică a lui Kant este apreciată 
drept cel mai important pas în direcţia acelei reorientări a filosofiei prin care ea 
„este sau sfârşeşte prin a fi o anumită filosofie a conştiinţei, mai degrabă decât o 
filosofie a realităţii sau a obiectului”20. Gândirea critică constituie astfel un 
început de drum deoarece îndreaptă atenţia spre cercetarea modului cum este cu 
putinţă în genere ceva nou. Autorul Criticilor nu ar fi înfăptuit însă această 
reorientare până la capăt, cu deplină hotărâre şi consecvenţă. Kant se întreba 
cum sunt posibile judecăţile sintetice fără să se concentreze asupra întrebării 
cum este posibil însuşi actul de a judeca sintetic21

 

. Acea „trecere spre idealism” pe 
care a promovat-o filosofia critică trebuie să fie, prin urmare, aprofundată şi 
generalizată. Cu toate acestea, atunci când se caută în istoria gândirii prefigurări ale 
interogaţiei kantiene, ca şi atunci când aceasta este depăşită într-o interogaţie mai 
cuprinzătoare, Kant rămâne  

„un soi de sâmbure luminos, spre care converg şi de unde vor avea să pornească razele 
filosofiei autentice ... Ce face istoria lui ceva nou? Pentru ea, nu problemele lui Kant 
urmează a fi căutate în istorie, ci problemele unei istorii care să-l generalizeze chiar pe 
Kant. Într-un sens deci, dacă la istoricii de mai sus problemele altora erau ale lui Kant, aici 
problemele sale nu sunt ... simple probleme ale sale. El ne învaţă ceva despre ele şi o face, 
poate, mai bine decât oricare altul. Dar în timp ce, la neokantieni, obligă să se rămână la 
el, aici trimite dincolo de el.”22

Reflecţia lui Noica asupra a ceea ce numea el „reorientarea idealistă” şi 
asupra rolului excepţional pe care l-a avut în această reorientare opera lui Kant, 
prin evidenţierea a ceea ce separă filosofia de ştiinţă, îşi află continuarea în 
scrieri precum Certitudinile filosofiei faţă de incertitudinile ştiinţei (1942) sau 
în însemnări din Jurnalul filosofic (1944). În primul text, întâlnim formularea 
memorabilă că în ştiinţă va fi vorba despre lucruri chiar atunci când se vorbeşte 
despre om, în timp ce în filosofie va fi vorba despre om chiar şi atunci când se 
vorbeşte despre lucruri. (Este, mi se pare, o aluzie la conceptul de natură al lui 
Kant şi la întrebarea lui „Cum e cu putinţă natura în genere?”.) Kant, susţine 
Noica, ar fi arătat în mod „izbitor şi concludent”, cum se deschide orizontul 

 
 

                                                           
19  „E ceva elementar în studiul cauzelor, studiul reprezentănd un răspuns la cea dintâi dintre 

întrebările cugetului.” (Ibidem, p. 139). 
20  Ibidem, îndeosebi p. 92. 
21  Ibidem, îndeosebi pp. 313 şi 323. 
22  Ibidem, p. 19. 
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gândirii filosofice tocmai prin conştiinţa mărginirii omului. Imposibilitatea de a 
cunoaşte lucrul în sine face cu putinţă o cunoaştere a priori despre lume şi, prin 
aceasta, o ştiinţă ce conţine enunţuri care posedă atributele universalităţii şi necesităţii. 
Nu numai întemeierea kantiană a ştiinţei teoretice, ci şi fundamentarea kantiană 
a moralităţii, depinde de recunoaşterea acestei limitări. Dacă, bunăoară, l-am 
cunoaşte pe căi teoretice pe Dumnezeu n-am mai acţiona din datorie; teologia ar 
precede morala, aceasta nu ar mai veni dinăuntrul fiinţei noastre.  

 
„Iată, deci, cum tot ce e certitudine şi obiect de filosofare pentru Kant: legea ştiinţifică, 

legea morală şi principiile estetice izvorăsc toate din îngrădire. Conştiinţa îngrădirilor omului 
e, pentru Kant, garanţia certitudinilor lui.”23

„Obsesia filosofiei de a deveni strenge Wissenschaft. Când, de fapt, ea cercetează 
cum e cu putinţă o strenge Wissenschaft. Ştiinţa e cunoaştere. Dar reflexiunea asupra 
cunoaşterii, adică luarea de conştiinţă de sine, integrarea actului cunoaşterii în viaţa 
spiritului, dă altceva: dă filosofie... Nu pot înţelege cum vor unii să fie acelaşi lucru 
(filosofia să fie ştiinţifică, să fie chiar ştiinţă) două lucruri, care de la început spun că nu 
vor să fie acelaşi lucru.”

  
 
Noica vede, prin urmare, însemnătatea capitală a conştiinţei critice pe 

care o câştigă filosofia prin opera lui Kant – conştiinţa că o cunoaştere a 
transcendentului nu este, în principiu, posibilă – în orientarea ei hotărâtă spre 
transcendental. Abia prin această conştiinţă ajunge filosofia să-şi recunoască în 
mod clar identitatea, să se delimiteze de cunoaşterea ştiinţifică. Aceasta este o 
temă ce revine în unele însemnări din Jurnalul filosofic:  

 

24

Prin temă, ca şi prin tipul de construcţie, filosofia lui Noica – filosofia 
devenirii întru fiinţă – se apropie cel mai mult de filosofia hegeliană

  
 

* 
*       * 

 

25

                                                           
23  „Certitudinile filosofiei faţă de incertitudinile ştiinţei”, in C. NOICA, Echilibrul spiritual, p. 313. 

Locul central pe care îl ocupă conştiinţa „îngrădirii”, a limitelor fiinţei uman în sistemul de gândire 
al lui Kant, va fi tema pe care Noica o va relua pe larg în capitolul final al studiului său introductiv la 
traducerea primei Introduceri la Critica facultăţii de judecare. Concluzia va fi că sistemul critic 
kantian îşi păstrează coerenţa doar atât timp cât se dezvoltă în deplin acord cu această premisă. 

24  C. NOICA, Jurnal filosofic, Bucureşti, Humanitas, 1999, pp. 99-100. 
25  În Devenirea Intru fiinţă, NOICA notează că sarcina filosofiei este, pentru el, de „a regândi 

hegelianismul”. El afirmă de asemenea că singura filosofie tradiţională care rămâne în picioare, 
alături de cea a lui Platon, este filosofia lui Hegel. Propria lui Încercare de a „regândi dialectica” a fost 
întreprinsă cu Hegel şi prin Hegel. În ianuarie 1981, Noica îi scria lui Ion Ianoşi: „Mă bucur că ne 
regăsim şi în Kant, dar el e doar cel ce a descoperit transcendentalul, nu şi cel care l-a împăcat cu 
realul, cum a făcut Hegel. Dacă vă trebuie un patron, păstraţi-l pe acesta.” (Citat după I. IANOŞI, 
Constantin Noica între construcţie şi expresie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1998, pp. 267-268.) 

. Totuşi, 
raportarea la Kant şi motivele kantiene sunt persistente şi ocupă mai departe o 
poziţie importantă. Una din supoziţiile fundamentale pe care se sprijină 
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încercarea speculativă a lui Noica este un dualism de sorginte kantiană, 
dualismul „teoreticului” şi „practicului”, al gândirii orientate spre cunoaşterea 
lumii şi al celei care se concentrează asupra sensurilor şi a înţelesurilor. 
Universul cunoaşterii reprezintă, pentru Noica, un mod de a fi al „teoreticului”. 
Întruchipările exemplare ale „teoreticului” sunt ştiinţa şi tehnica. Subiectul 
liber, spiritul, este, dimpotrivă, un „factor extrateoretic”. Gândirea care se 
îndreaptă asupra ei însăşi, acea gândire care depăşeşte îngrădirea neutralităţii, 
proprie teoreticului, este filosofia. În opoziţie cu gândirea teoretică – încercare 
de „pătrundere raţională a lucrurilor” – speculaţia filosofică relevă ceea ce 
conferă sens şi raţiune de a fi tuturor lucrurilor. Spre deosebire atât de ştiinţă, 
cât şi de o ontologie inspirată de modelul ştiinţei, care urmăresc să descopere, să 
dezvăluie ceva preexistent, raţiunea speculativă instituie sensuri, înfiinţează. 
Ceea ce oferă speculaţia filosofică nu este cunoaştere, în sensul comun al 
termenului. Noica apreciază că natura proprie a filosofiei se dezvăluie tocmai 
printr-o orientare a gândirii opusă celei „pur teoretice”, care este caracteristică 
pentru ştiinţă. Speculaţia reprezintă întoarecerea spiritului spre sine însuşi. De 
unde şi accentul ei transcendental. Noica se va exprima foarte clar în acest sens:  

 
„Între ştiinţă şi filosofie e o deosebire de natură. Apropierea care se face de obicei 

ţine de faptul că şi una şi alta sunt împlântate în cunoaştere. Dar este cu totul altceva 
cunoaşterea ca atare, faţă de cunoaşterea spiritului care cunoaşte. Pentru că e întoarcere 
asupra spiritului sfârşeşte filosofia prin a fi a omenescului...”26

Dacă, aşa cum credea Noica, toate filosofiile autentice vizează fiinţa în 
existenţa concretă a omului, atunci întrebarea care se pune va fi care este locul 
pe care îl ocupă filosofia lui Kant în lanţul gândirii asupra fiinţei. Cel mai 
cuprinzător răspuns la această întrebare va fi dat de Noica în capitolul „Cercul 
în tabla categoriilor” din Incercare asupra filosofiei tradiţionale. Autorul vede 
în această „tablă kantiană” o expresie semnificativă a acelei reorientări a 
gândirii filosofice pe care o numeşte „filosofia spiritului”. Tabelei lui Kant, 
susţine Noica, i se poate conferi o semnificaţie ontologică. În cele patru titluri 
ale tabelei – cantitate, calitate, relaţie, modalitate – trecerea de la teză şi antiteză 
la sinteză reprezintă reflexul în mişcarea gândirii a devenirii întru fiinţă. Devenirea 
întru fiinţă este unitate, ca sinteză a pluralităţii şi totalităţii, este realitate, ca 
sinteză a negaţiei şi limitaţiei, este substanţă şi accident – desfăşurare de 
accidente înăuntrul unei permanenţe –, ca sinteză a relaţiei a ceva cu altceva 
(cauză şi efect) şi a autonomiei (relaţia cu sine)

  
 

27

                                                           
26  C. NOICA, „Întâia introducere”, în C. Noica, Trei introduceri la devenirea întru fiinţă, 

Bucureşti, Editura Univers, 1984, p. 21. 
27  Aici Noica operează „o revizuire” a schemei kantiene a categoriilor relaţiei, schemă în 

care al treilea termen este comunitatea (acţiunea reciprocă).  

 şi este existenţă, ca sinteză a 
posibilităţii şi necesităţii. Mai mult decât celelalte trei grupe din tabelă, ultima 
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grupă, grupa categoriilor modalităţii, subliniază Noica, susţine o interpretare 
ontologică a tabelei kantiene în întregul ei:  

 
„De astădată fiinţa, devenirea şi devenirea întru fiinţă sunt cu adevărat la ele acasă. 

Despre ele e vorba, ca diverse modalităţi de a fi. În celelalte grupe mai putea stărui impresia 
că termenii metafizici sunt arbitrar alăturaţi celor kantieni. De astădată, însă, termenii nu 
se armonizează doar, ci se şi acoperă, până a se substitui unii altora. În această grupă 
categorială a lui „cum este ceva” (adică în grupa modalităţii, n.m. M. F.), problematica 
fiinţei iese deplin la lumină.”28

Concluzia este că cele patru grupuri ce alcătuiesc „tabla categoriilor kantiene” vor 
putea fi văzute drept un „ecou” al triadei propriei sale ontologii: fiinţă-devenire-devenire 
întru fiinţă. Cei trei termeni „par să fie o altă faţă a categoriilor şi o nouă sistematizare 
a lor”. Altfel spus, cele douăsprezece categorii din tabela lui Kant relevă trei 
funcţii categoriale mai adânci, care sunt proprii acestor termeni

  
 

29. Dacă cei trei 
termeni ontologici nu pot fi reduşi la categorii, în schimb categoriile din tabela 
kantiană trimit la aceşti termeni. Este o raportare care echivalează cu o 
„regândire” a deducţiei transcendentale kantiene. Noica va caracteriza demersul 
său drept o primă confruntare a unei filosofii a spiritului, cum este cea kantiană, 
cu o filosofie a fiinţei, cu ontologia. Iar bilanţul confruntării este că termenii 
celei dintâi se regăsesc pe deplin în termenii celei din urmă30

Noica sublinia că orientarea spre transcendental, inaugurată de Kant, 
orientarea spre cercetarea temeiurilor, a condiţiilor de posibilitate a ceea ce este 
sau a fost – adică ale ştiinţei teoretice, ale moralităţii, ale judecăţii estetice sau 
teleologice – reprezintă „un plus de conştiinţă filosofică” în raport cu „filosofia 
greacă a fiinţei”

. 

31. Pe de altă parte, observa Noica, filosofia critică s-a interesat 
doar de condiţiile formale care fac posibile experienţa şi moralitatea în genere32. 
În contrast cu transcendentalul kantian, care „rămâne în formal”33

                                                           
28  C. NOICA, Devenirea întru fiinţă, Bucureşti, Editura Stiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 48. 
29  Ibidem, pp. 52-53. 
30  Ibidem, p. 57. „Reflectându-se în intelect, raţiunea unitară – conştiinţă a devenirii întru 

fiinţă – se vede divizată după trei concepte: devennire, devenire întru fiinţă, fiinţă, care, privită sub 
cele patru perspective ale intelectului, dau cele 12 puncte de vedere, categoriile. Aceasta ne apare a fi 
deducţia lor.” Admiţând că raţiunea – inţeleasă drept conştiinţa devenirii întru fiinţă – răsfrântă în 
intelect, ar tinde să se regăsească, ca raţiune, prin facultatea judecării, deducţia categoriilor ar putea 
fi caracterizată în felul următor: „Raţiunea, reflectată în intelect după cantitate, calitate, relaţie, 
modalitate, dă înţeles devenirii (ca pluralitate, negaţie, cauzalitate, posibilitate), apoi devenirii 
întru fiinţă (ca unitate, realitate, inherenţă, existenţă) şi în fine fiinţei (ca totalitate, limitaţie ce nu 
limitează, autonomie, necesitate), facând posibilă judecata, ce tinde să regăsească raţiunea, 
termenul de la început.” (op. cit., p. 63.) 

31  Ibidem, pp. 104-105. 
32  „... Kant însuşi a conceput Criticile sale ca fiind doar o întreprindere în formal, în pregătire 

analitică de edificare de mijloace pentru edificarea unui sistem filosofic, ceea ce l-a făcut să susţină 
tot timpul că, după ce a dat o Critică a raţiunii, trebuie să dea şi o « doctrină ».” (op. cit., pp. 304-305) 

, transcendentalul 

33  Iată şi o altă notaţie în acest sens: „Oricine se simte fascinat de Kant, o clipă, realizează în 
cele din urmă că nu are acces la realul concret, în particular la cel uman (‚formalism etic’ s-a spus 
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trebuie gândit drept temeiul cel mai real, activ în toate lucrurile, drept fiinţă. Se 
impune, aşadar, depăşirea formalismului kantian şi revenirea la acel punct de 
vedere, atins pentru prima dată în vechea gândire greacă, cu deosebire la Platon, 
potrivit căruia fiinţa este „sufletul” tuturor lucrurilor. Sprijinindu-se pe Hegel, 
filosofia devenirii întru fiinţă ni se înfăţişează drept o depăşire hotărâtă a 
formalismului transcendentalului kantian şi ca o reîntoarecere la ontologie, care 
pune, totodată, în valoare câştigurile filosofiei moderne a spiritului. Prin urmare, 
după ce Noica a intrat în posesia ideilor de bază ale unei filosofii proprii poziţia 
lui cu privire la locul şi însemnătatea filosofiei kantiene a transcendentalului 
capătă noi contururi. Prin orientarea spre transcendental, spre cercetarea 
condiţiilor de posibilitate, a temeiurilor care conferă înţeles şi sens lucrurilor, 
Kant aducea o contribuţie hotărâtoare la fixarea identităţii filosofiei, a raportului 
ei cu gândirea teoretică îndreptată spre cunoaştere. El inaugura astfel era de aur a 
filosofiei spiritului. Totodată, criticismul kantian şi posteritatea lui neokantiană 
au pus în umbră ontologia, filosofia fiinţei. Noica vedea propriile sale străduinţe 
filosofice ca integrându-se unei reacţii faţă de filosofia modernă a spiritului, o 
reacţie care promovează revenirea la filosofia fiinţei. Proba căreia trebuie să-i 
facă faţă filosofia, în particular propria lui ontologie, apreciază Noica, o 
reprezintă întrebarea „dacă e posibilă o filosofie a spiritului care să fie una a 
fiinţei, dacă e posibilă coincidenţa transcendentalului cu transcendentul”34. 
Altfel spus, proba este gândirea fiinţei ca transcendental, şi nu ca transcendent, 
aşa cum a fost ea gândită în mod preponderent în filosofia tradiţională. Sau, 
ceea ce este până la urmă acelaşi lucru, proba este regândirea transcendentalului 
kantian înăuntrul unei filosofii a fiinţei. „Aceasta înseamnă în termeni de şcoală: 
transcendenţa fiinţei face loc transcendentalului ei.”35

Noica a încercat să vizualizeze modul cum a gândit „transcendentalul 
fiinţei” în raport cu transcendentalul lui Kant printr-o metaforă. Este metafora 
fiului rătăcitor şi al fratelui acestuia, o metaforă care revine mereu în scrierile 
sale, începând cu prima parte a Devenirii întru fiinţă şi cu Introducerea acesteia, 
publicată abia în 1984. Cele două personaje biblice ilustrează două modalităţi 
fundamentale de introducere a unităţii în ceea ce Noica numeşte „diversul 
comportărilor noastre”. De ele dă socoteala modul cum a fost gândit 
transcendentalul la Kant şi la începuturile filosofiei fiinţei. La Kant consistenţa 
vieţii morale este dată de concordanţa acţiunilor cu un principiu transcendental 

 

                                                                                                                                              
despre doctrina lui Kant), nici la istoria omului.” (C. NOICA, Şase maladii ale spiritului 
contemporan, p. 111.) Kant ar fi ripostat, probabil, la un asemenea reproş, subliniind că de „realul 
concret” urmează să se intereseze ştiinţele, şi nu filosofia, aşa cum a conceput-o el. 

34  C. NOICA, „Întâia introducere la devenirea întru fiinţă”, în C. Noica, Trei introduceri la devenirea 
întru fiinţă op. cit., p. 69. Noica îl va asocia preocupării sale pe Heidegger. Ceea ce apreciază el în 
interpretarea lui Heidegger este înţelegerea transcendentalului „ca o realitate ontologică”. Admiţând că 
o asemenea interpretare este contrazisă de multe formulări ale lui Kant, Noica credea că autorului 
Criticilor i se face dreptate numai dacă se merge „îndărătul formulărilor sale” (vezi C. NOICA, 
„Kant şi metafizica, după interpretarea lui Heidegger”, în op. cit., îndeosebi pp. 148-149.). 

35  C. NOICA, Devenirea întru fiinţă, p. 365.  
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formal, cu imperativul categoric. În acea filosofie a fiinţei inaugurată încă în 
gândirea greacă dinaintea lui Aristotel, aspiraţia spre bine, înţeles metafizic ca 
plinătate şi împlinire, este cea care susţine moralitatea. Aceste două ipostaze ale 
transcendentalului comportării sunt cele pe care le ilustrează tipul fiului risipitor 
şi al fratelui său. Spre deosebire de fratele său, fiul risipitor nu acţionează 
potrivit unui imperativ. Comportarea lui recâştigă acea coerenţă care este 
echivalentă cu reintegrarea în plinătatea „binelui” abia prin căinţă. „Fă ce-ţi 
place, cu condiţia să obţii o împlinire, pare a spune morala antică; fă ce trebuie, 
chiar dacă ar fi să nu te împlineşti, spune morala kantiană.”36 Ceea ce propune 
filosofia devenirii întru fiinţă este reunirea acestor două atitudini37

 
* 

*       * 
 

Filosofia lui Kant, percepută în primul rând ca o filosofie a 
transcendentalului, îl însoţeşte, aşadar, permanent pe Noica, pe parcursul unei 
îndelungate activităţi filosofice. Mai întâi, drept loc privilegiat al iniţierii 
filosofice, iniţiere în care năzuinţa spre înţelegere se va conjuga în mod firesc cu 
interesul interpretativ. Apoi, ca punct de sprijin principal în câştigarea 
conştiinţei necesităţii reorientării gândirii filosofice de la trancendent spre 
transcendental. În sfârşit, ca sursă de motive şi, totodată, ca termen de 
confruntare în conturarea şi articularea propriului gând filosofic. 
 
 
 

KANT AND THE TRANSCENDENTAL APPROACH 
IN THE PHILOSOPHY OF CONSTANTIN NOICA 

 
 

Summary 
 
 

The paper outlines the place of the transcendental question in Noica’s thought. Firstly, by 
shaping his representation about the identity of philosophical thinking. Secondly, as a source of 
incentives and as a reference mark in the articulation of his own systematic thought. 

