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Despre posibilitatea formulării unei explicaţii  

ştiinţifice a conştiinţei fenomenale  
 

                                                                                             

 
       I.  Introducere 

 

       Potrivit doctrinei fizicaliste, lumea este alcătuită exclusiv din elemente fizice, 

neexistând nimic altceva în afara acestora. Majoritatea adepţilor acestei doctrine susţin 

că toate elementele constitutive ale realităţii (incluzând aici şi conştiinţa fenomenală) 

sunt explicabile, la nivel fundamental, în termeni fizici. Această concepţie a întâmpinat o 

puternică opoziţie din partea autorilor anti-fizicalişti, care au invocat existenţa aşa-

numitelor qualia (caracteristicile calitative ale conştiinţei fenomenale), despre care ei 

afirmă că ar avea un caracter non-fizic, inefabil şi subiectiv, care le-ar face imposibil de 

explicat dintr-o perspectivă ştiinţifică. În ipoteza în care ar exista, într-adevăr, astfel de 

qualia, atunci conştiinţa fenomenală nu ar mai putea fi explicată în termeni fizici şi s-ar 

deschide o veritabilă prăpastie explicativă pe care oamenii de ştiinţă nu ar putea 

niciodată să o depăşească, în ciuda tuturor tentativelor lor de a oferi o definiţie 

exhaustivă a conştiinţei. Iar dacă s-ar demonstra că există această prăpastie explicativă, 

ar rezulta că întreaga doctrină fizicalistă este falsă deoarece nu ar mai fi posibil să descrii 

în termeni fizici toate aspectele realităţii. Până în prezent nu s-a putut demonstra, însă, în 

mod indubitabil acest lucru, astfel încât fizicaliştii continuă să susţină că este posibil să 

explici conştiinţa fenomenală în termeni fizici, chiar dacă nu împărtăşesc toţi acelaşi 

punct de vedere în privinţa modului în care ar trebui formulată o astfel de explicaţie. 

Unii dintre ei consideră că aspectele fenomenale ale percepţiilor şi senzaţiilor noastre 

conştiente nu sunt altceva decât proprietăţi fiziologice ale ansamblurilor de neuroni iar 

alţii sunt de părere că aceste caracteristici fenomenale sunt analizabile în termeni 
                                                 
 Acest studiu a fost publicat în volumul colectiv Tendinţe în filosofia ştiinţelor socio-umane, Ed. 
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funcţionali. Dincolo de aceste diferenţe de opinie, ei cad de acord asupra ideii că este 

posibilă formularea unei explicaţii ştiinţifice a conştiinţei fenomenale. 

      Obiectivul meu, în cadrul acestui studiu, este acela de a stabili dacă această idee 

fizicalistă este sustenabilă, având în vedere argumentele care au fost îndreptate împotriva 

ei, de către anti-fizicalişti, în literatura de specialitate a ultimelor decenii. Voi prezenta in 

extenso cele mai importante dintre aceste critici, urmând să precizez, apoi, cum au 

încercat fizicaliştii să răspundă fiecăreia dintre ele. Dar înainte de a trece la expunerea şi 

analizarea argumentelor anti-fizicaliste, consider că este necesară trasarea unui cadru 

general al discuţiei, prin delimitarea principalelor abordări teoretice pentru care au optat 

cei care au comentat ideea posibilităţii formulării unei explicaţii ştiinţifice a conştiinţei 

fenomenale. În linii mari, pot fi distinse trei astfel de abordări.   

      Una dintre ele, de sorginte fizicalistă, este cea potrivit căreia conştiinţa fenomenală 

nu este inabordabilă din perspectiva disciplinelor ştiinţifice deoarece aşa-numitele qualia 

pot fi explicate în termeni fizici. Cei care optează pentru o astfel de abordare admit că 

există qualia dar consideră că ele nu sunt trăsături intrinseci şi fenomenal subiective ale 

stărilor mentale, ci, dimpotrivă, sunt caracteristici extrinseci şi obiective ale respectivelor 

stări. În rândurile lor se plasează atât funcţionaliştii cât şi susţinătorii teoriei identităţii. 

      Funcţionaliştii consideră că aşa-numitele qualia au naturi funcţionale şi că, spre 

exemplu, caracterul fenomenal al unei dureri nu este altceva decât proprietatea acestei 

stări mentale de a juca un anumit rol cauzal şi de a fi intermediarul între un input fizic 

(ex: o înţepătură în mână) şi un output fizic (ex: retragerea mâinii).  

      În ce îi priveşte pe adepţii teoriei identităţii, aceştia sunt de părere că stările mentale 

se identifică cu stări fizice ale corpului, astfel încât proprietăţile stărilor mentale sunt, la 

rândul lor, identice cu proprietăţile fizico-chimice ale stărilor fizice. Este important de 

precizat că există o diferenţă de opinie între aceşti autori, în sensul că unii dintre ei 

afirmă că fiecare tip de stare mentală este identic cu un anumit tip de stare fizică a 

corpului (identitate type-type) iar alţii susţin că relaţiile de identitate nu se stabilesc între 

tipuri de stări, ci între stări mentale individuale şi stări fizice individuale (identitate 

token-token).  
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      O abordare teoretică radical diferită de cea prezentată anterior este cea anti-

fizicalistă. Potrivit acesteia, conştiinţa fenomenală este inexplicabilă din perspectivă 

ştiinţifică deoarece ştiinţa ignoră o caracteristică esenţială a conştiinţei, şi anume 

subiectivitatea. Oamenii de ştiinţă nu iau în considerare faptul că există qualia, 

conţinuturi intrinseci, fenomenal subiective ale stărilor mentale, care nu pot primi o 

caracterizare verificabilă în manieră obiectivă. Anti-fizicaliştii contestă viabilitatea 

tentativelor ştiinţifice de explicare exhaustivă a conştiinţei fenomenale, argumentând că 

cei care au făcut astfel de tentative au încercat să descrie conştiinţa într-o manieră 

obiectivă (tratând-o ca şi cum ar fi intersubiectiv accesibilă) dar nu au ţinut cont de o 

chestiune esenţială, şi anume aceea că doar din perspectiva subiectivă a persoanei întâi 

sunt accesibile trăsăturile fenomenale ale stărilor mentale. După cum afirmă Thomas 

Nagel, unul dintre autorii care au formulat astfel de argumente: “fiecare fenomen 

subiectiv este în mod esenţial conectat cu un singur punct de vedere şi pare inevitabil că 

o teorie obiectivă, fizică, va abandona acel punct de vedere”1.       

      Poate fi delimitată şi o a treia abordare în ceea ce priveşte posibilitatea explicării 

ştiinţifice a conştiinţei fenomenale, respectiv aceea eliminativistă. În esenţă, şi aceasta 

este o abordare fizicalistă dar se diferenţiază de cea pe care am prezentat-o mai devreme 

prin faptul că nu caută să explice qualia în termeni fizici, ci pur şi simplu respinge 

existenţa qualia. Susţinătorii acestei concepţii consideră că nu există experienţe 

fenomenale