Keywords: transcendent-transcendental, idealism, things in themselves, theoretical versus 
speculative thinking, table of categories. 

. Mişcarea 
care năzuieşte să câştige o sporire a fiinţei, pornind tocmai de la fiinţă, este în 
aceeaşi măsură încordare a aspiraţiei spre „bine” şi prezenţă reală a „binelui”.  

 

                                                           
36  Ibidem, p. 24. 
37  „Din care conştiinţă va izvorî actul etic? Din amândouă, întrunite. Actul etic nu este 

posibil decât ca faptă care se întoarce neîncetat asupra principiului şi ca principiu ce obligă la 
faptă ... Formalismul kantian nu exprimă, poate, decât o jumătate de adevăr: instabilitatea actului 
etic cu sens, trecerea obligatorie de la sens la act.Dar instabilitatea aceasta trebuie întregită cu 
cealaltă, care duce de la faptă la sens, refăcându-se cercul etic.” (Ibidem, pp. 25-26) 
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LIBERTATEA CA NECESITATE 
 

PAUL-GABRIEL SANDU 
 
 
 

Aproape orice scriere a lui Noica, fie ea de tinereţe sau de maturitate, e 
străbătută de pulsaţiile aceleiaşi idei, mai întâi abia precizate, care prinde treptat 
chipul modelului ontologic. Poate că opera întreagă a filosofului repetă ritualic 
acea ridicare din neantul devenirii, către fiinţă, a sculpturii brâncuşiene în care 
Noica şi-a văzut confirmat gândul. Asemenea Cuminţeniei Pământului – a cărei 
umanitate este încă în cumpănă, dar a cărei devenire a fost deja transfigurată şi 
poartă posibilul unui sens – filosofia lui Noica ,,izvorăşte” din apele de adâncime 
ale unui ,,sentiment românesc ( uneori abia presimţit) al fiinţei”, oferindu-i acestuia 
sensul statornic al unei albii prin care el să poată curge altfel decât o făcuse până 
acum. Deodată cu acel cuvânt purtător al unei lumi întregi – ,,întru” – filosofia lui 
Noica îşi începe aventura sa înăuntrul limbii, pentru a se deschide mai apoi spre 
sensurile fiinţei care ,, se anunţă în lucruri drept o pulsaţie”1

Într-o lucrare a sa, interesantă mai ales prin analiza pe care o face operei 
celebre scrise de Goethe, Faust, filosoful român aşează într-un mod explicit 
problema care ne interesează aici în termeni de libertate şi necesitate: 
,,devenirea […] ocupă atât de mult din viaţa omului – tot ce este necesitate şi 
mult din ce pare a fi libertate”

, sau care e un 
,,principiu de nestatornicie în lucruri”. 

Într-un anume sens, atât devenirea întru fiinţă cât şi modelul ontologic 
menit să o configureze ne vor interesa aici, însă ele vor fi gândite în orizontul 
dubletului libertate – necesitate. Dacă ceea ce ne-am pus în gând să facem este 
posibil, şi mai ales în ce măsură poate deveni inteligibil, vin să ne-o spună 
câteva reflecţii ale filosofului român în marginea aceleiaşi problematicii.  

2

                                                           
1  CONSTANTIN NOICA, Devenirea întru fiinţă, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 

1981, p. 195. 
2  Idem, Despărţirea de Goethe, Ed. Humanitas, Bucureşti 2000, p. 167. 

. Acesta însă nu este singurul loc semnificativ în 
care termenii de libertate şi necesitate apar într-un mod explicit şi îndreptăţesc 
astfel pe deplin o punere a problemei în aceleaşi coordonate. Într-o altă lucrare a 
sa, de această dată o lucrare în care problema ontologică este una centrală şi 
demersul este, într-un fel, unul pregătitor, Noica găseşte o formulare diferită 
aceluiaşi gând: ,, Poteca nu-ţi preexistă, dar vezi acum croind-o că-ţi este totuşi 
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dată. Nu e făcută şi totuşi ţi se impune. Mergând o creezi (libertate), dar 
mergând o şi descoperi (necesitate)”3

Cele două citate oferite mai sus, şi asupra cărora vom zăbovi ceva mai 
târziu, sunt în măsură nu numai să justifice aceste rânduri, ci şi să arate că 
preocuparea filosofului român faţă de problema devenirii întru fiinţă pusă în 
termeni de libertate şi necesitate este una reală. Rămâne însă să vedem ce fel de 
raporturi se stabilesc între conceptele menţionate mai sus şi în ce măsură unele 
ar putea fi ,,traduse” prin celelalte, aceasta fiind, de fapt, miza lucrării de faţă. 
Însă înainte de a intra în problema care ne preocupă, este fără îndoială necesar 
să oferim o schiţă a ,,devenirii întru fiinţă” şi a implicaţiilor acesteia pentru acel 
individual privilegiat, căruia Noica îi refuză numai temporar şi mai degrabă 
demonstrativ privilegierea, pentru a i-o reda, în final, întreagă: individualul 
uman. Asupra acestui prim palier ontologic, cel al individualului, vom întârzia 
ceva mai mult, pentru a putea înţelege regimul de necesitate sub care acesta stă 
în primă instanţă, regim impus de generalurile la confluenţa cărora el este instituit. 

 
 
De la individual la general, sau ,,închiderea ce se deschide” 
      

.  

În Tratatul de ontologie, partea a doua a Devenirii întru fiinţă, Constantin 
Noica începe prin a propune un alt mod de abordare a fiinţei, decât acela care 
,,pluteşte cel mai adesea în genul sublim”4

Poate că în lumina celui mai critic dintre dialogurile platoniciene, cuvintele 
filosofului român, “fiinţa însă nu este, fără ultimul dintre lucrurile ce sunt”

, şi care nu poate decât să 
nedreptăţească lucrurile şi să se izoleze astfel de ele. Probabil că nici un 
exemplu nu poate fi mai relevant aici, decât acela pe care Parmenidele 
platonician i-l oferă unui Socrate mai degrabă tânăr şi neexperimentat, care se 
vede nevoit să refuze firului de praf sau noroiului demnitatea ontologică. Astfel 
refuzate de fiinţă, aceste realităţi umile devin cumva realităţi privilegiate tocmai 
prin faptul că ,,pot fi”, chiar lipsindu-se de fiinţa care nu avusese nevoie de ele.  

5

“Fiinţa nu este altundeva”

, devin 
cu adevărat semnificative. Alternativa pe care Noica o propune este aceea a unei 
fiinţe care să se lase contrazisă de oricare dintre lucruri, fără însă a-i retrage acestuia 
dimensiunea ontologicului. Acest lucru se întâmplă pentru că fiecare lucru ipostaziază 
un vid fiinţial, contrazicând astfel fiinţa, numai că aici contradicţia trebuie să rămână 
una unilaterală. Căci fiinţa noiciană ca structură dinamică nu contrazice individualurile, 
ci transformă staticitatea lor în procesualitatea devenirii orientate.  

6

                                                           
3  Idem, Trei introduceri la devenirea întru fiinţă, Ed. Univers, Bucureşti 1984, pp. 149. 
4  Idem, Devenirea întru fiinţă, p. 173. 
5  Ibidem, p. 175. 
6  Ibidem, p. 178. 

 afirmă Noica, continuând prin a spune că 
întrebarea mai firească şi mai îndreptăţită în ceea ce priveşte fiinţa ar trebui să 
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se preocupe de „cum-ul” ei. Nu putem să nu constatăm, aşa cum s-a şi întâmplat 
deja într-o lucrare care a constituit suportul unei conferinţe susţinute de Cătălin 
Cioabă7

Această structură dinamică a fiinţei amintită mai sus se manifestă în 
primul rând ca deschidere, ea fiind unicul “indiciu” al prezenţei de fiinţă, iar 
când deschiderea nu se produce, fapt care este cel mai uşor vizibil în cazul 
omului, atunci se întâmplă ca el să piardă ,,sorţii fiinţei”. Însă acest lucru nu se 
petrece sub forma unui minus ontologic, ci sub forma unui blocaj al deschiderii 
care se păstrează în continuare ca deschidere. Fie că individualurile se împlinesc 
sau nu, golul de fiinţă văzut ca o deschidere căte ea persistă. 

, că până la un punct Noica îşi asumă tezele fenomenologului german, 
Martin Heidegger. Gândită de Noica, fiinţa este un mediu intern al lucrurilor, o 
structură dinamică, ce poate rămâne neîmplinită şi care, cel mai adesea, variază 
calitativ şi stă sub zodia precarităţii. Acest lucru se întâmplă mai ales odată 
cu omul, ale cărui maladii spirituale nu sunt altceva decât precarităţi ontologice, 
şi care îl fac pe acesta să întârzie sub regimul necesităţii, aşa cum vom 
constata mai târziu.  

Deschiderea către fiinţă nu se poate însă produce în lipsa unei închideri, 
căci “realul nu intră într-o bună expansiune fără o concentraţie, sau omul într-o 
bună depăşire şi dăruire de sine fără a se fi centrat pe sine în jurul unui nucleu 
spiritual”8

                                                           
7  “[Î]i este greu [...] cititorului de filozofie, în urma unei lecturi a Tratatului, să conceapă un 

Noica fără Heidegger. În paginile ce urmează vom încerca să comentăm înrudirea – de îndată 
bănuită, dar niciodată lămurită până la capăt – dintre cei doi filozofi care, cel puţin într-o privinţă, 
au un deziderat comun: să obţină o gândire a fiinţei care să iasă din ‘genul sublim’, care să 
dezghioace fiinţa din absolutul fals în care a fost împachetată, secole de-a rândul, de tradiţia 
filozofică.” (CĂTĂLIN CIOABĂ, „

. Fiinţa trebuie astfel înţeleasă ca o ,,închidere ce se deschide”, ca o 
pulsaţie sau poate, folosindu-ne de cuvintele lui Heraclit, ,,ca un foc veşnic 
viu”. Chipul lingvistic al acestei ,,închideri ce se deschide” este purtat de acea 
prepoziţie care ,,scoate toate prepoziţiile din închidere”: întru. Deodată cu acest 
cuvânt, ,,închiderea ce se deschide” ca pulsaţie sporitoare, devine nimic altceva 
decât ,,devenirea întru fiinţă”, aşadar nu se rezumă la a fi o structură, ci este mai 
întâi de orice un act, sau, printr-o formulare mai fericită, este în act. 

Prin acest mecanism al “închiderii ce se deschide” Noica încearcă să 
reconfigureze întreaga lume a fiinţei, pornind, asemenea unui metafizician 
tradiţional, chiar de la haos. Numai că, deşi aici ne-am aştepta ca filosoful 
român să nu întâmpine nici o dificultate, lucrurile sunt mai complicate decât la 
prima vedere. În ciuda faptului că problema aceasta este una oarecum marginală 
şi merită o tratare separată, este poate potrivit să insistăm o clipă asupra felului 
în care se face trecerea de la haos la cosmos în ontologia nicasiană. Cum vom 
vedea mai târziu, acest lucru ne va fi folositor în înţelegerea regimului de 
necesitate sub care individualul apare în primă instanţă. 

Devenire fără timp. Câţiva paşi de la Heidegger la Noica şi 
înapoi”, Conferinţă (21 februarie 2007). 

8  Devenirea întru fiinţă, p. 195. 

3 

http://casa-lovinescu.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=68�
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În Paragraful 9 al Tratatului de ontologie, apare următoarea afirmaţie, 
interesantă mai ales prin aceea că indică faptul că filosoful român pare să nu fi 
sesizat dificultăţile pe care o teorie a haosului le-ar aduce cu sine: “În haosul 
originar, nu este nevoie de nous-ul lui Anaxagora, nici de vreun demiurg, spre a 
face să se nască o lume: situaţia închiderii ce se deschide ajunge”. Într-un fel, 
încercând să rezolve problema haosului, Noica exclude condiţiile care îl fac pe 
acesta cu putinţă, pentru că ,,închiderea ce se deschide” instaurându-se, ia locul 
haosului. Întrebarea firească pe care ne-o punem este una pirvitoare la ceea ce 
cauzează apariţia unei astfel de “închideri ce se deschide”, căci dacă ea era 
dintru început, atunci nu mai poate fi vorba de haos. În ciuda celor afirmate de 
filosoful român, nous-ul lui Anaxagora ne-ar fi, acum, de un real ajutor. Să 
încercăm însă mai întâi o rezolvare care să poată creşte firesc din solul 
ontologiei nicasiene, înainte de a o căuta altundeva. 

 
 
Naşterea individualului sub zodia necesitaţii 
 
În partea a doua a Tratatului de ontologie, Noica aduce în discuţie fiinţa 

de a doua instanţă, acele elemente (generaluri) la intersecţia cărora apar 
realităţile (individualurile). Împlinirea modelului ontologic presupune, de fapt, 
tocmai depăşirea acestui contur individual, prin determinaţii care să conducă la 
ridicarea către un general. Abia cu a doua parte a Tratatului de ontologie, 
modelul ontologic (I-D-G) devine inteligibil. Dacă individualurile sunt puncte 
de intersecţie ale mai multor generaluri, acest lucru revine la a spune că 
determinaţiile din care aceste generaluri sunt alcătuite (în forma unor câmpuri 
fără contur şi fără dimnesiuni) ţin sub “dictatura lor” (necesitate) individualul. 
Ştiind aceste lucruri ne-am putea închipui haosul ca un fel de “împachetare” a 
generalurilor, a elementelor, care însă, într-un fel anume nu se întâlnesc, în ciuda 
faptului că sunt, în fond, asemenea unui câmp din fizică, fără contur sau limite. 
Şi asta pentru că în momentul în care se întâlnesc, haosul intră în procesualitatea 
“închiderii ce se deschide” şi a ,,devenirii întru fiinţă”, fiind aşadar des-fiinţat ca haos. 
În consecinţă “închiderea ce se deschide” nu poate fi de la început; astfel întrebarea 
privitoare la ceea ce face această ieşire din haos cu putinţă rămâne în picioare.  

În încercarea de a răspunde acestei întrebări ne vom folosi de comparaţia 
pe care Sorin Lavric o foloseşte în cartea sa Ontologia lui Noica9

                                                           
9  SORIN LAVRIC, Ontologia lui Noica, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005, 347 pp. 

, pentru a 
explica intuitiv generalurile, singurul mod, crede el, în care ceva se poate în 
genere înţelege. Acestea sunt văzute asemenea unor unde pe care aruncarea unei 
pietre într-un lac le cauzează, şi care continuă să se reia, indefinit, până când 
undele se pierd în nemişcarea suprafeţei lacului. Dar aşa cum notam anterior, o 
singură piatră nu e suficientă pentru ca un individual să prindă chip, aşadar vom 
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fi nevoiţi să mai aruncăm o piatră, şi să observăm cum vor reacţiona, întâlnindu-se, 
cele două câmpuri. Ducând mai departe comparaţia lui Sorin Lavric, care nu 
putea oferi un răspuns satisfăcător pentru problema haosului, constatăm că, 
potrivit teoriilor din fizică, există două feluri în care elementele (câmpurile sau 
generalurile) se pot întâlni. În cazul câmpurilor ondulare (indiferent că e vorba 
de apă sau de lumină) cercurile concentrice ce se formează se succedează 
deopotriva ca adâncuri şi creste. În punctul în care se întâlnesc două creste, 
undele se intensifică, iar acolo unde o creastă întâlneşte un adânc, undele se 
anulează reciproc. Pentru noi acesta din urmă este procedeul mai interesant, de 
vreme ce traducând acum în limbaj ontologic, putem constata că, în ciuda 
tuturor aparenţelor este posibil ca întâlnindu-se, câmpurile să nu dea naştere 
individualurilor (aşa cum se întâmplă în cazul haosului), ci să se intensifice 
reciproc, rămânând pur şi simplu câmpuri. Dacă avem parte de altceva decât 
haosul, ar spune Noica, este pentru că întâmplarea a făcut ca, la un moment dat, 
câmpurile să se intersecteze nu doar intensificându-se reciproc, ci anulându-se 
qua câmpuri sub forma unei închideri într-un individual. Regimul ontologic al 
individualului apare şi mai clar atunci când folosim pentru comparaţie undele de 
lumină. În clipa când o creastă şi cu un adânc se întâlnesc, efectul întâlnirii lor 
este un punct de întuneric. Şi cum poate fi înţeleasă fiinţa ca absenţă şi deschidere 
deopotrivă în lucruri decât prin metafora luminii ondulare. Însă o astfel de întâlnire 
a câmpurilor aduce după sine deopotrivă regimul de necesitate al individualului şi 
provocarea pentru acesta de a se sustrage statisticului şi de a-şi trăda şi deopotrivă 
împlini închiderea ca deschidere. Vom relua mai târziu această deosebit de 
interesantă comparaţie şi, sperăm noi, cu oarecare virtuţi explicative, atunci 
când vom pune explicit problema în termeni de libertate şi necesitate. 

 
 
Determinaţii de subsumare – determinaţii de eliberare 
 
În afară de individual şi general, cele două paliere ontologice care ne-au 

interesat până acum, este nevoie, pentru a contura imaginea deplină a modelului 
ontologic, să aducem în discuţie problema determinaţiilor. În privinţa acestora, 
Noica notează: ,,Cuplarea generalului cu individualul nu redă fiinţa din lucruri, 
încă. Mai trebuie ceva pentru ca fiinţa să apară, şi anume determinaţiile 
câmpului”10

 În Tratatul de ontologie Noica nu dezvoltă mai mult problema 
determinaţiilor, deşi ele sunt cele care prezintă un interes foarte mare pentru 
această lucrare, fiind intim legate de problema libertăţii. Acesta este şi motivul 
pentru care vom părăsi pentru un scurt răstimp Tratatul de ontologie cu gândul 

. Determinaţiile sunt cele aduse de câmp, deopotrivă cu diversitatea 
lui, şi sunt astfel internalizate de un individual. 

                                                           
10  CONSTANTIN NOICA, Devenirea întru fiinţă, p. 252. 
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de a ne îndrepta atenţia spre cea mai controversată dintre lucrările filosofului de 
la Păltiniş. Este desigur vorba de Scrisori despre logica lui Hermes. Deşi în 
această lucrare perspectiva este alta şi abordarea ontologicului se face de pe 
tărâmul logicului pe care, de altfel îl şi face cu putinţă, există câteva locuri care 
pot trece drept completări ale unor locuri din Tratat. Bunăoară, atunci când se 
discută aşa numitul “triunghi logic” construit din general, individual şi 
determinaţii, Noica face o observaţie destul de importantă care ne face să 
disociem între două tipuri de determinaţii: 

“Când un individual, fixat de generalurile sale cum este, se deschide către un 
general nou, atunci se iveşte ca un al treilea determinaţia, şi cu aceasta devenirea 
logică. Se creează o situaţie logică (însă deopotrivă ontologică) prin ieşirea din 
fixaţie, datorită generalului nou […]. Existau şi până la apariţia generalului celui 
nou determinaţii ale individualului subsumat generalurilor, dar ele erau tocmai 
determinaţii de subsumare. Erau expresii ale inerţiei individualului […]”11

Această distincţie ne va fi foarte folositoare ceva mai departe, de vreme 
ce este încă de pe acum lesne de bănuit o relaţie între cele două tipuri de 
determinaţii şi perechea libertate – necesitate. Însă înainte de a ajunge acolo, 
vom pregăti o cale firească de abordare a problematicii amintite, discutând 
succint ceea ce Noica numeşte “abateri de la modelul ontologic” şi pe care el le 
consideră o “regulă a realului”: precarităţile. Aceste “abateri” se constituie, de 
fapt, ca lipsă, sau (în cazul omului) refuzare a unuia dintre cei trei termeni ai 
fiinţei, respectiv a individualului, a determinaţiilor sau a generalului. Această 
lipsă/ refuzuare indică, după o expresie nicasiană, “slăbiciunea ontologică a 
lumii”, slăbiciune care nu este numai ,,lotul lucrurilor”, ci în bună măsură şi al omului. 
Şi totuşi, tot ce are parte de fiinţă nu poate începe altfel decât prin întâlnirea a două 
dintre elementele amintite, accesul către fiinţă venind deodată cu deschiderea 
către cel de-al treilea. Dacă se poate vorbi de carenţă aici, nu trebuie să se facă, 
spune Noica, altfel decât înţelegând-o pe aceasta ca ,,stimul ontologic”

.  

12

Lăsând la o parte acele precarităţi ontologice în care se află întreaga 
realitate, ne vom opri doar asupra acelora care sunt specifice omului şi pe care 
libertatea de care beneficiază, atunci când ea rămâne prost înţeleasă şi lipsită de 
conştiinţă de sine, îl face pe om ori să refuze unul dintre termeni, ori să rămână 
cantonat nefiresc într-unul dintre ei. Deşi Noica nu afirmă niciunde explicit, 
libertatea individualului uman se află într-o intimă dependenţă de un substrat 
ontologic şi nu îşi poate găsi împlinirea decât deodată cu acesta. Această idee 
prinde însă contur într-o lucrare a filosofului român anterioară Tratatului de 
ontologie, dar care, sub multe aspecte, îl anunţă pe acesta

.  

13

                                                           
11  Idem, Scrisori despre logica lui Hermes, Ed. Cartea Românească, Bucureşti 1986, p. 63.  
12  Idem, Devenirea întru fiinţă, p. 265. 
13  Idem, Şase maladii ale spiritului contemporan, Editura Univers, Bucureşti, 1978.  

. Aici maladiile 
spirituale sunt descrise pe larg şi mai ales exemplificate, lucru ce ne va fi foarte 
folositor în acest punct al lucrării de faţă în care vom trece în revistă, pe rând, 
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cele trei tipuri de maladii spirituale şi le vom analiza păstrând mereu în minte 
dubletul libertate-necesitate. Miza acestei analize este aceea de a vedea cum 
precaritatea ontologică conduce implicit la libertate iluzorie ori paradoxală, 
libertate care, în oricare dintre ipostazele sale, se anulează până la urmă ca 
libertate. Şi nu ne va fi greu să acceptăm că dacă marile genii ale omenirii au 
suferit, în viziunea lui Noica, de maladii ontologice, libertatea lor a fost prin 
aceasta una neîmplină şi cu neputinţă de armonizat cu necesitatea. 

 
 
Maladiile spirituale sau jocul “de-a libertatea”  
  
Prima dintre maladiile pe care le vom discuta poartă numele de acatholie. 

Această denumire trimite la lipsa sau mai curând refuzul generalului, “a” jucând 
rolul lui alfa privativ din greacă, în timp ce katholou are în aceeaşi limbă sensul 
de “general”. Vorbind despre această maladie, Noica spune:  

,,Refuzul generalului era un gest provocator, […]; el este însă, ca refuz, 
totodată o demnă, uneori subtilă şi pozitivă, alteori resemnată încercare a 
omului de a fi şi de a face ca lucrurile să fie fără investiri de excepţie.”14

Accentul acestor rânduri cade pe ultimele trei cuvinte, cele deopotrivă cu 
care stă sau cade modelul ontologic. “Investirile de excepţie”, aşa cum Noica le 
numeşte aici nu sunt de fapt altceva decât un alt chip pentru general (G) acel 
palier ontologic fără de care “funcţia” recuperatoare a lui “întru” rămâne fără un 
domeniu unde, matematic vorbind, “să poată lua valori”. În lipsa acestor 
investiri individualul suportă căderea în precaritate; refuzându-şi-le rămâne sub 
maladia acatholiei. Însă cum se poate petrece acest lucru? Exemplul de care ne 
vom folosi este cel al celebrului Don Juan. În cazul lui, spune Noica, “este 
vorba de un destin uman limită, unde generalul se dovedeşte a fi categoric 
tăgăduit”

  

15

Don Juan este un individual prin excelenţă, pentru că el a ieşit din sfera 
“statisticului” şi a cucerit un fel de libertate care îi peremite să nu întârzie sub 
dominaţia generalurilor, şi să refuze regimul lor de necesitate. Acest lucru se 
petrece pentru că el, în avântul lui de a cuceri cele 1003 femei, stă sub fascinaţia 
determinaţiilor, mereu altele, pe care şi le dă. Acest tip de determinaţii, dacă 
avem în vedere distincţia menţionată în prima parte a lucrării, nu sunt 
determinaţii de subsumare, ci sunt determinaţii cuceritoare, determinaţii 
spontane, numai ele fiind capabile să anuleze condiţia iniţială de necesitate 
înţeleasă ca nonlibertate. Don Juan este cel care face ceea ce găseşte de cuviinţă 
să facă; ,,s-a desprins din inerţia lui a fi în ceva gata dat, dându-şi el un chip 

. În analizarea acestui caz de acatholie vom începe prin a observa 
prezenţa într-un fel aproape ostentativă a celorlalţi doi termeni ontologici.  

                                                           
14  Ibidem, p. 133. 
15  Ibidem, p. 12. 
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propriu. El nu mai vrea să fie prins în adevărurile (prejudecăţile) societăţii şi ale 
credinţei”16

Ceea ce se petrece în cazul lui Don Juan este un caz tipic de acatholie, de 
refuzare conştientă şi voită a generalului, cu certitudinea că numai astfel 
libertatea deplină, odată obţinută, poate fi conservată sau împlinită. Numai că 
acest lucru nu este, în cazul personajului amintit, altceva decât o iluzie care îl 
stăpâneşte şi a cărei tiranie se exercită asupra lui cu o forţă încă mai mare decât 
a generalurilor cărora el se sustrage. Necesitatea sub care stă el şi pe care nu o 
sesizează este dată de iluzia că şi-a dobândit libertatea. Numai că astfel dobândită, 
libertatea este consumată sau mai degrabă pierdută în acelaşi moment.  

Refuzând sau uitând să se deschidă către o altă ordine, fără să sesizeze 
posibilitatea înscrierii pe orbita unui general, Don Juan este un individual condamnat 
la el însuşi, libertatea lui este una lipsită de conştiinţa unui sens şi devine simplă 
risipire. El nu mai stă sub un general, dar nici nu năzuieşte către unul care l-ar putea 
reda lui însuşi. Din « iubeşte şi fă ce vrei!” el nu a prins, ca şi când ar fi ajuns 
puţin prea târziu, decât pe « fă ce vrei”. Numai că libertatea astfel înţeleasă 
devine contrariul ei. Don Juan nu este liber, ci păstrează numai iluzia acestei 
libertăti, rămânând în zona precarităţilor, a neîmplinirilor de fiinţă. De aceea, 
oricâte determinaţii şi-ar da, numărul lor râmâne cu totul irelevant. Nu infinitul 
libertăţii este cel care ar putea-o împlini qua libertate. Ce ar putea-o însă împlini 
atunci? Răspunsul a fost, într-un fel, oferit mai sus prin îndemnul augustinian.  

. Însă şi-a dobândit el prin aceasta libertatea? Acestei întrebări nu 
putem să-i răspundem decât printr-o negaţie, şi asta pentru că, deşi Don Juan a 
recuzat ordinea care îl stăpânea, nu găseşte de cuviinţă să caute o alta. El nu este 
căutătorul unui alt sens şi nici nu înţelege că numai acesta i-ar putea aduce 
libertatea deplină. În devenirea lui, el nu mai găseşte alt sens al devenirii decât 
devenirea însăşi. Astfel, el devine pur şi simplu fără să o facă întru ceva. Sau 
încă mai mult decât atât, devenirea lui este întru devenire, întru oarbă devenire, 
şi acest lucru se întâmplă pentru că determinaţiile pe care şi le dă mereu nu ţin 
laolaltă. Ele nu sunt legate împreună de un sens, nu sunt orientate, nu sunt 
străbătute de un vector care ar putea salva devenirea de ea însăşi.  

Libertatea nu poate rămâne libertate decât atunci când – construind o 
interesantă şi credem valabilă simetrie – ea este întru necesitate. Adică atunci 
când ea este într-un sens care o transcende şi o face cu putinţă ca libertate. În 
acest caz, nu avem de a face cu o contradicţie tradiţională aşa cum pare a crede 
(şi cum, de fapt, chiar crede) Don Juan. Dacă s-ar întâmpla aşa, atunci refuzarea 
oricărui sens, lucru practicat de personajul amintit, şi-ar găsi deplina justificare, 
căci a cădea sub un alt general chiar dacă unul anumit, ar echivala cu pierderea 
libertăţii dobândite. Însă, aşa cum notasem anterior, raportul dintre libertate şi 
necesitate în această circumstanţă este şi nu este unul de contradicţie, sau 
rămânând înlăuntrul gândirii filosofului de la Păltiniş, cei doi termeni se află în 

                                                           
16  Ibidem, p. 13 

8 



LIBERTATEA CA NECESITATE 

 

135 

“contradicţie unilaterală”. Cu alte cuvinte libertatea lui Don Juan este cea care 
într-adevăr contrazice necesitatea unui sens la care acesta ar putea aspira, însă 
necesitatea acestui general, cum îl numeşte Noica, nu contrazice libertatea cu 
care individualul vine către el. Mai mult decât atât, nu numai că nu o contrazice, 
ci el singur are putinţa de a o împlini.  

La finalul acestei discuţii nu este cu putinţă să nu admiţi că Don Juan nu 
se află în nici un caz în libertate, ci mai curând în dezordine şi sub fascinaţia 
unei iluzii. Acelaşi lucru pare a-l spune şi Noica, într-un mod mult mai plastic însă:  

 
“Acatholia este maladia sclavului uman care a uitat de orice stăpân, până şi de cel lăuntric”17

Dacă ne-am lămurit cu privire la felul în care stau lucrurile în privinţa 
acatholiei, este timpul să mergem mai departe, oprindu-ne de această dată la o 
altă maladie a spiritului uman, respectiv aceea a refuzului individualului, în 
speţă atodetia. Pentru un atenian “tode ti” înseamnă “acest lucru anumit”, acest 
individual, vocala ce precede termenul de origine grecească jucând acelaşi rol 
ca şi în cazul acatholiei. Acest termen trimite la lipsa unui alt palier ontologic 
decât acela al generalului, aşa cum se întâmpla în cazul precedent, de această 
dată fiind vorba despre refuzarea individualului. Aici Noica nu se va sfii să 
enumere “marile naturi teoretice, ca eroii lui Dostoievski din Posedaţii”

.  
 
Rezumând, am putea spune că în cazul acatholitei individualul se sustrage 

necesităţii impuse de generalurile la confluenţa cărora apare. În ciuda acestui 
fapt însă, deşi determinaţiile pe care el şi le dă nu sunt unele de subsumare, 
libertatea pe care el o dobândeşte este una lipsită de conştiinţă de sine, o 
libertate oarbă, o libertate a “infinitului rău”, care într-un sens rămâne condamnată 
la ea însăşi, o libertate ce, până la urmă, se dovedeşte a nu fi fost libertate. 

18

                                                           
17  Ibidem, p. 16. 
18  Ibidem, p. 9. 

, şi 
nici să invoce exemplul unui astronaut din viitor care nu va mai respira aerul 
acesta, ci “unul condiţionat şi general”.   

În cazul atodetiei, exemplele pe care filosoful român le aduce sunt extrem 
de variate, aşa cum s-ar putea deja vedea din cele două instanţe ale ei de mai 
sus, însă în acelaşi timp lucrurile sunt mult mai complicate aici decât în cazul 
acatholiei. Acest lucru se întâmplă şi pentru că în capitolul acordat atodetiei 
filosoful deschide discuţia asupra celor două concepte pe care această lucrare le 
are în vedere, dar şi pentru că există câteva puncte în care autorul pare a nu 
putea cădea de acord cu el însuşi. Înainte de a analiza unul dintre exemplele pe 
care Noica le oferă drept mărturie umană a atodetiei, vom încerca să lămurim 
poziţia pe care gânditorul român încearcă să o formuleze în capitolul acordat 
aceleiaşi maladii, în ceea ce priveşte conceptele de libertate şi necesitate. 
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“Libertatea nu este a individualului, nici măcar a determinaţiilor ca atare. Aşa zisa 
libertate a individualului de a-şi da orice determinaţii nu reprezintă adevărata libertate, ci 
posibilitatea goală, iar libertatea determinaţiilor de a nu se subsuma unui general (libertăţile, la 
plural) merită încă mai puţin numele de libertate, ca fiind doar haosul diversităţii pure”19

 Noica, credem noi, este aici nedrept cu sine însuşi. Libertatea nu poate fi 
decât a individualului, într-un sens, pentru că poţi vorbi de libertate numai în 
spaţiul finitului, de vreme ce orice discuţie despre libertate în spaţiul infinitului 
este una fără sens. Omul poate fi liber tocmai în virtutea faptului că el este 
limitat, în timp ce pentru o fiinţă ideală nu încape o discuţie în termeni de 
libertate şi necesitate. Generalul pentru Noica nu este însă o fiinţă ideală (în 
sensul de fiinţare heideggeriană). El ar putea fi gândit, aşa cum arătam în prima 
parte a lucrării, asemenea unui câmp “orientat”, care nu are margini sau contur 
şi care, atunci când întâlneşte un alt general, dă naştere unui individual. Însă 
acesta nu apare cu necesitate, ci numai acolo unde ele se anulează qua câmpuri, în 

. 
 
Acest citat nu pare a contrazice explicit nimic din cele spuse de noi până 

aici. Am constatat, deodată cu acatholia, că nu poate fi vorba de libertate acolo 
unde nu există decât determinaţii care nu se înmănunchează sub un sens, şi că 
libertatea nu poate surveni decât deodată cu el. Deşi afirmaţia “libertatea nu este 
a individualului” este una foarte radicală, ea poate fi înţeleasă şi îmblânzită dacă 
o gândim păstrând în minte modelul ontologic. Libertatea nu este a 
individulalului, în cazul nostru, a individului uman, pentru că nu se poate vorbi 
de libertate decât acolo unde modelul ontologic este împlinit, unde orice 
maladie este suprimată şi devenirea întru fiinţă este manifestă. Totuşi gândul lui 
Noica pare a fi purtat într-o altă direcţie:  

 
“Libertatea este a generalului şi constă din determinările pe care şi le poate da el, 

sau care-i pot fi date. Abia când te-ai instalat în general eşti sau poţi fi líber.” 
 
Această ultimă afirmaţie trebuie atent analizată, cu atât mai mult cu cât ne 

pare a fi viciată de o contradicţie internă. Noica afirmă de această dată în mod 
explicit că libertatea ar fi una a generalului, şi că ar consta din delimitările pe 
care acesta şi le dă. Nu numai că ne vine greu să înţelegem cum un general şi-ar 
putea da noi determinaţii sau delimitări, dar a doua frază vine cumva să o 
contrazică pe prima. Folosind persoana a doua singular – atât de plăcută lui 
Noica şi pe care o mânuieşte cu virtuozitate, convertind propriul său gând, 
printr-o abilă mişcare, în gândul celui care citeşte – filosoful român introduce 
individualul acolo de unde îl gonise. Libertatea, spunea doar cu câteva rânduri 
înainte, nu poate fi a individualului, dar în acelaşi timp, tot cu o vorbă a lui, nici 
a altcuiva nu pare a putea fi, de vreme ce e nevoie de un “tu” care să asume un 
general, “care să se instaleze în el”. 

                                                           
19  Ibidem, p. 116. 
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acel “con de întuneric”, expresia metaforică a individualului în cazul experimentului 
cu lumina ondulară. Abia deodată cu apariţia individualului se poate pune problema 
în termeni de necesitate şi libertate, şi asta pentru că în lipsa lui nu există si nu 
poate fi vorba de un model ontologic, şi legea care funcţionează este cea a haosului. 
Generalul poate fi într-adevăr înţeles ca purtător de libertate, însă numai din 
perspectiva unui individual, numai din perspectiva unui tode ti, a unui ceva 
anume, şi numai deodată cu omul, ea (libertatea) se poate împlini. Generalul 
poate fi cel mult eliberator, însă numai omul poate şi uneori este liber.  

Înţelegând dificultatea în care a căzut făcând afirmaţiile citate anterior, 
Noica simte nevoia să se întoarcă la individualul uman, numai că o face într-un 
fel care rămâne în bună măsură artificial:  

 
“Faptul că libertatea este a generalului ne poate readuce la om.”20

Dacă fiul risipitor ar fi putut servi ca un bun exemplu pentru acatholie, 
fratele său este încarnarea atodetiei. Aşa cum bine ştim, el este cel care alege să 
rămână acasă, nu-şi asumă libertatea în fond iluzorie a celui care pleacă în lume 
fără să caute un sens, şi totuşi întoarcerea fratelui său vine să-i confirme 
acestuia maladia sub care el stă. Chiar dacă ne revoltăm deodată cu el de 
nedreptatea care îi este făcută, nu putem să nu observăm că ceva se întâmplă cu 
el, tocmai pentru că, într-un sens, nu se întâmplă nimic. Fratele fiului risipitor 
este exemplul individualului cantonat într-un general şi asfixiat de determinaţiile 
acestuia. Aşa cum Noica afirmă, “el ştie bine că face ce trebuie în numele generalului 
(al spiritului de familie) pe care l-a respectat şi înăuntrul căruia şi-a dat tot felul 
de libertăţi adevărate, nu unele iluzorii ca fiul risipitor”

  
 
Autorul nu explică cum de se petrece acest lucru, şi nici n-ar mai putea 

explica, decât tăgăduind într-o măsură cele spuse înainte, şi de fapt, nu altceva face.  
Păstrând în minte aceste consideraţii, vom trece la analizarea unuia dintre 

exemplele atodetiei pe care Noica le oferă. Poate că cel mai interesant dintre 
exemple este acela oferit de Parabola fiului risipitor, de care autorul se 
foloseşte în nenumărate rânduri şi o invocă într-o mulţime din lucrările sale. 
Însă şi de această dată, interpretarea pe care Noica o dă exemplului ales ne va 
face să stăruim un răstimp asupra ei, pentru a o reconsidera.  

21

 Însă putem fi oare de acord până la capăt cu aceste rânduri? Răspunsul 
este şi de această dată, credem, unul negativ. Suferind de atodetie, fratele fiului 
risipitor nu-şi poate da determinaţii autentice. El stă sub un general cu care, 
până la un punct, se confundă. El este cel a cărui individualitate a fost literalmente 
strivită de general. Care este însă până la urmă deficienţa lui? Ce anume îl face 
să fie sub o precaritate de fiinţă, anulându-i astfel libertatea? Tocmai faptul că 
nu este cineva anumit care să poată beneficia de ea. În acest exemplu apare 

. 

                                                           
20  Ibidem, p. 116. 
21  Ibidem, p. 117. 
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foarte clar că libertatea nu poate fi gândită în absenta individualului şi că numai 
deodată cu el termenul primeşte un sens.  

Într-un fel, fratele fiului risipitor a găsit, să zicem, generalul potrivit, însă 
nu s-a putut ridica la el cu tot cu individualitatea lui pe care a pierdut-o pe 
drumul spre el. La el polaritatea dintre fiinţă şi devenire, polaritate împotriva 
căreia Noica a scris pagini întregi, devine în acest caz valabilă. La fel şi 
polaritatea dintre liberate şi necesitate. În cazul fiului risipitor nu putem constata 
decât regimul necesităţii. În cazul lui între libertate şi necesitate nu se stabileşte 
nici o legătură. Poate că numai deodată cu nemulţumirea lui faţă de gestul de 
bucurie al tatălui, de a tăia în cinstea fiului întors cel mai gras viţel, el se poate cumva 
reda lui însuşi. Abia revoltându-se el îşi recapătă individualul, răzvrătindu-se 
împotriva generalului sub care rămăsese blocat. Dintre cei doi fii cel privilegiat 
este cel întors, pentru că numai acela are deschis de acum înainte drumul spre 
împlinirea modelului ontologic. Numai în cazul lui cei doi termeni, respectiv 
individualul şi determinaţiile, îl invocă pe cel de-al treilea. În cazul fratelui 
fiului risipitor nu este încă cu putinţă o deschidere spre modelul ontologic, şi 
asta pentru că absenţa celui de al treilea termen nu este încă sesizată.  

Dacă cu privire la acatholie şi la atodetie lucrurile au fost, credem noi, în 
bună măsură lămurite, ultima maladie la care ne vom opri este aceea în care 
carenţa este a determinaţiilor. Tocmai de aceea ea poartă numele de ahoretie, maladie 
pe care Noica o consideră a fi una a lucidităţii. Deodată cu această maladie, în 
lumea umanului se insinuează un aer de stranietate. Pentru a o ilustra, Noica 
însuşi alege un exemplu din registrul absurdului, piesa de teatru a lui Beckett, 
Aşteptându-l pe Godot, şi asta pentru că nu poate fi decât “absurd […] să spui 
că manifestările individului, comunicările lui, când e vorba de cel uman, şi în 
genere determinaţiile insului ori ale situaţiilor individuale nu există, […], sau că 
nu înseamnă nimic”22

A vedea pozitivul din inacţiune nu poate în nici un caz duce la acţiune, ci 
la asceză şi la proclamarea supremaţiei negativului. Lucrurile se petrec în 
acelaşi fel în piesa lui Beckett, care deschide lumea în care “nimic nu este de 
făcut”. Aşteptarea lui Godot, adică a generalului care a uitat de individualuri în 
măsura în care şi individualurile au uitat de el, este singurul lucru care se 
petrece, fără ca, de fapt, să se petreacă. Dacă libertatea este intim legată de act, 

. Dereglarea determinaţiilor este într-adevăr cea mai 
stranie dintre maladii, de vreme ce ea se manifestă ca o intrare în indiferenţă, o 
desconsiderare a libertăţii şi a necesitătii deopotrivă.  

În piesa lui Beckett individualul este de regăsit în personaje ca Estragon 
sau Vladimir, generalul apare sub numele de Godot, o falsă bâjbâire după 
numele unei divinităţi, numai că ambele paliere ontologice, deşi prezente, sunt 
de fapt dezarticulate. Dominarea determinaţiilor de către individual, specifică 
aşa cum constata Noica, spiritului indian, duce în final la o ciudată polarizare a 
celorlalţi doi termeni ontologici.  

                                                           
22  Ibidem, p. 22. 
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atunci trebuie să recunoaştem că personajele lui Beckett nu sunt libere. Dar asta 
se întâmplă nu pentru că ar sta sub regimul unei necesităţi inamovibile impusă 
de un general, ci fiindcă găsesc în actul refuzării libertăţii suprema libertate. 
Însă nici această atitudine nu este dusă până la capăt, de vreme ce la sugestia 
unuia dintre personaje că s-ar putea sinucide, celălalt găseşte aşteptarea încă mai 
prudentă. Aşadar această maladie stă într-un paradox, de vreme ce refuzarea 
libertăţii ar fi dusă până la capăt numai printr-un act (sic!) care ar confirma-o.  

Spre deosebire de celelalte două maladii, care cu precaritatea lor se 
deschideau totuşi către fiinţă, deodată cu ahoretia deschiderea către cel de-al 
treilea termen care ar putea aduce împlinirea modelului ontologic devine o 
imposibilitate. Acest lucru ar putea fi explicat prin referire la cei doi termeni: 
libertate şi necesitate. În cazul ahoretiei nu poate fi vorba de libertate, nici 
măcar de una iluzorie, de vreme ce individualurile nu caută vreun sens general, 
şi nici nu le refuză pe toate. Dar nici despre necesitate nu poate fi vorba, de 
vreme ce generalul sub care stau individualurile este el însuşi numai o 
promisiune neîmplinită sau o iluzie a unui general. Ieşirea din această polaritate 
este astfel imposibilă şi transformă maladia într-una incurabilă. 

 
 
Libertatea autentică – libertatea întru necesitate 
 
În ultima parte a lucrării, după ce am analizat din perspectiva conceptelor 

de libertate şi necesitate cele trei maladii specifice individualului uman, ne 
propunem să punem faţă în faţă devenirea întru fiinţă – adică împlinirea modelului 
ontologic – cu conceptul deja propus, dar pe care vom încerca să-l justificăm, 
acela de “libertate întru necesitate”. Aşa cum am văzut până acum, libertatea nu 
poate ţine “de una singură”, iar individualul uman, refuzând-o, rămâne strivit 
sub dictatura generalului, troienit de ea. Singura ieşire din această dificultate, pe 
larg exemplificată mai sus prin cele trei maladii, este descoperirea unei situaţii 
în care să nu fie vorba nici numai de necesitate nici numai de libertate. Sau, 
altfel spus, să fie vorba în aceeaşi măsură despre libertate şi despre necesitate.  

Căutăm, în fapt, un punct între cele două situaţii polare, un termen care să 
însemne deopotrivă libertate şi necesitate aşa cum spunând “ba”, putem spune 
deopotrivă şi nu şi da, sau nu, sau da. Căutăm omonimia! Noica, la rândul său o 
căutase, şi cu mai mulţi sorţi de izbândă, de vreme ce tematizând-o, i-a dat 
chipul devenirii întru fiinţă. Că lucrurile stau într-adevăr aşa vine să confirme 
un scurt pasaj din Jurnalul de idei, peste care am trecut poate de nenumărate ori 
fără să-i acordăm vreo importanţă:  

 
“În fond, vrei să ridici totul la sinonimie. Spre a putea da, până la urmă, 

omonimie.”23

                                                           
23  C. NOICA, Jurnal de idei, Ed. Humanitas, Bucureşti 1990, fr. 63, p. 46. 
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Totul este, ar spune Noica, să prinzi urma unui sens general, să-ţi trăieşti 

viaţa fiind mereu pe drumul spre tine însuţi, într-o nesfârşită cautare care dacă 
se desfăşoară nu este decât pentru că ceea ce se caută este deja găsit.  

“Să ridici totul la sinonimie”! Iată o frază care în primă instantă este 
ininteligibilă. Însă cred că cel mai bine am putea înţelege asta folosindu-ne de 
conceptul de sinonimie aşa cum era înţeles de Aristotel. Abia acum îndemnul 
începe să-şi contureze înţelesul. “Să ridici totul la sinonimie” înseamnă să 
subsumezi fiecare gest, fiecare fapt unui sens anume, unui general, să nu-ţi dai 
determinaţii goale, nude de orice sens, să nu cazi în ahoretie sau în acatholie.  

Trăind în vederea unui general, închiderea care îţi este constitutivă ia chipul 
unei deschideri înspre ceva care este “mai adânc decât tine”. Devenind, ceea ce 
eşti rămâne treptat în urmă, ca ceva ce trebuia depăşit fiind în acelaşi timp recuperat. 

A doua frază aduce deodată cu paradoxalul ei, împlinirea celei dintâi. 
Cum trebuie însă gândită omonimia? Poate că ceea ce vrea să spună aici Noica 
este că singurul mod în care deveniriea poate să nu fie o oarbă devenire este să 
fie împotriva ei înşeşi. Deodată cu omonimia, Noica găseşte tocmai acea 
dimensiune în care libertatea şi necesitatea pot fi un singur gând sau pot fi 
rostite prin acelaşi cuvânt.  

Omonimele sunt acele cuvinte care au aceeaşi formă şi sensuri complet 
diferite. În cazul nostru, această definiţie ar trebui transpusă astfel: ceea ce se 
păstrează în ridicarea la general, adică în cazul devenirii întru fiinţă este 
“forma”. “Forma” este cea a devenirii, şi rămâne aceeaşi. Ca şi în cazul risipirii 
în determinaţii care nu se pot coagula, chiar în lipsa “sinonimiei”, devenirea este 
pură şi oarbă devenire întru nimic, adică întru devenire. Forma este aşadar 
aceeaşi. Ceea ce se schimbă radical este însă sensul. Dintr-o dată nu mai avem 
de a face cu devenirea care se odihneşte întru sine, ci cu spectacolul acelei 
deveniri care are, dintr-o dată, alt sens: sensul fiinţei.  

Cele două mişcări, a ridicării la sinonimie şi a obţinerii omonimiei sunt, în 
fond, complementare şi strajuiesc itinerariul devenirii întru fiinţă. Contradicţia în 
care ele stau şi paradoxalul raport care se stabileşte între ele este, de fapt, o undă 
seismică a contradicţiei ultime: cea dintre devenire şi fiinţă, ea însăşi numai aparentă.  

Ducând încă mai departe gândul nicasian şi construind discuţia în termeni 
de libertate şi necesitate în simetria celei anterioare, vom spune că ideea de 
sinonimie este paradigma libertăţii autentice. Nu orice determinaţii pe care 
individualul este de altfel liber să şi le dea sunt bune, ci numai acelea care sunt 
“sinonime”. Adică numai acelea care ţin laolaltă, numai acelea care sunt legate 
de un sens. Este şi aceasta libertate, ba mai mult, numai aceasta este, cealaltă 
rămânând o simplă iluzie, un simplu joc “de-a libertatea”. Şi totuşi, prăpastia 
între libertate şi necesitate, ca şi între devenire şi fiinţă pare de netrecut. Cum şi 
unde vom lega parâmele unui viitor pod?  

Răspunsul vine să-l ofere ideea de omonimie. Omonimia este dincolo de 
polaritatea sinonimie – antonimie, polaritate în care pe de o parte devenirea şi 
libertatea, pe de altă parte fiinţa şi necesitatea par a se regăsi. Numai că un gând 
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al lui Noica vine să ne contrazică. Deodată cu omonimia, libertatea este întru 
necesitate, şi presupune, într-un sens, “inflexionarea” acesteia. Nici necesitatea 
nu rămâne una nemişcată, încremenită, aşa cum nici fiinţa gândită de Noica nu 
păstrează decât vag “semnalmentele” fiinţei parmenidiene.  

Cum să gândim atunci necesitatea? Unul dintre cele două pasaje citate la 
începutul lucrării vin să ne ofere un răspuns. Este vorba despre metafora aceea a 
potecii pe care mergând o şi creezi, dar în acelaşi timp o şi descoperi. Necesitatea 
nu mai contrazice astfel libertatea, ieşind din nemişcarea sa tradiţională, ci o 
recuperează pe aceasta. “A fi întru” este funcţia care armonizează nu numai 
devenirea cu fiinţa, ci şi libertatea cu necesitatea. Calea modelului ontologic 
este în acelaşi timp calea reconcilierii libertăţii cu necesitatea. 

Deodată cu funţia lui “a fi întru”, necesitatea primeşte un alt chip decât 
acela cu care am fost obişnuiţi până acum. Ea însăşi este datoare să iasă din 
nemişcarea ei, din tăgăduirea oricărei libertăţi, şi lăsându-se contrazisă de 
aceasta, să n-o contrazică la rându-i. Este drept că până acum necesitatea nu a 
fost gândită decât aşa, în forma sa negativă, de limitatie, dincolo de care 
libertatea nu poate fi închipuită. Însă Noica ne propune, poate fără să 
intenţioneze, un alt mod de a concepe necesitatea şi implicit relaţia dintre 
libertate şi necesitate. Aceasta nu mai poate fi gândită acum ca limitaţie, de 
vreme ce vrem să păstrăm posibilitatea unei concilieri între necesitate şi 
libertate, ci trebuie gândită ca o “limitaţie care nu limitează”. Deodată cu acest 
tip unic de limitaţie propus de Noica, necesitatea impune libertăţii finitudinea 
alegerii, închizând posibilitatea unei risipiri de tipul “infinitului rău”, pentru a o 
deschide pe aceasta către infinitul împlinirii ei.  

În cazul unei statui din Grecia Antică, în care zeii s-ar fi putut furişa să 
locuiască pentru câtva timp, perfecţiunile liniilor trasate de sculptor deschideau 
prin finitul lor infinitul frumuseţii. În cazul omului, libertatea sa poate recupera 
prin finit infinitul sensului. Însă acest lucru nu se poate petrece decât dacă 
libertatea sa este întru necesitate, şi prin aceasta, modelul ontologic este împlinit.   

Înainte de a încheia, să mai urmărim o dată traseul, de fapt povestea 
fiecărui individual uman care reuşeşte să aducă modelul ontologic la împlinire, 
ieşind din statistică. La început, el stă în umbra generalurilor din care se naşte şi 
care îl sufocă şi îi opresc creşterea. El este o închidere a generalurilor, aşa cum 
întâlnindu-se undele luminoase, respectiv o creastă cu un adânc, se închid într-un 
con de umbră, anulându-se. Individualul nu este la început mai mult decât un 
con de întuneric. El este pur şi simplu un gol, o absenţă, numai că nu orice fel 
de gol, ci unul care cheamă fiinţa, în ciuda faptului că se dezice de ea, sau 
tocmai din acest motiv. Va fi condamnat să rămână sub zodia necesarului, dacă 
închiderea lui nu se va consuma deopotrivă ca deschidere. Actul de întemeiere 
al individualului logic este un act de izbucnire către fiinţă. “Închiderea ce se 
deschide” transfigurează individualul care devine, dintr-o dată, unul privilegiat. 
Devine un “holomer”. Determinaţiile pe care el începe să şi le dea, nu mai sunt 
unele de subsumare, ci unele care exprimă o primă formă de libertate. Sunt, am 
putea spune, determinaţii de eliberare. Numai că, din păcate, ele ar putea 
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rămâne numai atât. Din păcate, pentru că eliberarea nu este sinonimă cu 
libertatea. Individualul nu a câştigat încă “sorţii fiinţei”, şi dacă va crede asta, 
atunci, cu o vorbă a evanghelistului, îi va fi pierdut deja. În exuberanţa lui, 
determinaţiile pe care începe să şi le dea pot rămâne doar fructul întâmplării, al 
hazardului. Devenirea sa găseşte sens în ea însăşi şi refuză să mai caute un altul. 
Ea rămâne, prin aceasta, oarbă devenire întru devenire.  

Numai că, spre a da sinonimia, acest lucru nu este de ajuns. Ca şi în cazul 
lui Don Juan, determinaţiile nu ţin laolaltă. Simţind că totul este risipire, individualul 
poate reacţiona aşa cum făcuse cândva fiul risipitor. Se poate întoarce acasă, 
adică poate recupera sensul generalurilor pe care le refuzase. Numai că nici 
acest lucru nu este de ajuns. El nu se obţine prin aceasta pe sine, ba mai mult, el 
poate cădea din nou sub imperiul necesităţii, însă într-un asemenea fel încât 
individualitatea lui să fie iarăşi înghiţită. Devenirea întru fiinţă nu este obţinută 
decât în cazurile rare, când individualul reuşeşte să cadă, cu determinaţiile sale, 
peste cele ale generalului, atunci când libertatea sa stă sub un sens necesar, 
împlinindu-l. Libertatea devine astfel pentru necesitate ceea ce era devenirea 
pentru fiinţă. Dar numai în puţine cazuri devenirea este întru fiinţă, şi este aşa 
numai atunci când libertatea este întru necesitate. Aici intinerariul individualului 
se încheie; omonimia căutată este obţinută prin topirea laolată a celor doi 
termeni ce păreau a fi cei doi poli ai aceluiaşi magnet: libertate şi necesitate. 

Ajunşi la finalul acestei lucrări, o singură concluzie ni se pare a avea 
însemnătate. Aceea că acolo unde individualul ancorează cu libertatea lui într-un 
sens necesar apare, sub forma unei ieşiri din precaritate, devenirea întru fiinţă. Însă 
suprapusă ei şi într-un sens co-originară cu ea, libertatea autentică, libertatea întru 
necesitate a transformat deja individualul statistic într-unul logic, într-un “holomer”, 
care a dobândit prin aceasta generalul său propriu. Deodată cu libertatea întru 
necesitate (necesitate înţeleasă ca o “limitaţie ce nu limitează”), devenirea întru 
fiinţă îşi primeşte deplinătatea şi omului nu îi mai pot fi refuzaţi “sorţii fiinţei”.  

 
 
 

FREEDOM AS NECESSITY 
 
 

Summary 
 
 

This paper investigates the relation between two key-concepts of philosophy – necessity 
and freedom – in the light of Noica’s analysis of the maladies of the human spirit. It seems that, 
on the basis of the ontological model developed by Noica, the individual has only one way to 
achieve the stage of becoming into being, that is by finding a third way between necessity and 
freedom. Otherwise the human individual will either be ontologically suppressed by his general, 
or his freedom will consume him, detaining him from fulfilling the ontological model.  

Keywords: freedom, necessity, ontological model, becoming into being. 
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MARIN BĂLAN 

 
 
 

Pentru multe secole, primul text citit de cei care studiau filosofia a fost lucrarea 
lui Aristotel intitulată Categorii. Începând cu Plotin, Porphyrios şi comentatorii greci 
ai lui Aristotel, continuând cu Boethius şi Părinţii Bisericii, apoi cu logicienii 
bizantini, arabi şi latini din Evul Mediu, toţi au interpretat teoria despre categorii, 
contribuţiile lor constituind, cel puţin pentru istoricii filosofiei, documente importante1

                                                           
1  Edificatoare în acest sens sunt contribuţiile cercetătorilor reuniţi în cadrul Simpozionului european 

de logică şi semantică medievală din anul 2000; vezi volumul: Joël Biard, Irène Rosier-Catach (éds.), 
“La tradition médiévales des catégories (XIIe-XVe siècles)” – Actes du XIIIe Symposium européen 
de logique et de sémantique médiévales (Avignon, 6-10 juin 2000), Louvain-la Neuve/Leuven-Paris, 
Éditions de l’Institut supérieur de philosophie/Éditions Peeters, 2003. Vezi şi volumele: Otto Bruun, 
Lorenzo Corti (eds.), “Les catégories et leur histoire”, Paris, Vrin, 2005; Dov M. Gabbay, John 
Woods (eds.), “Mediaeval and Renaissance Logic”, Amsterdam, Elsevier, 2008. 

. 
În studiul de faţă, lucrarea lui Aristotel despre Categorii este prezentată 

aşa cum era ea folosită în educaţia filosofică medievală, ca un text de autoritate. 
Voi arăta că, pentru magiştrii medievali, modalitatea corectă de a studia logica – la 
fel ca în cazul teologiei, dreptului, medicinei şi filosofiei în ansamblu – era de a 
ajunge la o înţelegere deplină a unor texte şi de a merge mai departe pe urmele 
autorilor lor, având grijă să nu-i contrazică niciodată fără a explica pe deplin 
necesitatea de a face astfel sau de a arăta că textul lor poate fi interpretat într-un 
mod care să-i facă să spună ceea ce ei trebuiau să spună. Voi examina destinul 
Categoriilor ca text de autoritate până în timpul lui Anselm.  

 
 
Ideea de autoritate şi textul de autoritate 
 
Ceea ce uimeşte cel mai mult pe cititorul modern al textelor medievale este 

apelul la autorităţi; constant se găsesc construcţii de felul: „cum spune Aristotel…” 
sau „cum spune Augustin…” etc., aproape orice text înfăţişându-se ca o ţesătură 
de citate repetate în baza cărora sunt dezvoltate consideraţiile personale. Astfel 
de citate sunt cunoscute în literatura de specialitate drept „texte de autoritate”, 
iar autorii lor, ca „autorităţi”. 
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În limbajul teologic medieval, „autoritate” (auctoritas) însemna, înainte 
de toate, calitatea în virtutea căreia o persoană – magistrat, scriitor, martor, 
preot – era demnă de încredere; apoi, denumirea s-a transferat asupra persoanei 
înseşi care poseda această calitate – auctor – şi, în fine, asupra textului în care 
se exprimă opinia acelei persoane2

Conceptul de auctoritas
.  

3 era fundamental în sistemul social, politic şi 
juridic roman; auctoritas trimitea la prestigiul unei persoane în societate şi, prin 
urmare, la capacitatea acesteia de a influenţa unele evenimente, de a se pune 
garant etc.. Aveau auctoritas, în primul rând, magistraţii şi cei care îndeplineau 
anumite funcţii religioase (Pontifex Maximus) sau deţineau anumite poziţii în 
Senat (Princeps Senatus); dar şi preoţii, augurii, consulii şi chiar unele persoane 
private. De exemplu, răspunsurile unui jurist influenţau pe juraţi în luarea deciziilor; 
cu cât oratorul avea o auctoritas mai mare cu atât era mai mare influenţa sa 
asupra juraţilor. Cicero, în Pro P. Sulla oratio4, face apel la propria sa auctoritas, 
încercând să convingă audienţa că ceea ce spune trebuie crezut din cauză că tocmai 
el, Cicero, spune acele lucruri, punând în joc propria sa dignitas5. După Cicero, 
„greutatea mărturiei nu este independentă de personalitatea martorilor; pentru a 
obţine încrederea, este nevoie de auctoritas”. El distinge între auctoritas din 
natură – cea conferită de virtute – şi auctoritas care depinde de circumstanţe: 
talent, vârstă, putere, experienţă. Toţi cei care se bucură de asemenea avantaje 
sunt judecători demni de a fi crezuţi6

Pentru creştini, cea mai mare provocare lansată vreodată inteligenţei omeneşti 
este evenimentul Întrupării, nu în sensul în care ar fi iraţional, ci întrucât nu este 
reductibil la raţiune. Nu este vorba numai de imposibilitatea de a înţelege cum 
Dumnezeu a devenit om, ci de faptul că Întruparea păstrează o transcendenţă 

. 
În învăţământul medieval, auctor este cel a cărui opinie (sau doctrină), 

recunoscută într-un fel, era primită cu respect şi acceptată în mod docil. Un 
auctor nu stabilea însă adevărul, aşa cum se întâmpla în context juridic roman, 
ci reprezenta adevărul care există independent de noi: a văzut adevărul şi a 
spus; din acest motiv el este credibil şi ar fi o nebunie pentru cei care l-ar nega.  

Prin auctoritates Augustini, de exemplu, erau desemnate textele de 
autoritate ale lui Augustin, care sunt adevărate nu în sensul de „scrieri ale 
autorului însuşi şi nefalsificate” (autentice), ci în sensul că „garantează un 
adevăr”. Auctoritas nu este nimic altceva decât un adevăr care a fost expus în 
scris în vederea utilizării lui de către posteritate.  

                                                           
2  Cf. M.-D. CHENU, Introduction à l’étude de Saint Thoma d’Aquin, Montréal, Institut 

d’études médiévales, Paris, Vrin, 1950, pp. 109-110. 
3  În legătură cu etimologia cuvântului, vezi: M.-D. CHENU, „Auctor, actor, autor”, în 

Bulletin du Cange, 1927, pp. 81-86; idem, “Introduction à l’étude de Saint Thoma d’Aquin”, p. 109; 
idem, “La thèologie au douzième siècle”, Paris, Vrin, 1957, pp. 353-357. 

4  CICERO, Pro P. Sulla oratio (XXIX, §§ 80-85) (traducere de D. H. Berry), Cambridge, 
Cambridge University Press, 1996. Vezi şi K. A. BARBER, Rhetoric in Cicero's Pro Balbo: an 
interpretation, Routledge, 2004, îndeosebi pp. 4, 19-25, 38-42, 86-91. 

5  Aceasta, spre deosebire de oratorii grecii care încercau să convingă prin argumente. 
6  CICERO, Topica, 19.73 (traducere de T. Reinhardt), Oxford, Oxford University Press, 2003. 
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faţă de raţiune, revenindu-i, ca fapt înscris în istorie, o autoritate care depăşeşte 
ordinea raţiunii. Deja pentru primii Părinţii ai Bisericii, ca, de altfel, pentru toţi 
cei care n-au fost martori ai Învierii, autoritatea evenimentului Întrupării nu se 
mai impune în mod nemijlocit; pentru toţi, experienţa directă a apostolilor este 
mediatizată de Noul Testament, deci printr-un text. De acum înainte, textul este 
cel care face autoritatea şi conservă date pozitive, istorice, faţă de care raţiunea 
începe să resimtă necesitatea de a opera o reconciliere cu propriile exigenţe 
speculative. Din acest dinamism se nasc alte texte, cum ar fi hotărârile Conciliilor 
sau scrierile Părinţilor Bisericii, toate revendicând o anumită auctoritas.  

Perioada patristică a inaugurat o dialectică fecundă între auctoritas (a textelor) 
şi ratio. Totodată, a apărut preocuparea de a găsi o metodă care să poată 
reconcilia ratio cu auctoritas, respectând legile proprii celor două domenii. 

Este deja un loc comun că trăsătura distinctivă a învăţământului medieval, 
nu numai pentru teologie, ci pentru toate disciplinele, rezidă în elaborarea 
conştientă şi voluntară pornind de la texte de autoritate7. Anselm distingea patru 
tipuri de texte de autoritate: Scriptura; hotărârile dogmatice ale Bisericii; 
operele Părinţilor Bisericii; scrierile filosofilor. Cât priveşte pe filosofi, Anselm 
socotea că „ar fi nechibzuit să respingem autoritatea filosofilor” în chestiuni 
care îi privesc8. La cele patru tipuri s-a adăugat încă unul către sfârşitul 
secolului al XII-lea: sententiae modernorum magistrorum (opiniile magiştrilor 
de şcoală)9

Aceasta ar fi, desigur, o eroare. Medievalii au discutat explicit despre statutul 
şi valoarea argumentelor de autoritate. De exemplu, Thoma de Aquino, examinând 
metoda şi scopul cercetării întreprinse în Summa Theologiae, arată că argumentele 
derivate din autoritate au o valoare diferită, după cum autoritatea pe care se 
bazează este omenească sau divină. Cel mai puternic argument este cel derivat 
dintr-o autoritate divină, în timp ce argumentul derivat dintr-o autoritate umană 
este cel mai slab

. Nu este exagerat să spunem că în Evul Mediu târziu orice text care 
aparţinea tradiţiei intelectuale cunoscute de medievali se bucura de o anumită autoritate. 

Apelul la autorităţi este complet străin gândirii moderne; pentru noi, 
faptul că un anumit autor a spus cutare lucru, oricine ar fi acel autor, nu ne oferă 
un motiv serios ca să credem că lucrurile au stat chiar aşa. 

Este adevărat că în textele medievale, alături de argumente bazate pe autoritate, 
există şi argumente raţionale. Am putea sări peste frecventele argumente derivate 
din autoritate sau să le considerăm ca fiind doar de interes istoric şi să citim 
textul medieval ca şi când ar fi unul modern? 

10

                                                           
7  M.-D. CHENU, Introduction à l’étude de Saint Thomas d’Aquin, p. 44. 
8  Cf. ANSELM, “De grammatico”, 1, în J. Hopkins şi H. Richardson, Complete Philosophical 

and Theological Treatises of Anselm of Canterbury, The Arthur J. Banning Press Minneapolis, 
2002. În legătură cu celelalte texte de autoritate, Anselm tratează în: De concordia, III (6); Cur 
deus homo, II, 39, 2-40, 12; Epistola de Incarnatione Verbi, I; II, 6. 

9  Vezi M.-D. CHENU, op. cit., pp. 113-115. 
10  Cf. THOMA DE AQUINO, “Summa Theologiae”, I, q. 1, a. 8, obj. 2, în Th. Gilby (ed.), 

Thomas Aquinas, Summa theologiae, vol. 1, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.  

. „Aristotel spune cutare lucru” are evident mai puţină 
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greutate decât „Dumnezeu spune cutare lucru”, ceea ce gândesc oameni putând 
fi destul de des greşit, în timp ce Dumnezeu nu poate greşi.  

Totuşi, medievalii acceptau că argumentul derivat din autoritatea 
omenească este cel mai slab dintre toate; iar filosofii moderni care cred în 
Dumnezeu au, cu siguranţă, idei foarte diferite de cele ale medievalilor cu 
privire la ce a spus Dumnezeu. Nu ar fi îndreptăţiţi atunci cititorii moderni ai 
textelor medievale să considere acest argument într-atât de slab încât să apară 
neglijabil? N-ar putea ei să privească ceea ce medievalii considerau că este 
„cuvântul lui Dumnezeu” ca fiind ceva spus de oameni, cuvântul lui Isaia sau al 
lui Pavel? N-ar putea fi tratat „cuvântul lui Dumnezeu”, prin urmare, ca o 
autoritate omenească, deci ca argumentul cel mai slab şi neglijabil? 

Dar este sigur că, dacă noi am citi scrierile medievale în acest fel, le-am 
înţelege greşit. Pentru intelectualii moderni, vocea autorităţii nu este câtuşi de 
puţin argument; în schimb, pentru cei medievali ea era. În mod evident, era cel 
mai slab argument dintre toate, astfel încât orice alt argument este mai puternic; 
dar era, cu toate acestea, un argument.  

A preda o disciplină într-o şcoală medievală însemna a-i explica sau a-i 
interpreta textele de autoritate. Abelard a propus, în Sic et Non, un exerciţiu 
dialectic al punerii în antiteză – o metodă lipsită de prejudecăţi, care pe moment 
a apărut prea inovatoare (totuşi, destul de străină spiritului ştiinţific din vremea 
noastră). Ceea ce solicita Abelard din partea magiştrilor era interogarea meticuloasă 
şi continuă a textelor de autoritate, cu respectarea unor reguli de discuţie: să se 
vadă dacă este vorba de o falsă atribuire, prin care se menţionează pe nedrept o 
persoană celebră ca autor, sau dacă textul este corupt; să se verifice dacă 
enunţul controversat a fost retractat de autor; să se stabilească dacă enunţul 
respectiv trebuie să fie relativizat în funcţie de timp şi loc; să se ţină cont de 
semnificaţiile diferite ale termenilor în enunţuri diferite; să se facă astfel încât să 
prevaleze autoritatea cea mai mare11

Recunoaşterea legală autentifică, în ultimă instanţă, textul invocat şi îi 
conferă dreptul de a fi citat în argumentare. De aceea, fiecare magistru vorbeşte, 
conform obiectului său, de sursele sale autentice; filosofii aveau să fie invocaţi, de 
asemenea, ca autorităţi, în materie de filosofie. Este de înţeles, în aceste condiţii, 

. 
Fiecare disciplină avea proriile ei texte de autoritate, magistrul fiind obligat să 

explice littera, să arate structura şi conţinuturile ei, să demonstreze consistenţa ei 
internă şi să armonizeze enunţurile contradictorii, fie în littera însăşi, fie decurgând 
din compararea cu alte autorităţi. Aceasta se făcea printr-o citire atentă a culegerii 
de texte, prin explicarea argumentelor şi presupoziţiilor şi analiza termenilor şi 
expresiilor ambigue. Deoarece predarea se făcea într-un mod analitic, putem detecta 
o tendinţă către soluţii şi distincţii ad-hoc care erau uneori uitate sau respinse, chiar 
dacă ele ar fi putut fi de folos într-o abordare mai sistematică a disciplinei. 

                                                           
11  Cf. ABELARD, „Prologue to Sic et Non”, traducere de W. J. Lewis, Internet Medieval 

Source Book (www.fordham.edu/halsall/). 
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grija magiştrilor şi, dintre toţi mai ales a teologilor, de a se înarma cu „autorităţi”. În 
general, magiştrii medievali considerau că auctores stabiliseră principii perfecte şi 
nu se punea problema unui dezacord cu ei în privinţa chestiunilor de bază.  

 
 
Texte de autoritate şi manuale pentru predarea dialecticii 
 
Ca disciplină de studiu, dialectica însemna, înainte de orice, logica 

aristotelică; din această cauză, ea nu era uşor de învăţat, iar studenţii nu o 
socoteau la fel de relevantă precum gramatica. Totuşi, dialectica a reprezentat o 
parte foarte importantă din curriculum-ul facultăţilor de arte, în special pentru 
primii doi ani; căci textele de logică ofereau cea mai bună pregătire în ce 
priveşte tehnica unei dispute şi insufla agerimea necesară minţii în analiza şi 
respingerea argumentelor12

Redescoperirea şi dezvoltarea logicii aristotelice constituie una din cele 
mai importante teme ale istoriei intelectuale a Evului Mediu. Până aproape de 
mijlocul secolului al XII-lea erau cunoscute doar două din lucrările de logică ale 
lui Aristotel: Categoriile şi De interpretatione, în traducerea latină şi însoţite de 
comentariile lui Boethius. Aceste lucrări aristotelice, împreună cu Isagoge a lui 
Porphyrios, o introducere standard la logica aristotelică, de asemenea, tradusă şi 
comentată de Boethius, şi monografiile logice ale acestuia din urmă despre 
silogism şi alte tehnici logice – De divisione, care tratează despre diviziune şi 
definiţie – şi tratatul, mai puţin folosit, De topicis differentiis, ca şi lucrarea 
atribuită lui, dar fiind în realitate a lui Marius Victorinus, De definitionibus, la 
fel de puţin folosită, toate constituie ceea ce avea să fie cunoscut în Evul Mediu 
ca logica vetus (logica veche)

. 

13

                                                           
12  Despre cum era predată logica, locul ei în curriculum, texte de autoritate şi manuale folosite 

în universităţile medievale, vezi: P. O. LEWRY, „Grammar, Logic and Rhetoric 1220-1320”, 
în J. I. Catto (ed.), The History of the University of Oxford, vol. 1, The Early Oxford Schools, 
Oxford, Clarendon Press, 1984, pp. 40l-433; D. Buzzetti, M. Ferriani, A. Tabarroni (eds.), 
L’Insegnamento della Logica a Bologna nel XIV Secolo, Bologna, L’Istituto per la Storia 
dell’Universita, 1992; A. MAIERU, „University Training in Medieval Europe” (trad. D. N. Pryds), 
Leiden, Brill, 1994, îndeosebi, cap. 2 (Academic Exercises in Italian Universities) şi cap. 5 
(Methods of Teaching Logic during the Period of the Universities). 

. 

13  După 1140 încep să fie folosite alte trei lucrări de logică aristotelică: Analytica priora, 
Topica şi De Sophistici Elenchi, toate în traducerea lui Boethius; o a patra lucrare aristotelică 
Analytica posteriora, deşi disponibilă din 1128, în traducerea lui Iacob din Veneţia, n-a fost 
studiată în detaliu până după 1230. Tot după această dată, încep să fie folosite comentariile la 
Analytica posteriora şi De Sophistichi Elenchi, atribuite de medievali greşit lui Alexandru din 
Afrodisia şi traduse de acelaşi Iacob din Veneţia. După 1180, se adaugă şi tratatul lui Gilbertus 
Porretanus De sex principiis, consacrat ultimelor şase categorii pe care Aristotel le-a tratat pe scurt. 
Toate aceste patru lucrări formează ceea ce în Evul Mediu s-a numit logica nova (logica nouă). 
Magiştrii care predau logica aveau la dispoziţie, începând cu a doua jumătate a secolului al XII-lea, 
şi o serie de traduceri ale unor lucrări arabe de logică; prima parte din Logica lui Avicenna şi capitolul 
despre logică din Catalogul ştiinţelor al lui al-Farabi fuseseră traduse de Gundissalinus; existau, 
de asemenea, traduceri ale comentariilor lui Averroes la Categorii, Despre Interpretare şi Analiticele 
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Subiectul Categoriilor 
 
Categoriile reprezintă o încercare de a explora modul în care realitatea, 

exprimată în limbaj, poate fi divizată şi clasificată. Aristotel îşi propune aici să 
trateze despre acele lucruri care pot fi spuse „fără legătură”: „om, aleargă”, spre 
deosebire de „omul aleargă”, de exemplu. Astfel de lucruri pot fi divizate în 
zece clase, dintre care nouă sunt evidente: cantitate, calitate, relaţie, loc, timp, a 
fi într-o poziţie, a avea, a face, a fi afectat; cea rămasă, numită de Aristotel 
ousía şi tradusă de latini prin substatia sau essentia, este problematică: ousía, 
spune Aristotel, este ceea ce nu este nici într-un subiect nici spus despre un 
subiect, precum un anumit om sau un anumit cal.14

În ce priveşte logica lui Aristotel, Evul Mediu latin a fost în întregime 
dependent de traducerile lui Boethius. Se pare, însă, că versiunea latină a 
Categoriilor lui Aristotel era disponibilă înainte de traducerea lui Boethius, 

 Această definiţie urmează în 
Categorii, după ce se disting trei moduri în care pot fi folosite cuvintele: 
echivoc (acelaşi cuvânt se aplică unor lucruri diferite ca substanţă), univoc 
(acelaşi cuvânt se aplică unor lucruri având definiţie comună) şi paronimic sau 
denominativ (ceva îşi ia numele de la ceva legat cu el numai cu o schimbare 
superficială). Definiţia pentru ousía rezultă din distinţia făcută între: a) lucruri 
care pot fi spuse „despre un subiect”, dar nu pot fi „într-un subiect” – astfel, 
„om” poate fi spus despre un individ ca subiectul său, dar nu poate fi niciodată 
în el ca subiectul său; b) lucruri care, dimpotrivă, pot fi într-un subiect, dar nu 
pot fi spuse despre el – albul individual este într-un lucru alb individual; 
c) lucruri care pot fi într-un subiect şi pot fi spuse despre un subiect – cunoştinţa 
poate fi în suflet ca subiectul său dar poate fi spusă şi despre gramatică tot ca 
subiectul său; d) lucruri care nici nu sunt spuse despre un subiect, nici nu sunt 
într-un subiect – un om sau un individ. 

Definiţiile şi distincţiile din acest tratat ridică o serie de chestiuni filosofice 
cărora Aristotel nu le oferă soluţii în cadrul Categoriilor. Consideraţiile despre 
ousía sunt reluate pe larg în Metafizica, Aristotel ajungând aici la un concept 
aproape diferit de cel din Categorii.   

Pentru medievali, Categoriile furnizau, împreună cu Isagoge a lui Porphyrios 
(în traducerea lui Boethius), cei mai importanţi termeni din vocabularul conceptual.  

 
 
Augustin despre categorii 
 

                                                                                                                                              
Prime şi Secunde. Către sfârşitul aceluiaşi secol, devin disponibile în traducere şi comentariile greceşti, 
precum cel al lui Themistius la Analiticele Secunde sau al lui Philoponos; iar Guilielmus de 
Moerbeke a tradus comentariile lui Simplicius (la Categorii) şi Ammonius (la Despre interpretare).  

14  ARISTOTEL, Categoriile, 3, 2 a 11, în: Aristotle, Categories and De interpretatione 
(traducere, note şi glosar de J. L. Ackrill), Oxford, Oxford University Press, 1963. 
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însuşi Augustin studiind, la douăzeci de ani, lucrarea despre cele zece categorii 
(quae appelant decem categorias)15. Deşi a fost înţeleasă fără ajutorul vreunui 
profesor, această lucrare a însemnat un obstacol suplimentar în gândirea sa 
despre Dumnezeu, întrucât l-a imaginat, conform categoriilor aristotelice, ca un 
subiect cu atribute, iar nu ca măreţia sau frumuseţea în sine16

Dar, în De Trinitate Augustin afirmă că prima dintre categorii ar putea fi 
aplicată lui Dumnezeu. Determinant pentru această aplicabilitate este modul în 
care Augustin înţelege categoria substanţei într-un un pasaj de la începutul 
lucrării, unde se referă la substantia prin juxtapunere cu essentia

. 

17, cei doi 
termeni fiind folosiţi apoi alternativ18. Explicit depre categoriile aristotelice 
discută doar într-un capitol din cartea V, arătând că, atunci când vorbim despre 
Dumnezeu, substantia este o categorie prin care putem vorbi despre Dumnezeu 
ca realitate distinctă, subsistentă, dar mai bine ar fi să îl numim essentia – ceea ce 
grecii nueau ousía –, Dumnezeu fiind singura esenţă adevărată19. Cu toate acestea, 
în ce priveşte alte categorii incluse în lista lui Aristotel, acestea pot fi folosite, 
pentru a vorbi despre Dumnezeu, doar într-un mod sugestiv sau metaforic; căci 
Dumnezeu nu este un dat al simţului, astfel încât nu putem vorbi despre el ca şi 
cum ar poseda accidente externe, care pot fi percepute prin oricare dintre 
simţurile umane. Chiar la începutul lucrării, se spune că „divinitatea nu poate fi 
văzută de către ochiul omenesc în nici un fel”20

Categoriile, De interpretatione şi Isagoge, toate în traducerea lui Boethius, 
au format, împreună cu tratatele sale, programa analitică a şcolilor logice din 
primele decenii ale secolul al XII-lea. Studiul serios al acestor traduceri, care a 

; alte mijloace trebuie utilizate.  
 
 
Traducerile şi comentariile lui Boethius 
 

                                                           
15  AUGUSTIN, „Cofessiones”, IV, 16 (28): „…aproape la vîrsta de douăzeci de ani, mi-au 

căzut în mână anumite scrieri ale lui Aristotel, pe care oamenii le numesc cele zece categorii 
(decem categorias)… Şi mi se părea că vorbesc destul de clar despre substanţe (substantiis), cum 
este omul, şi despre cele ce se află în substanţe, aşa cum este figura omului, ce fel (qualis) este şi 
statura lui, de câte (quot) picioare este mărimea lui, şi înrudirea (cognatio), al cui (cuius) frate este 
sau unde (ubi) s-a stabilit şi când (quando) s-a născut, sau dacă şade, sau dacă este încălţat, sau 
înarmat, sau face (faciat) ceva, sau suferă (patiatur) ceva şi cele ce sunt în aceste nouă genuri 
(nouem generibus) din care eu am dat numai câteva exemple, sau se găsesc nenumărate chiar în 
genul substanţei înseşi”. În: The Confessions of Augustine, text şi comentariu de James J. 
O'Donnell, 1992 (www.stoa.org/hipo/). 

16  Ibidem, 4.16.29. 
17  Juxtapunerea relevă o înţelegere aristotelică a substanţei care subliniază primatul formei în 

înţelegerea fiinţei oricărui lucru dat. 
18  AUGUSTIN, „De Trinitate”, I, 2 (4), în The Trinity, trad. S. McKenna, Washington DC, 

Catholic University of America Press, 1963). 
19  Ibidem, V, 2 (3). 
20  Ibidem, I, 2 (11). 
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început din secolul al IX-lea, este legat de citirea comentariilor aceluiaşi 
Boethius. Mărturii ale acestui studiu sunt seturile de glose, scrise pe marginile şi 
între rândurile textului. Cele câteva glose la Categorii din secolul al IX-lea până 
în secolul al XI-lea, păstrate în manuscrise, s-au bazat pe comentariile lui 
Boethius. Traducerile germane realizate de Notker din St. Gall (c. 950-1022) la 
Categorii şi De interpretatione sunt, de fapt, parafraze, încorporând pasaje din 
comentariile lui Boethius.  

Către sfârşitul secolului al XI-lea, în special în perioada 1100-1150, 
logicienii au început să scrie propriile lor comentarii la Isagoge, Categorii şi De 
interpretatione. Multe din comentarii reproduceau masiv din Boethius. Numai 
comentatorii din secolul al XII-lea îşi arată independenţa, iar chestiuni ridicate 
la origine de Boethius au acum propria lor viaţă. Cele mai celebre discuţii din 
această perioadă – disputa asupra universalelor – ilustrează rolul formativ al 
comentariilor lui Boethius în gândirea secolului al XII-lea. Problema medievală 
a universalelor se centrează pe pasajul din Isagoge, unde Porphyrios ridică – dar nu 
răspunde – trei chesiuni despre genuri şi specii, şi pasajul din al doilea comentariu 
al lui Boethius la Isagoge, unde el propune un răspuns la aceste chestiuni. Totuşi, 
contextul pentru discuţia acestei probleme era circumscris de alt comentariu al 
lui Boethius, Comentariul la Categorii; aici el ridică problema ce sunt 
categoriile, cuvinte sau lucruri, şi dă răspunsul nuanţat că sunt „cuvinte care 
semnifică lucruri”. Aceasta a dat naştere la controversa din secolul al XI-lea 
despre cum ar trebui citite Categoriile şi Isagoge – ca despre lucruri sau, aşa 
cum susţin unii interpreţi, despre cuvinte21

                                                           
21  Din 1150 – şi mai accentuat în secolul al XIII-lea – comentariile logice ale lui Boethius nu 

au mai fost de importanţă intelectuală centrală. Nu doar dezbaterea stimulată de ele s-a deplasat, 
ci alte texte logice, necomentate de Boethius, au devenit disponibile şi la modă; din 1255 noile 
texte „ne-logice” ale lui Aristotel au dominat programele universitare. Isagoge, Categoriile şi De 
interpretatione au rămas totuşi o parte din cursurile universităţii şi, într-adevăr; din secolul al 
XIII-lea datează mai multe manuscrise ale acestor texte decît din oricare altă perioadă. Prin contrast, 
aproape nici o copie nouă din comentariile lui Boethius nu s-a făcut în secolul al XIII-lea. Ele au 
fost studiate, totuşi, de câţiva gânditori remarcabili: Albertus Magnus şi Thoma de Aquino au 
folosit al doilea comentariu al lui Boethius când au comentat De interpretatione. Thoma a avut la 
dispoziţie şi traducerea lui Moerbeke a comentariului lui Ammonius, dar completând mai degrabă 
lucrarea lui Boethius decât s-o înlocuiască. Comentariile lui Boethius erau încă folosite de 
logicienii din secolul al XIV-lea, precum William Ockham sau Albertus de Saxonia, în timp ce 
traducerile din Ammonius şi Simplicius la Categorii erau puţin citite. 

. 
Comentariul lui Boethius la Categorii a avut o mare influenţă în stabilirea 

unei înţelegeri a categoriilor de substantia, quantitatis, ad aliquid, qualitas, 
facere, pati, situs sau positio, ubi, quando şi habere. Aceste categorii au devenit 
sensurile principale prin care studenţii medievali îşi organizau gândurile despre 
realităţile pe care le discutau. 
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Categoriile lui Aristotel şi Categoriae decem 
 
De la sfârşitul secolului al VII-lea până la sfârşitul secolului al X-lea, 

sursa principală a doctrinei despre categorii nu a fost textul Categoriilor lui 
Aristotel, ci Categoriae decem, o parafrază a categoriilor redactată poate în 
secolul al IV-lea şi atribuită în Evul Mediu lui Augustin22. Succesul acestei 
versiuni nu era datorat în principal autorităţii redactorului presupus, ci se explica 
mai cu seamă prin claritatea expunerii, unde observaţiile laconice ale textului lui 
Aristotel sunt elucitate, fără complexitatea comentariului lui Boethius. În acelaşi 
timp, discuţia autentic augustiniană despre categorii din De Trinitate23 şi analiza 
mai dezvoltată a lui Boethius – în tratatul său De Trinitate – în legătură cu 
aplicabilitatea predicamentelor în cazul lui Dumnezeu24

De dialectica, primul tratat de logică al Evului Mediu latin, ne permite să 
vedem că, după Alcuin, studiul categoriilor este partea cea mai importantă a 
logicii. În timp ce secţiunile asupra Isagoge, De interpretatione şi argumentarea 
silogistică derivă în cea mai mare parte din rezumatele lui Cassiodorus şi Isidor 
al Sevillei, prezentarea categoriilor, care ocupă aproape jumătate din lucrare, 
foloseşte direct Categoriae decem

 au influenţat profund 
modul de percepere a acestei doctrine aristotelice. 

 
 
Categoriile în programa studiilor şcolare (Alcuin) 
 
Nu există mărturii clare despre o folosire a Categoriilor lui Aristotel în 

traducerea lui Boethius înainte de sfârşitul secolului al IX-lea; dar există mărturii 
potrivit cărora, de la sfârşitul secolului al VIII-lea până în secolul al X-lea, 
Categoriae decem a fost textul logic cel mai studiat. Alcuin a fost probabil unul dintre 
primii medievali interesaţi de categorii aşa cum erau acestea oferite de Categoriae decem. 

25

Alcuin nu priveşte logica drept un instrument pentru a construi sau a 
analiza argumentele, ci mai degrabă un instrument pentru a înţelege lumea şi 
chiar pe Dumnezeu. El învăţase de la adevăratul Augustin cum puteau fi folosite 
totuşi cuvintele categoriale pentru a vorbi despre Dumnezeu trinitar

. 

26

                                                           
22  Vezi A. KENNY, „Les catégories ches les Pères de l’Eglise latins”, în O. Bruun, L. Corti 

(eds.), op. cit., pp. 130-133. 
23  AUGUSTIN, De Trinitate, V, 1-8.  
24  BOETHIUS, „De trinitate” (4-5), în H. F. Stewart, E. K. Rand, S. J. Tester, Boethius: 

Tractates, De Consolatione Philosophiae, Massachusetts, Harvard University Press, Londra, 
William Heinemann Ltd., 1918.  

25  Vezi J. DEMETRACOPOULOS, „Alcuin and the Realm of Application of Aristotle’s 
Categories”, în M. C. Pacheco, J. F. Meirinhos (eds.), Intellect et Imagination dans la Philosophie 
Médiévale. Intellect and Imagination in Medieval Philosophy. Actes de XIème Congrès International 
de Philosophie Médiévale, Porto, 26 au 30 août 2002 (Brepols, 2006), vol. III, pp. 1733-1742. 

26  Vezi J. MARENBON, „Logic Before 1100: The Latin Tradition”, în Dov M. Gabbay, 
John Woods (eds.), op. cit., pp. 23-24. 

.  
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Glose şi comentarii la Categorii 
 
Din secolul al IX-lea până la mijlocul secolului al XI-lea, exegeza 

Categoriilor a luat de obicei forma, nu a comentariului continuu, ci a gloselor 
scrise în margini şi printre rândurile cópiilor de texte27

Manuscrisele din secolele al IX-lea şi al X-lea ne prezintă mai cu seamă 
adnotări la Categoriae decem. Aceste adnotări nu sunt note ale unor cititori 
izolaţi, individuali, ci formează un set de glose; nu este vorba deci de o lucrare 
unică, fixată, copiată de pe un manuscris pe altul. Glosele variază de la scurte 
note interliniare, care explică un cuvânt sau traduc un termen grecesc, la 
adnotări lungi înghesuite pe margini. În schimb, textul propriu aristotelic al 
Categoriilor s-a bucurat de mică atenţie înainte de sfârşitul secolului al XI-lea, 
deşi era disponibil atât în traducerea originală a lui Boethius cât şi într-o altă 
traducere care ar putea fi în fapt o schiţă mai timpurie a aceluiaşi Boethius

. Dar astfel de glose se 
întâlnesc rar în manuscrisele care conţin traducerile literale ale Categoriilor.  

28

Comentatorii medievali l-au urmat îndeaproape pe Boethius: reproduc 
câteva fraze sau un paragraf din textul lui Aristotel, pe care apoi le supun 
discuţiei, cu scopul de a face cât mai clar sensul textului, dar fără a întreprinde o 
analiză detaliată. Dorind să se asigure că discipolii percep orice detaliu din 
argumentarea autorului, ei introduc un nou tip de exegeză prin care se 
îndepărtează de Boethius: divizează textul în segmente scurte, pe care le 
parafrazează, uneori la persoana a treia, alteori vorbind ei înşişi în numele lui 
Aristotel. O altă metodă folosită de comentatorii medievali constă în copierea 
unor pasaje în care Boethius expunea un număr de păreri diferite în legătură cu 
o problemă ridicată de text, împreună cu argumentele necesare pentru a alege 
una din ele, ei adăugând la acestea propriile lor păreri, precum şi chestiuni care 
nu se întâlnesc la predecesorul lor

. 

29

Cele mai multe comentarii din această perioadă conţin atât exegeză literală 
cât şi o discuţie extinsă despre probleme, în unele cazuri copiate de la Boethius

.  

30

                                                           
27  Cercetările asupra comentariilor şi gloselor la la textile vechi au fost iniţiate chiar de 

primii medievişti, între aceştia V. Cousin, B. Hauréau, apoi, S. Brand, M. Grabmann, iar mai 
aproape de zilele noastre, L. M. De Rijk, C. H. Lohr, D. Luscombe, Y. Iwakuma, J. Marenbon ş. a. 
Un catalog al comentariilor la Aristotel este cel publicat de C. H. LOHR în Traditio (23-24, 26-30, 
1967-1968, 1970-1974) şi în Bulletin de philosophie médiévale, 14, 1973, pp. 116-126. Foarte 
important este şi „A Working Catalogue of Comentaries on the Isagoge, Categories and De 
interpretatione from c. 875 to c. 1150” al lui J. MARENBON, care apare ca Appendix la studiul 
sau, „Medieval Latin Commentaries and Glosses on Aristotelian Logical Texts, Before c. 1150 
AD”, apărute în C. Burnett (ed.), Glosses and Commentaries on Aristotelian Logical Texts: The 
Syriac, Arabic and Medieval Latin Traditions, Londra, 1993, pp. 77-140. 

28  J. MARENBON, From the Circle of Alcuin to the School of Auxerre, Cambridge 
University Press, 1981, pp. 121-123, 173-179. 

29  Vezi J. MARENBON, „A Working Catalogue...”, îndeosebi, pp. 79, 82, 86-90. 

. 

30  Despre specificul comentariilor filosofice medievale, vezi S. EBBESEN, „Greek-Latin philosophical 
interaction”, Collected Essays of Sten Ebbesen, vol. 1, Aldershot, Ashgate, 2008, cap. „Late-Ancient 
Ancestors of Medieval Philosophical Commentaries” pp. 97-106; L. A. Newton (ed.), Medieval 
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Categoriile – „cuvinte care semnifică lucruri” 
 
Plotin şi discipolul său, Porphyrios, au avut prima dispută privind subiectul 

Categoriilor: categoriile oferă o descriere imperfectă a realităţii (Plotin) sau ele 
nici nu sunt o descriere a realităţii (Porphyrios)? Părerea împărtăşită de 
neoplatonicieni era aceasta: categoriile se referă la lumea sensibilă prin 
intermediul limbajului. Boethius reflectează asupra chestiunii în comentariul 
său la Categorii: el înţelege categoriile drept „cuvinte care semnifică lucruri (de 
vocibus res significantibus)”, iar nu cuvinte care semnifică alte cuvinte, precum 
substantivul şi verbul. În aceasta stă şi deosebirea între cele două tratate: 
Categorii şi De interpretatione; în De interpretatione, cuvintele sunt clasificate, 
conform cu forma lor, în două clase importante: substantive şi verbe, în timp ce 
diviziunea în cele zece categorii este bazată pe ceea ce cuvintele semnifică: o 
substanţă, o cantitate, o calitate etc. Boethius pune apoi problema de ce 
Aristotel numeşte lucrurile sensibile individuale (un om, un cal) substanţe 
primare, şi nu substanţele inteligile, precum Dumnezeu şi sufletul, care sunt 
anterioare prin natură. Se întâmplă astfel, explică Boethius, deoarece 
Categoriile constituie un tratat despre nume (nomina), nume care sunt date, în 
primul rând, acelor lucruri expuse simţurilor şi, doar în al doilea rând, celor 
inteligibile şi necorporale. De aceea, categoriile, fiind cuvinte care semnifică 
lucruri, nu vorbesc despre lume aşa cum o prezintă metafizica platoniciană, ci 
prezintă imaginea limitată, sensibilă a lumii reflectate în limbaj. Cât despre 
numărul categoriilor, acestea sunt zece, deoarece ele nu pot fi tot atâtea câte 
sunt cuvintele care semnifică lucruri, adică infinite, întrucât un număr infinit de 
lucruri nu poate fi obiect de cunoaştere; categoriile vor fi cele zece genuri 
supreme ale cuvintelor care semnifică cele zece genuri supreme ale lucrurilor31

Dar pentru glosatorii medievali, punctul de plecare nu este textul lui 
Aristotel, ci versiunea pseudo-augustiniană, Categoriae decem; ei s-au străduit 
să arate că subiectul categoriilor îl constituie lucrurile. Dar sunt nevoiţi să 
accepte că în text se discută şi despre ceea ce este spus, întrucât nu am fi 
niciodată capabili să facem manifest ceea ce este fără limbaj. Aristotel discută 
despre distincţia dintre termeni echivoci şi univoci întrucât aceasta are legătură 
cu definiţia substanţelor, iar intenţia sa nu este să trateze despre cele ce sunt 
spuse, ci despre cele ce sunt; el nu discută despre vorbire, ci despre 
fundamentele oricărui limbaj: ousía şi accidentele ei

.  

32

                                                                                                                                              
commentaries on Aristotle's Categories, Leiden, Brill, 2008, în special, L. A. NEWTON, 
„Introduction. The Importance of Medieval Commentaries on Aristotle's Categories”, pp. 1-8. 

31  Vezi MONIKA ASZTALOS, „Boethius as a Transmitter of Greek Logic to the Latin West: 
The Categories”, în Harvard Studies in Classical Philology, 95 (1993), pp. 367-408. 

32  Cf. J. MARENBON, „Glosses and Commentaries on the Categories and De 
interpretatione before Abelard”, în J. Fried (ed.), Dialektik und Rhetorik im früheren und hohen 
Mittelalter, Munchen, 1997 (pp. 21-49), p. 28. 

. 
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Unele glose, influenţate de comentariul lui Boethius, oferă o altă 
interpretare: Aristotel consideră cuvintele, nu în ce priveşte forma lor, ci în 
măsura în care semnifică (in eo quod significantes sunt), insistând că subiectul 
categoriilor nu sunt lucrurile, ci cuvintele, evident, cuvinte care semnifică 
lucruri. Pentru medievali, era important că o asemenea concepţie răspundea la 
întrebarea de ce Dumnezeu şi sufletul nu sunt substanţe prime: întrucât numele 
sunt date mai întâi lucrurilor care sunt percepute prin simţuri33

Eriugena consacră o mare parte din Periphyseon (c. 862-866) prezentării 
celor zece predicamente şi predicării teologice, mai precis prima carte

. 
 
 
Transferul categoriilor în teologie 
 
Cât priveşte destinul Categoriilor în Evul Mediu, din epoca lui Carol cel 

Mare până la mijlocul secolului al XI-lea, interesul este centrat în principal pe 
transferul categorilor în predicaţia teologică.  

34, care, după 
unii cercetători, „ar trebui să fie citită ca un text în tradiţia comentariului la Categorii”35. 
Nu există nici o mărturie potrivit căreia Eriugena ar fi avut acces la Categoriile 
lui Aristotel sau la un alt text, cum ar fi, de exemplu, Metafizica; el s-a bazat pe 
pseudo-augustiniana Categoriae decem, care i-a alimentat credinţa că toate 
categoriile sunt necorporale. Eriugena credea deci că substanţa este necorporală 
şi tot ce este inerent ei este necorporal36

Având o astfel de înţelegere a doctrinei, lui Eriugena nu-i era foarte greu 
să încerce un transfer al categoriilor în predicarea teologică. De altfel, el discută 
despre categorii în cadrul chestiunii despre predicabilitatea lor în legătură cu 
Dumnezeu şi, într-un fel continuă linia lui Augustin, vorbind despre predicarea 
metaforică a categoriilor despre Dumnezeu. După Augustin, prima categorie se 
aplică lui Dumnezeu cu condiţia să o numim essentia, şi nu substantia. 
Abordarea lui Eriugena se conformează modelului augustinian, dar filosoful 
irlandez, este mai sofisticat în analiza sa din cauza teologiei sale negative 
pseudo-dionisiene

.  

37

                                                           
33  Cf. Ibidem, pp. 28-29. 
34  Categoriile sunt discutate într-un Apendice al Cărţii I (462D8-524B12) din „Periphyseon”; 

în I. P. Sheldon-Williams (ed.), Iohannis Scotti Eriugenae, Periphyseon. De Naturae divuisione 
(Primus Liber), Dublin 1968, 

35  JACK C. MARLER, „Ammonius and Eriugena: On Matter and Predication”, în Matthias 
Lutz-Bachmann, Alexander Fidora, Pia Antolic (eds.), Erkenntnis und Wissenschaft. Knowledge 
and Science/Probleme der Epistemologie in der Philosophie des Mittelalters. Problems of 
Epistemology in Medieval Philosophy, Berlin, Verlag, 2004, p. 19. 

36  ERIUGENA, Periphyseon, 478D-479A. 
37  Vezi D. MORAN, The Philosophy of John Scotus Eriugena: A Study of Idealism in the 

Middle Ages, Cambridge Universitz Press, 2004, pp. 91-92 

. Eriugena vorbeşte întotdeauna despre ousia pe care o 
traduce ca essentia; el nu crede totuşi că putem afirma ousia despre Dumnezeu; 
căci Dumnezeu nu este ousia, ci hyper-ousia, nu essentia, ci superessentia.  
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O scurtă discuţie despre relaţia dintre Dumnezeu şi categorii se găseşte în 
lucrarea în care Anselm încearcă să aducă dovezi că Dumnezeu există şi că este Treime, 
Monologion (1076)38

Noi nu putem numi pe Dumnezeu substanţă în sensul în care, în doctrina 
aristotelică despre categorii, substanţa este distinctă de accidentele ei. Căci 
Dumnezeu nu primeşte nici un accident şi nici o diferenţă: „natura supremă nu 
acordă un loc, în simplitatea ei, accidentelor care provoacă schimbarea”; „nu se 
poate spune cu privire la natura supremă neschimbătoare ceva din care să se 
poată înţelege că ea este schimbătoare”

; aici, el urmează clar tradiţia lui Augustin, Boethius, Alcuin.  

39. Mai mult, o subtanţă este sau 
individuală, sau universală. Iar Dumnezeu, după Anselm, nu poate fi o substanţă 
universală, deoarece a fi universal înseamnă a fi divizat într-o pluralitate de 
substanţe (faptul de a fi om este comun fiecărui om); şi nu poate fi nici 
substanţă individuală, deoarece a fi individ înseamnă a împărtăşi o esenţă cu 
alţii (ceea ce fiecare om are în comun cu toţi oamenii)40

Dar în alt sens, Dumnezeu poate fi numit substanţă, una distinctă de toate 
substanţele – în sensul în care se obişnuieşte să fie numită esenţa unui lucru 
tocmai substanţa sa: substanţa supremă, „care este ceva anume prin sine”, este 
deosebită de toate naturile, ea singură având „de la sine fiinţa a ceea ce este”. 
Aşadar, putem folosi cuvântul „substanţă” ca substituibil cu „esenţă”, în acest 
caz Dumnezeu fiind într-adevăr o substanţă, adică o esenţă sau o fiinţă, care este 
dincolo şi deasupra tuturor celorlalte substanţe

. 

41

Dintre lucrările lui Anselm, cea mai legată de Categoriile lui Aristotel este 
De grammatico şi ea este consacrată paronimelor sau denominativelor

.  
 
 
Un nou interes faţă de logică  
 

42. La începutul 
Categoriilor, Aristotel explică, în treacăt, că paronimele îşi iau numele de la altceva, 
printr-o schimbare a terminaţiei – de exemplu, grammaticus, persoană instruită în 
domeniul gramaticii, de la grammatica; tot aşa, fortis (curajos), de la fortitudo (curaj)43

În discuţiile medievale, paronimele sunt în centrul atenţiei din cauză că 
Priscianus, unul dintre auctores în materie de gramatică pentru medievali, 
susţinea că orice substantiv semnifică atât o substanţă cât şi o calitate: un om 
este atât un obiect ce poate fi arătat cât şi un fel particular de lucru. Dar 
cuvântul latin ales de Anselm pentru discuţia din dialogul său, grammaticus, 

. 

                                                           
38  Anselm discută în „Monologion” despre cum se aplică lui Dumnezeu categoriile de loc şi 

timp (cap. 18-24) şi cele de substanţă şi relaţie (cap. 25-27) („Monologion”, în Complete 
Philosophical and Theological Treatises of Anselm of Canterbury, pp. 1-87). 

39  ANSELM, Monologion, c. 25, 179 a, b. 
40  Ibidem, c. 27, 2180 b. 
41  Ibidem, c. 26, 179 c-d. 
42  ANSELM, „De grammatico”, în. Hopkins şi H. Richardson, op. cit., pp. 132-163. 
43  ARISTOTEL, Categorii, I, 13-15. 
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poate fi şi substantiv (gramatician), şi adjectiv (gramatical). Ca adjectiv, 
grammaticus poate însemna „a avea deprinderi (sau cunoştinţe) de gramatică”, 
precum în sintagma homo grammaticus, dar poate indica sau numi şi un individ 
particular, acest ori acel om cu deprinderi sau cunoştinţe de gramatică. 

Aristotel distingea între particulare şi universale, pe de o parte, şi între 
substanţe şi accidente, pe de altă parte, şi propunea o diviziune împătrită: 
substanţe particulare şi substanţe universale, accidente particulare şi accidente 
universale. Ca exemple, el indica: om, cal, copac, animal, Socrate, pentru 
substanţe; respectiv, albeaţă, cunoaşterea gramaticii, paternitatea şi înalt de şase 
picioare, pentru accidente. Atunci când descriem lumea în care trăim, vorbim 
cel mai adesea despre oameni, plante, animale etc.; dar, vorbim destul de rar 
despre albeaţă, paternitate sau cunoaşterea gramaticii, deci folosind termeni 
abstracţi; mai degrabă spunem că omul este alb sau că un tată este gramatician. 
Alb, tată sau gramatician sunt toate paronime. 

Soluţia enunţată de magistru este următoarea: grammaticus este substanţă 
relativ la om (secundum hominem) şi calitate relativ la ştiinţa gramaticii (secundum 
grammaticam). Atunci când vorbim despre grammaticus, nu vorbim despre substantivul 
grammaticus, ci despre lucrurile pe care le semnifică el. Auzind cuvântul grammaticus, 
înţelegem că este vorba despre un om şi despre gramatică – acestea sunt lucrurile 
semnificate. Dintre cele două lucruri, omul nu este într-un subiect, dar este substanţă, 
iar gramatica este o calitate şi este într-un subiect. Prin urmare, grammaticus, 
relativ la om, este subtanţă şi nu este prezent într-un subiect; şi tot grammaticus, 
dar relativ la gramatică, este o calitate şi este prezent într-un subiect44

Anselm consideră, sub influenţa lui Boethius, că intenţia lui Aristotel în acest 
tratat este să discute despre „cuvinte care semnifică lucruri”

. 

45 şi, deci, să demonstreze 
că orice substantiv şi orice verb semnifică una din categorii. Dar, deoarece cuvintele 
semnifică lucruri, pentru a spune ce înseamnă că semnifică (quid sit quod voces 
significant), este necesar să spunem ce sunt lucrurile (quid sint res)46

                                                           
44  ANSELM, De grammatico, 9. 
45  Garlandus, în Dialectica sa (scrisă la începutul secolului al XII-lea) propunea o soluţie 

radicală: paronimele nu sunt cuprinse în nici o categorie, deoarece ele nu sunt nici substanţe, nici 
acciednte. Dar Garlandus împărtăşea concepţia potrivit căreia Aristotel vorbeşte în Categorii 
numai despre cuvinte şi deloc despre lucruri. În legătură cu Garlandus şi modul în care abordează 
acesta logica, vezi: M. M. TWEEDALE, „Logic: from the Late elşeventh Century to the Time of 
Abelard”, în P. Dronke (ed.), A History of Twelfth-Century Western Philosophy, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1988, pp. 198-204.  

46  ANSELM, De grammatico, 17. 

. 
În acest context, Anselm analizează ce se înţelege prin cuvântul significat. 

Pentru aceasta, face o distincţie între ceea ce paronimele semnifică per se şi 
ceea ce ele semnifică per aliud. Cuvintul grammaticus semnifică per se 
cunoaşterea în domeniul gramaticii, o calitate deci, în timp ce per aliud el 
semnifică substanţa – omul.  
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Poziţia sa devine mai clară atunci când analizează relaţia dintre realitate şi 
un adjectiv comun, album; ce înseamnă un adjectiv precum album atunci când 
este folosit în relaţie cu un cal alb?  

Anselm face distincţie aici între ceea ce un astfel de adjectiv semnifică 
(significat) – a avea albeaţă – şi ceea ce este denumit (appelat) de către acel 
adjective – un lucru alb. Ideea pe care cuvântul album ne-o produce este o idee 
despre albeaţă mai degrabă decât o idee despre un lucru care este alb. Dar întrucât 
ştim că există albeaţă în cal, nu prin cuvântul album, ci prin altceva (per aliud), şi 
anume faptul că vedem calul alb, atunci când auzim cuvântul album, înţelegem per 
aliud că este vorba de cal. Astfel, Anselm stabileşte că semnificaţia per aliud nu este 
cu adevărat semnificaţie; şi poate să răspundă la întrebarea dacă grammaticus 
este substanţă sau calitate. Dar Aristotel vorbeşte în Categorii despre cuvinte 
care semnifică lucruri. Atunci, ceea ce grammaticus semnifică per se este o 
calitate – cunoaşterea în domeniul gramaticii. Deoarece semnificaţia per se este 
singurul fel de semnificaţie, urmează că grammaticus nu este substanţă, ci calitate47

Puţin timp după Abelard şi chiar în timpul vieţii lui, au început să apară 
noi traduceri în latină ca parte a unei „renaşteri” a culturii în Occidentul latin. În 
general, celelalte lucrări ale lui Aristotel au fost traduse treptat şi au început să 

. 
 
 
În loc de concluzii 
 
Boethius a tradus lucrările lui Aristotel: Categoriile şi De interpretatione, 

şi Isagoge a lui Porphyrios. Acestea au fost singurele texte originale de logică 
greacă disponibile pentru Occidentul latin până în secolul al XII-lea. După Boethius, 
nimic fundamental nu s-a mai petrecut în logică sau aproape nimic foarte valoros 
până în secolul al XI-lea. După anul 1000 a existat un fel de „redeşteptare” a 
Europei şi, corespunzător, un nou interes în drept şi teologie – în special, un 
interes în folosirea argumentării în teologie. Teologia a fost remodelată în 
această perioadă, ea devenind din ce în ce mai puţin o chestiune de exegeză 
biblică şi din ce în ce mai mult una de teorie. Odată cu noul interes faţă de 
folosirea dialecticii în teologie a apărut şi un nou interes faţă de dialectica însăşi, cel 
mai important în acest sens fiind dialogul De grammatico al lui Anselm. 

Dar primul logician cu adevărat sistematic al acestei perioade a fost Abelard. 
Realizarea sa este cu atât mai impresionantă cu cât ne dăm seama că el nu a avut 
la dispoziţie nimic în plus faţă de ceea ce au avut cei din urmă cu 500 de ani: 
Categoriile, De interpretatione, Isagoge, împreună cu comentariile şi celelalte 
lucrări de logică ale lui Boethius. 

                                                           
47  Ibidem, 14. Despre logica lui Anselm în detaliu, în D. P. HENRY, The Logic of Saint Anselm, 

Oxford, Oxford University Press, 1967. Acelaşi autor ilustrează din plin fundalul aristotelic şi 
boethian al logicii lui Anselm în Commentary on ′De grammatico′: the Historical-Logical Dimensions 
of a Dialog of St. Anselm, Dordrecht-Boston, 1974. 
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circule. Între acestea, Analiticele Prime şi Secunde, Topica şi Respingerile 
sofistice, care alături de Categorii şi De interpretatione, formau Organon-ul. 
Unele dintre acestea fuseseră deja traduse de Boethius, dar acele traduceri nu 
circulaseră deloc şi erau efectiv necunoscute. „Noile” lucrări ale lui Aristotel au 
fost format logica nova, în contrast cu logica vetus. 

 
 
 

THE ARISTOTEL’S CATEGORIES AS AUTHORITATIVE TEXT 
(FROM FOURTH CENTURY TO THE TIME OF ANSELM) 

 
 

Summary 
 
 

Aristotle’s Categories and De interpretatione formed the core of what the medievals 
called the logica vetus; they served as authoritative texts for the study of dialectic or logic. My 
subject here is the use made of the Categories by the early medieval glossators and 
commentators; as well as surveying the material, I examine the way in which they treat an 
important philosophical theme, the question of whether the Categories is about words or things. 

Keywords: Aristotle’s Categories, authoritative text, medieval logic, medieval theology. 
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PROBLEMA DISTINGERII MODIFICATOARE 
LA FRANZ BRENTANO 

 
ION TĂNĂSESCU 

 
 
 

Cursurile de psihologie descriptivă ţinute de Franz Brentano la Universitatea 
din Viena la sfârşitul deceniului nouă al secolului al-XIX-lea1 constituie cea 
mai elaborată formă a gândirii lui mereologice aplicată în domeniul psihologiei. 
La baza acestei mereologii se află distincţia dintre părţile separabile în mod real 
şi părţile separabile doar în mod raţional ale conştiinţei. Una dintre 
presupoziţiile de bază ale acestei deosebiri este că viaţa sufletească nu este 
simplă, ci este un întreg unitar alcătuit dintr-o multitudine de părţi2. În funcţie 
de modul în care pot fi separate unele de altele, părţile conştiinţei se divid în 
părţi separabile în mod real (bi- sau unilateral) şi părţi separabile doar în mod 
distinctiv. Ca exemplu de părţi separabile în mod real unilateral pot fi citate 
fenomenele psihice ale reprezentării care pot fi separate de judecăţile fondate pe 
ele, dar nu şi invers, iar ca exemple de părţi separabile în mod real bilateral pot fi 
menţionate senzaţiile auditive şi vizuale, senzaţii ce pot fi separate reciproc şi 
pot exista independent unele de altele, deşi pot constitui împreună la un moment 
dat întregul unităţii conştiinţei. Dacă, dând curs acestui procedeu de 
descompunere a stărilor psihice complexe în părţile lor componente, ajungem la 
părţi în raport cu care nu mai pot fi separate sau extrase în mod real alte părţi, 
atunci avem de a face cu elemente ale conştiinţei înţelese ca părţi ultime 
separabile în mod real ale ei, aşa cum sunt senzaţiile în raport cu întreaga viaţă 
psihică. În raport cu aceste elemente se pot separa în continuare alte părţi, dar 
nu în mod real, ci raţional, pe calea distingerii, până când ajungem la ceea ce 
Brentano numeşte părţi distinctive în mod ultim, elemente în raport cu care nu 
mai pot fi întreprinse alte distincţii pe cale raţională, aşa cum sunt, în cazul 
senzaţiilor, locul pe care-l ocupă în spaţiu sau calitatea lor3

                                                           
1  Cf. FRANZ BRENTANO, Deskriptive Psychologie (DPs), Hrsg. und eingeleitet von R. M. 

Chisholm und W. Baumgartner, Hamburg, Meiner, 1980. 
2  DPs, pp. 10-12, 79. 
3  Cf. asupra distinţiilor prezentate aici DPs, pp. 12-14; o analiză extrem de elocventă a acestor 

distincţii oferă B. SMITH în „The Soul and Its Parts II: Varieties of Inexistence”, în Brentano 
Studien, 4, 1992/93, pp. 35-53 (trad. L. Pamfil în Revista de Filosofie, nr. 1-2, 2002, pp. 233-246). 

. În funcţie de tipul de 
distingere prin care sunt obţinute, distingere în sens propriu sau distingere în sens 
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modificator, în psihologia descriptivă brentaniană sunt puse în evidenţă părţi în sens 
modificat, obţinute prin distingere în sens modificator, şi patru tipuri fundamentale 
de părţi distinctive în sens propriu, obţinute prin distincţie în sens propriu, 
determinatoare. Dinstinctive în accepţiune normală sunt: (1) părţile întrepătrunse 
reciproc sau părţile concrescente care, în cazul unui conţinut sensibil vizual, 
constau în locul pe care-l ocupă el, în calitatea lui sensibilă (culoarea lui) şi în 
luminozitatea acestei culori; (2) părţile logice precum specia şi genul cu 
raporturile de separabilitate unilaterală specifice lor, raporturi care constau în 
faptul că numai genul poate fi separat de specie, însă nu şi invers; (3) perechea 
de corelate intenţionale sau proprietatea oricărei stări psihice de a fi orientată 
spre un obiect care, la un prim nivel, apare ca obiect imanent ei, şi (4) părţile 
specifice fenomenului bienergiei psihice, faptul că, după Brentano, orice 
fenomen psihic este orientat primar spre obiectul lui şi în mod secundar spre 
sine însuşi4

Brentano recurge la procedeul distingerii modificatoare în analiza a ceea 
ce el numeşte reprezentări ale asociaţiei originare

. După cum am menţionat, în analiza lui Brentano mai sunt prezente 
alături de aceste părţi distincţia modificatoare şi părţile în sens modificat. 
Scopul acestui studiu este acela de a clarifica problematica şi sensul acestor 
ultimi doi termeni, ca şi contextul în care sunt ei utilizaţi.  

5, reprezentări ilustrate de 
perceperea auditivă a unui cuvânt, a unei melodii sau de perceperea vizuală a 
unei mişcări. Spre deosebire de reprezentările sensibile care-şi percep obiectul 
instantaneu, aşa cum e cazul cu foarte multe dintre senzaţiile vizuale, perceperea 
obiectului propriu reprezentărilor asociaţiei originare nu are loc instantaneu, ci 
într-un anumit interval de timp, aşa cum este cazul cu timpul necesar pentru 
derularea până la capăt a unei melodii sau a unei mişcări. Fenomene de acest 
gen ridică problema statutului pe care-l au conţinuturile sensibile tocmai 
percepute (silaba sau acordul tocmai auzit sau secvenţa de mişcare tocmai 
văzută) în raport cu conţinuturile sensibile percepute sau date în conştiinţă în 
mod actual: „anumite calităţi, determinate mai îndeaproape într-un fel sau altul, 
nu ne mai apar aşa cum ne apar în senzaţie, ci ne apar modificate în aşa fel că 
sunt reprezentate ca fiind ‚fenomene’ trecute şi tot mai mult trecute”.6

                                                           
4  DPs, pp. 20-27. 
5  DPs, p. 19; aceste reprezentări se regăsesc, de pildă, în problema retenţei la Husserl (ed. Husserl, 

„Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung. Zur Phänomenologie der anschaulichen Vergegenwärtigungen”, 
Texte aus dem Nachlass (1858-1925), Hrsg. von Eduard Marbach, Hua XXIII, den Haag, 
Martinus Nijhoff, 1980).  

6  DPs, p. 19. 

 Înainte de 
a trece la abordarea problemei formulate în text, trebuie făcute următoarele 
observaţii: fenomenele respective se fundează din punct de vedere fiziologic pe 
capacitatea organelor noastre de simţ de a păstra impresia sensibilă creată de un 
obiect exterior mai mult de o fracţiune de secundă după ce acesta a fost 
îndepărtat. În al doilea rând, ele trebuie distinse de fenomenul amintirii a ceva, 
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fenomen care se poate raporta la evenimente petrecute la distanţe de timp care 
depăşesc cu mult fracţiunile de secundă implicate în fenomenele asociaţiei originare. 
În al treilea rând, trebuie observat că deşi în textul său Brentano pune reprezentarea 
acestor fenomene în relaţie cu senzaţiile actuale, deci cu conţinuturile sensibile 
percepute actual, adevărata semnificaţie a problemei nu se dezvăluie prin 
considerarea acestei relaţii, ci abia prin corelarea atât a senzaţiilor trecute, cât şi 
a celor prezente cu continuumul perceperii unor asemenea entităţi dinamice 
precum cuvântul, melodia sau mişcarea. Aceasta înseamnă că, de fapt, problema 
trebuie clarificată la cel puţin două niveluri: (1) raportul dintre senzaţia trecută 
şi obiectul ei, pe de o parte, şi senzaţia actuală cu obiectul propriu ei, pe de altă 
parte; (2) raportul dintre fiecare dintre aceste senzaţii şi percepţia obiectului 
considerat ca întreg, percepţie care apare sub forma unui continuum de senzaţii. 
Deşi Brentano nu o spune foarte clar, se poate susţine că limita în prezent a 
acestui continuum constă în senzaţia actuală, în timp ce limita ei în trecut constă 
în cea mai îndepărtată senzaţie a obiectului actual de care ne aducem aminte7. 
Cu toate că analiza lui se limitează numai la primul aspect, trebuie subliniat că 
există anumite afirmaţii în textul său conform cărora senzaţiile actuale 
reprezintă graniţa sau limita în prezent a continuumului perceptiv şi, drept 
urmare, care arată că problema discutată aici constituie numai o parte a 
problemei percepţiei unor obiecte de genul celor amintite8

Acesta este cadrul în care Brentano recurge la termenul „distincţie 
modificatoare” pentru a clarifica statutul fenomenelor percepute anterior în 
cadrul continuumului perceptiv. Textul capital pentru înţelegerea acestei 
probleme este următorul: „Dacă ne-am închipui că reprezentării (fenomenului 
perceput anterior n. m. I. T.) îi corespunde o realitate, atunci ea nu ar fi un 
sunet, ci un fost sunet, nu ar fi o culoare, ci o fostă culoare, nu ar fi o 
determinaţie locală, ci o fostă determinaţie locală. ‚Fost’ nu se raportează la 
«sunet» ca o notă (Bestimmung) care determină şi îmbogăţeşte, ci ca una care 
modifică. «Sunet» nu este conţinut în «fostul sunet» în sens propriu, ci în sens 
modificat şi, din acest motiv, nu poate fi obţinut din acesta printr-o distingere 
(observare) în sens propriu, simplă, ci printr-o distingere modificatoare. De 
aceea, dacă am vrea să numim «sunet» o parte distinctivă din «fostul sunet», 
atunci am face acest lucru într-un sens care se abate în mod considerabil de la 
sensul propriu...”

.  

9

                                                           
7  Corelativ, pe partea obiectului trebuie distins între obiectul sau partea lui percepută în mod 

actual şi obiectul sau partea lui aşa cum ne apar ele conform celei mai îndepărate senzaţii prin 
care ne aducem aminte de el.  

8  DPs, p. 98. 
9  DPs, p. 19. 

. Ca observaţie generală, trebuie spus că în momentul scrierii 
acestui text (1890/91) Brentano nu era tentat să analizeze ceea ce el numeşte 
caracterul modificat al acestor fenomene ca unul datorat conştiinţei pe care o 
avem despre ele, ci privea proprietatea lor de a fi fenomene trecute ca fiind 
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oarecum o determinaţie de conţinut a lor10

Pornind de aici putem înţelege afirmaţia finală a textului citat pe baza 
unui raţionament care porneşte de la rolul adjectivului modificator în raport cu 
substantivul căruia i se ataşează şi se termină cu considerarea statului obiectului 
numit de acest substantiv, obiect care ajunge el însuşi să fie o realitate 
modificată: (1) aplicat numelui unui conţinut fenomenal de un anumit gen, unui 
sunet de pildă, participiul trecut „fost”, devenit aici prin schimbarea valorii 
gramaticale adjectiv, arată că obiectul denumit de substantiv a suferit o 
modificare a regimului existenţei lui întrucât nu mai este vorba de un obiect 
existent şi perceput în prezent, ci de unul care a existat şi a fost perceput acum 
câtva timp (sau câteva momente); (2) presupunând, prin absurd, că în lumea 
care ne înconjoară ar înceta orice vibraţie sonoră şi că în aceste condiţii de 
linişte deplină am încerca totuşi să ne formăm o idee a ceea ce ar putea însemna 
un sunet recurgând în acest scop tocmai la memoria de scurtă durată a sunetului 
auzit acum câteva momente, atunci, pare a sugera Brentano, ceea ce noi am 
considera pe această bază ca fiind un sunet ar fi unul într-un sens extrem de 
impropriu, ar fi, de pildă, un sunet de intensitate atât de redusă încât abia ar 
putea fi perceput în condiţii normale, aşa cum ne-am da bunăoară seama dacă 
lumea din jurul nostru ar prinde brusc contur sonor

. După cum indică textul, el recurge 
pentru rezolvarea problemei în discuţie la teoria adevărului corespondenţă, teorie 
care implică existenţa unei concordanţe între conţinutul gândirii şi realitatea la 
care se referă el, respectiv, în cazul de faţă, care presupune că reprezentării unui 
fost sunet i-ar corespunde chiar existenţa fostului sunet. Presupunând că un 
asemenea fost conţinut fenomenal (fost sunet, fostă culoare etc.) ar putea exista, 
Brentano adaugă imediat că el este unul trecut, mai precis unul modificat, ceea 
ce înseamnă că nu este conţinut actual, perceput în prezent al conştiinţei, aşa 
cum este cazul cu sunetul pe care-l aud sau cu culoarea pe care o văd acum. 
Distincţia determinant – modificator cu care se operează în text are în vedere 
deosebirea dintre notele care îmbogăţesc cunoaşterea noastră despre un anumit 
obiect în sensul că adaugă încă o nouă însuşire la calităţile pe care le cunoaştem 
deja ale obiectului şi notele care ne modifică cunoşterea depre el în sensul că ele 
presupun schimbarea regimului de existenţă al obiectului, de pildă un om pictat 
sau decedat nu mai este, de fapt, un om în sensul determinaţiei lui generice de 
fiinţă vie, ci are un alt statut ontologic, fiind fie o imagine a lui, fie un fost om, o 
fostă fiinţă vie etc. Ca urmare, în acest context termenul „modificator” indică în 
mod precis schimbarea regimului de existenţă a obiectului despre care se enunţă.  

11

                                                           
10  Asupra modului în care a evoluat concepţia lui Brentano în legătură cu această problemă 

cf. observaţia lui BAUMGARTNER şi CHISHOLM în DPs, pp. 165-167. 
11  Cf. în acest sens p. 59 din DPs. 

. În aceste cadru formula: 
„‚sunet’ nu este conţinut în ‚fostul sunet’ în sens propriu, ci în sens modificat” 
arată în mod primar că fostul sunet este sunet în sens impropriu, anume în 
măsura în care este doar reprezentat, dar nu şi perceput actual ca sunet. Aceasta 
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înseamnă, mai departe, că, de fapt, sunet în sens propriu, tare, este sunetul 
perceput în prezent şi că un asemnea sunet nu poate fi considerat ca fiind 
conţinut într-un fost sunet decât într-o accepţiune cu totul improprie, adică în 
măsura în care convenim să considerăm un fost sunet ca fiind, totuşi, un sunet 
sau analogul în trecut al unui sunet actual. Acest lucru presupune, pe de o parte, 
neglijarea unor deosebiri fundamentale dintre cele două12

Privind lucrurile din altă perspectivă, am putea spune că pe baza 
reprezentării auditive a unui fost sunet nu putem obţine în sens propriu decât 
noţiunea de fost sunet, tentativa de a obţine pe baza reprezentării amintite 
noţiunea de sunet actual presupunând o modificare a regimului de existenţă a 
sunetului reprezentat ca trecut într-unul reprezentat ca prezent. Am avea, aşadar, 
aici de a face cu o operaţie inversă celei de modificare a regimului de existenţă 
a unui obiect prin calificarea lui ca „fost”, „trecut” etc., o operaţie ce şi-ar 
propune să anuleze efectul operaţiei de modificare încercând să redea obiectului 
trecut statutul de obiect perceput în prezent. O asemenea operaţie, pe care K 
Schuhmann a dorit să o numească sugestiv demodificare a obiectului

, iar, pe de alta, 
presupune modificarea, adică schimbarea regimului existenţei lui întrucât el este 
desprins de nota efectivităţii în prezent şi este reprezentat ca sunet trecut.  

13

                                                           
12  În afară de deosebirea temporală dintre ele, trebuie amintită aici deosebirea intensităţii lor, 

Brentano subliniind adesea în lucrările sale că reprezentarea unui conţinut sensibil perceput 
anterior este în mod obişnuit mai slabă din punctul de vedere al intensităţii conţinutului decât cea 
a unuia perceput în mod actual (cf. FRANZ BRENTANO, Grundzüge der Ästhetik, Aus d. 
Nachlaß hrsg. von F. Mayer-Hillebrand, Hamburg, F. Meiner, 1988, pp. 43-44). 

13  Cf. în acest sens, K. SCHUHMANN, „Der Gegenstandsbegriff in Brentanos Psychognosie”, 
în Brentano Studien, 5, 1994, pp. 166-176. 

, este însă 
problematică întrucât un fost sunet, chiar dacă este gândit ca unul actual, tot un 
sunet modificat rămâne în sensul că nu este vorba de un sunet auzit acum, ci de 
unul gândit sau reprezentat ca auzit acum, distincţia dintre reprezentarea a ceva 
ca gândire a lui şi perceperea lui fiind aici una fundamentală. Şi, de fapt, dacă 
cineva ar reproduce în apropierea noastră unul şi acelaşi acord muzical pe care 
l-am auzit în urmă cu ceva timp, nu este deloc clar că am auzi unul şi acelaşi 
sunet din moment ce diferă chiar momentul temporal în care sunt ele percepute 
şi care contribuie la individualizarea lor. De aceea, afirmaţia lui Brentano: 
„‚Sunet’ nu este conţinut în «fostul sunet» în sens propriu, ci în sens modificat 
şi, din acest motiv, nu poate fi obţinut din acesta printr-o distingere (observare) 
simplă şi în sens propriu, ci printr-o distingere modificatoare” nu trebuie 
înţeleasă în sensul că distincţia modificatoare ne-ar pune cumva la dispoziţie 
vreun mijloc miraculos de a întoarce timpul înapoi şi de a obţine dintr-un fost 
sunet aşa cum ni-l amintim acum chiar sunetul perceput anterior ca atare, ci 
susţine o teză mult mai modestă, anume că pornind de la reprezentarea unui fost 
sunet am putea să ne facem o idee despre ce înseamnă un sunet auzit în mod 
actual anulând modificarea şi imaginându-ne că sunetul trecut este auzit în 
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prezent. Evident însă că un asemenea sunet nu ar fi perceput în prezent, ci doar 
ar fi imaginat ca fiind astfel, afirmaţia din text conform căreia sunetul este parte 
distinctivă în sens cu totul impropriu a fostului sunet indicând chiar acest lucru.  

Deşi nu sunt reluate în text, aceste afirmaţii ne permit să remarcăm că, în 
sens propriu, procedeul distingerii şi părţile dobândite prin intermediul lui 
presupun în mod primar păstrarea neschimbată a regimului de existenţă al 
obiectului, ele aplicându-se la obiecte existente în mod real în prezent sau, mai 
precis, în complexul actual al conştiinţei. De aceea, distinctive în sens propriu 
vor fi numai acele părţi care se vor referi la părţilor separabile în mod real sau 
distinctiv în acest complex şi la aspecte ale acestor părţi. Schimbarea regimului 
de existenţă al obiectului implică, în schimb, transformarea distingerii şi a 
părţilor obţinute prin intermediul ei în distingere şi părţi în sens impropriu, 
modificat. Aşa cum am văzut, acesta este contextul în care Brentano vorbeşte de 
raporturi de conţinere în sens impropriu a sunetului în fostul sunet.  

Pornind de la însemnătatea acordată în textul citat termenului „conţinere” 
şi de la rolul pe care-l joacă raportul de conţinere a ceva în altceva în psihologia lui 
Brentano o să încerc în continuare să redau pe scurt raporturile specifice mereologiei 
brentaniene în termeni de conţinere a unei părţi în alta: (1) raporturile de 
separabilitatea reală, în sens propriu, uni- sau bilaterală, raporturi care includ şi 
raporturile părţilor ultime, ale elementelor reale ale conştiinţei, cu întregul care 
le cuprinde; este aici vorba de raporturi de conţinere în sens propriu a părţilor 
reale ale conştiinţei în întregul real al conştiinţei pe care-l alcătuiesc, ceea ce 
înseamnă că în cel mai propriu sens termenul „a conţine” este folosit atunci 
când spunem că un complex psihologic, un act psihic de genul unei percepţii de 
pildă, conţine două părţi reale, două acte, o senzaţie, care este actul fundamental, şi 
o judecată fundată pe această senzaţie ca act suprapus14; ca urmare, în cea mai 
proprie accepţiune a lui, termenul „separabilitate” înseamnă separabilitate reală 
a părţilor conştiinţei şi se bazează pe raporturi de conţinere reală a acestor părţi 
în întreg; (2) în raport cu separabilitatea reală, separabilitatea distinctivă este 
separare în sens impropriu, pe calea gândirii; spre deosebire de primul punct 
unde separabilităţii reale, în sens propriu, îi corespundeau în mod univoc 
raporturi de conţinere reală, analiza lui Brentano ne permite să distingem două 
sensuri ale conţinerii în raport cu separabilitatea distinctivă: (2a) părţi reale 
separabile doar distinctiv; aşa cum arată exemplele date în text, este vorba de 
părţi conţinute în sens propriu, real, în întregul pe care-l clarifică, aşa cum este 
cazul cu părţile întrepătrunse reciproc în conţinutul sensibil al senzaţiei, în 
întregul actului psihic al judecăţii sau în întregul constituit de fenomenul 
bienergiei psihice15

                                                           
14  DPs, pp. 86-89. 
15  DPs, pp. 20, 22-25. 

; (2b) părţi non-reale separabile doar distinctiv, părţi 
conţinute în sens impropriu, non-real în conţinutul pe care-l descriu, aşa cum 
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este cazul cu obiectul din perechea de corelate intenţionale sau cu părţile 
distinctive separabile unilateral, de pildă cu specia de culoare în raport cu 
diferitele nuanţe de culori etc.16; (3) distincte de aceste raporturi care presupun 
menţinerea regimului de existenţă reală a părţilor la care se aplică este 
separabilitatea distinctivă în sens impropriu cu părţile distinctive specifice ei; 
această separabilitate presupune schimbarea regimului de existenţă al obiectului 
prin intermediul adjectivelor modificatoare; în raport cu sensul impropriu în 
care erau utilizaţi anterior atât termenul „separare” (separare distinctivă, iar nu 
reală) cât şi termenul „parte” („parte separabilă distinctiv”) aici avem de a face 
cu un sens impropriu încă mai accentuat, un sens pentru care nu ne stă la 
dispoziţie o expresie consacrată şi care ar putea fi calificat ca sens impropriu 
secund sau cu totul derivat; în mod corespunzător, raporturile de conţinere de 
care poate fi vorba aici sunt raporturi de conţinere în sens cu totul secund sau 
derivat, raporturi care se bazează pe faptul că putem face anumite operaţii 
mentale în raport cu anumite reprezentări, putem, de pildă, să ne închipuim că 
modificăm fostul sunet într-unul actual. Însă, aşa cum ne avertizează Brentano, 
atât termenul de conţinere, cât şi cel de separare sunt utilizate aici într-un sens 
extrem de impropriu. Aşa cum o să arat imediat mai jos, aceste raporturi de 
conţinere în sens cu totul impropriu se pot dovedi importante în analiza 
obiectelor în act, cele prezentate mai sus despre raportul dintre sunet şi un fost 
sunet fiind pe deplin edificatoare pentru celălalt caz considerat de Brentano ca 
ilustrând părţile distinctive în sens modificat, anume cazul obiectelor în obiect 
(al sunetului în fostul sunet sau al culorii în culoarea văzută)17

Dificultatea cu care ne confruntă analiza consacrată acestei probleme 
constă în afirmaţia că obiectul poate fi obţinut ca parte din corelatul său, actul 
psihic, prin distincţie modificatoare: „Dar prin aceea că culoarea este ‚oarecum’ 
(‚gewissermaßen’) în cel care vede, observăm că aici este prezent ceea ce am 
constatat deja la fenomenul fostului sunet, în care exista oarecum sunetul. De 
aceea culoarea o să poată fi obţinută ca parte din actul de a vedea prin distincţie 
modificatoare la fel cum sunetul a putut fi dobândit din fostul sunet.”

. Întrucât am 
văzut mai sus în ce constă problematica specifică acestui caz, mă voi ocupa în 
cele ce urmează de obiectele în act.  

18

                                                           
16  DPs, pp. 20-22. 
17  Obiectul este înţeles drept corelat al actului psihic; „văzut” constituie ca şi „fost” o 

determinaţie modificatoare. 
18  DPs, pp. 26-27. 

 
Problema cu această afirmaţie este că ea ne permite să considerăm că ar fi 
posibil să obţinem corelatul intenţional ca parte a actului psihic din chiar acest 
act printr-o distincţie modificatoare aplicată lui, în timp ce faptul că actul şi 
obiectul său imanent sunt corelate presupune cooriginaritatea lor, presupune 
deci că ele nu pot exista şi nici nu pot fi cunoscute în mod separat unul de 
celălalt. Din acest motiv corelatul actului nu poate fi obţinut din act, ci este dat 
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odată cu el, ceea ce înseamnă că (1) obiectul imanent nu poate fi obţinut în sens 
propriu-zis – nu poate fi produs – din act şi (2) că în cadrul psihologiei lui 
Brentano nu există acte psihice fără obiect şi deci că ideea actelor psihice ca 
entităţi pure din punct de vedere psihologic, adică constituite numai din 
elemente reale psihic, lipsite de corelatul lor non-real şi care, eventual, şi-ar 
putea produce sau genera ulterior acest corelat, nu poate fi susţinută. De aceea 
afirmaţia referitoare la obţinerea obiectului ca parte din act nu trebuie 
interpretată în orizontul unei posibile teorii despre cum ar putea genera actul 
obiectul, ci în orizontul teoriei referitoare la modul în care cunoaştem ceea ce 
există în minte, teorie (metodologie) expusă de Brentano imediat după 
încheierea reflecţiilor lui mereologice19

Acest context este constituit de disputa cu un posibil contraargument adus 
teoriei lui despre părţile logice. Conform acestei teorii, genul este separabil 
unilateral de speciile lui, dar nu şi invers: simţirea este separabilă de speciile ei, 
simţirea culorii, a sunetului, a gustului etc., după cum acestea sunt separabile 
distinctiv unilateral de subspeciile subordonate lor, fără ca să fie însă valabilă şi 
reciproca: simţirea culorii este separabilă distinctiv de simţirea culorii roşii, 
verzi etc., în timp ce nu putem să ne imaginăm vederea unei anumite culori care 
să nu aibă caracteristicile vederii ca simţire a culorii în general. În acest punct 
Brentano imaginează o posibilă obiecţie care ar putea demonstra că e posibil să 
separăm specia de gen şi în cazul părţilor logice, anume considerând că în seria 
enumerată mai sus: simţire, simţire a culorii, simţire a culorii roşii, verzi etc., 
are loc o diferenţiere a actelor după obiectele lor care sunt culorile roşu, verde 
etc. Însă este evident că aceste obiecte nu conţin, precum actele orientate spre 
ele, determinaţia generică vedere şi simţire şi că, din acest motiv, ele, ca 
diferenţe, pot fi separabile de genurile de simţire tocmai enunţate. Am avea, 
aşadar, aici un caz care ar dovedi că definirea generală a părţilor logice prin 
nota seperabilităţii distinctive unilaterale a genului de specie este falsă.  

. O să încerc să argumentez această teză 
pornind de la contextul analizei lui Brentano.  

Răspunsul lui Brentano la această obiecţie este că nu culoarea este 
diferenţa care separă vederea de alte tipuri de simţire, ci faptul că ea este simţire 
a culorii, întrucât dacă roşu ar fi realmente diferenţa căutată aici ar trebui ca 
vederea a ceva roşu să fie ea însăşi roşie, ceea ce nu este cazul. Deşi pentru 
Brentano obiecţia tocmai discutată este falsă prin concluzia la care ajunge, ea 
conţine totuşi un grăunte de adevăr, pus deja în lumină de afirmaţia lui Aristotel 
că cel care vede este oarecum colorat20

                                                           
19  DPs, pp. 28-77. 
20  De an. III. 2, 425 b 22-23. 

. Părţile obţinute prin distincţie 
modificatoare sunt introduse în discuţie tocmai în comentariul acestei idei 
aristotelice, comentariu care ne permite să observăm cum Brentano recurge la 
sensurile improprii ale verbului „a conţine” pentru a-şi justifica propria poziţie: 
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„Dar cel care vede este numai «oarecum» colorat, culoarea nu este în sens 
propriu în el şi nu poate fi considerată din acest motiv ca parte distinctivă a 
vederii”21. Interpretată conform concepţiei generale a lui Brentano despre 
distincţia modificatoare, această afirmaţie presupune că culoarea nu este o parte 
reală şi distinctivă în sens propriu a vederii aşa cum este de pildă orientarea 
actului de a vedea spre culoarea pe care o vede sau orientarea actului spre sine 
întrucât ea nu este conţinută în mod real în act. Cu toate acestea, deşi ea nu este 
prezentă în act în sens propriu, ea este totuşi prezentă în el în calitate de corelat 
al lui şi este considerată din acest motiv ca parte conţinută în sens impropriu, 
modificat, sens analog celui în care era conţinut sunetul în fostul sunet. Şi după 
cum sunetul putea fi obţinut din fostul sunet printr-o distincţie care implica 
schimbarea regimului de existenţă a fostului sunet, la fel, pare a sugera 
Brentano, am putea distinge corelatul intenţional al actului ca parte a lui printr-o 
distincţie modificatoare aplicată în raport cu actul. Distincţia în discuţie nu se 
aplică însă actului conceput în integralitatea lui întrucât atunci actul nu ar mai fi 
unul dat actual în conştiinţă, ci unul modificat, un fost act, de pildă, sau un act 
amintit sau imaginat sau gândit, ultimele patru abtribute fiind atribute 
modificatoare; la fel, ea nu se aplică nici părţilor psihice distinctive reale ale 
actului, orientării primare sau secundare a lui, întrucât le-ar transforma în foste 
relaţii sau în relaţii amintite, reprezentate etc., ci se aplică corelatului relaţiei 
intenţionale pentru a sublinia că el trebuie gândit în alt fel şi în alţi termeni 
decât sunt gândite părţile distinctive reale ale actului22. Mai precis, aici va trebui 
distins între o interpretare negativă şi una pozitivă a formulei: „culoarea o să 
poată fi obţinută ca parte din actul de a vedea prin distincţie modificatoare”23

                                                           
21  DPs, p. 26; textul continuă cu fragmentul citat mai sus.  
22  Altfel spus, în calitate de conţinut al actului de a vedea culoarea nu se raportează la acest 

act aşa cum se raportează la suprafaţa a cărei proprietate este ea, întrucât ea nu este conţinută în 
sens propriu, ci în sens impropriu în el, acesta fiind şi motivul pentru care Brentano o consideră ca 
parte distinctivă în sens modificator a actului. 

23  DPs, pp. 27. 

. 
Interpretată negativ, formula înseamnă că acea parte a actului constituită de 
corelatul intenţional, culoarea în calitate de conţinut sensibil al actului, nu se va 
dezvălui unei analize psihologice care operează doar prin distincţii în sens 
propriu, adică care separă pe calea gândirii elementele de natură psihologică ale 
actului, întrucât corelatul intenţional, culoarea, nu este un asemenea element; 
interpretată pozitiv, aceasta înseamnă, pe de altă parte, că analiza psihologică 
trebuie să recurgă aici la un alt tip de distincţie decât distingerea determinatoare, 
în sens propriu, anume la un tip de distincţie care să ţină cont de faptul că actul 
conţine elemente non-reale din punct de vedere psihologic, anume corelatul lui 
şi părţile din care este el alcătuit, şi care să pună în evidenţă aceste elemente. 
După cum am văzut, această distincţie nu introduce în act elemente străine lui, 
ci pune în evidenţă un element care-l constituie în mod fundamental, corelatul 
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fără de care actul nici nu poate exista, nici nu poate fi cunoscut. Însă faptul că 
acest corelat este dat odată cu actul şi nu poate exista fără el nu înseamnă că el 
are acelaşi regim de existenţă ca actul şi că poate fi analizat prin recurs la 
categoriile folosite în analiza părţilor lui reale. Dimpotrivă, Brentano sugerează 
aici fără echivoc că pentru a gândi statutul obiectului în relaţia lui cu actul 
trebuie să operăm cu alte categorii decât cele cu care operăm în cazul părţilor 
reale ale actului, mai precis trebuie să operăm cu categoriile non-realităţii sau, 
aşa cum spunea în Psihologie vom empirischen Standpunkt, ale intenţionalităţii 
sau fenomenalităţii lui24. Cu alte cuvinte, dacă o să pornim în analiză de la 
părţile reale ale actului, de pildă, de la orientarea lui primară sau secundară spre 
obiect, atunci, pentru a surprinde specificul actului nu o să avem încotro şi va 
trebui să abandonăm la un moment dat distingerea în sens propriu şi să operăm 
cu un tip de distingere orientată spre aflarea elementelor sau părţilor lui non-
reale întrucât abia prin punerea lor în evidenţă poate fi descrisă cu adevărat 
constituţia actului psihic ca pereche de corelate intenţionale. În acest punct 
devine clar că distincţia modificatoare este un procedeu cognitiv al cărui rost 
constă în lămurirea structurii actului, ceea ce înseamnă că obţinerea obiectului 
ca parte a actului se referă exclusiv la cunoaşterea şi distingerea lui de părţile 
reale din care este compus actul, iar nu la vreo posibilă dobândire a lui dintr-o 
prezumptivă parte a actului dată iniţial fără obiect. Astfel încât, deşi Brentano 
introduce perechea de corelate intenţionale în secţiunea consacrată părţilor 
distinctive în sens propriu, cele tocmai spuse ne permit să-i nuanţăm afirmaţia 
în sensul că în cadrul perechii de corelate intenţionale distinctivă în sens propriu 
este numai relaţia intenţională. În ceea ce priveşte corelatul ei, deşi el este tratat 
ca o parte distinctivă în mod real a actului, cele spuse mai sus sugerează că 
punerea lui în evidenţă şi descrierea lui în cadrul psihologiei brentaniene 
implică operarea unei distincţii modificatoare fundamentale care subliniază că 
în raport cu actul psihic şi cu părţile lui reale obiectul actului are un regim de 
existenţă diferit în raport cu contrapartea lui reală, relaţia intenţională, unul care 
trimite la caracterul lui non-real. După cum am văzut ideea existenţei unei 
asemenea părţi non-reale a actului este prezentă în analiza lui prin terminologia 
conţinerii în sens impropriu a obiectului în conştiinţă25

                                                           
24  FRANZ BRENTANO, Psychologie vom empirischen Standpunkt, 1874, Nachdruck Bd. 1. Mit 

Einleitung, Anmerkungen und Register hrsg. von O. Kraus. Hamburg, F. Meiner, 1973. pp. 124-125 
(traducere românească, în antologia Conceptul de intenţionalitate la Brentano. Origini şi interpretări, 
ed. I. Tănăsescu, Bucureşti, Paideia, 2002, pp. 38-39). 

. Oricum, gândul fundamental 

25  Trebuie însă precizat aici că spre deosebire de părţile distinctive în sens modificator puse 
anterior în evidenţă: sunetul în raport cu fostul sunet, culoarea în raport cu culoarea văzută, părţi 
care au o comunitate de specie, corelatul obiectului intenţional are un gen complet diferit în raport 
cu actul: conţinuturile sensibile sunt calităţi sensibile sau fenomene fizice, pe când actele sunt 
fenomene psihice, distincţia dintre cele două fiind aşezată de Brentano la baza psihologiei lui. 
Această deosebire în ordine logică trebuie avută în vedere atunci când analizăm analogia propusă 
de Brentano între sunet şi un fost sunet, pe de o parte, şi actul şi corelatul său intenţional, pe de 
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al întregii analize consacrate distingerii în sens modificator şi părţilor obţinute 
pe calea ei este acela că nu poate fi edificată o teorie descriptivă cuprinzătoare a 
conştiinţei fără a recurge la ideea existenţei anumitor părţi ale ei care au un 
regim de existenţă fundamental diferit în raport cu părţile ei distinctive reale.  
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The paper presents the meaning and the role of the modifying distinguishing in Brentano’s 
lectures on the descriptive psychology at the University of Vienna. It examines the question of the 
distinctional parts in the modified sense and its relationship with the distinctional parts in the 
strict sense, especially with the logical parts. 
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altă parte. Căci deşi în ambele cazuri partea modificată este conţinută în sens impropriu în partea 
nemodificată cu care e deja în relaţie, totuşi într-un caz avem de a face cu o identitate de specie, 
pe când în celălalt caz cu o deosebire fundamentală, una în ordinea genului suprem. 
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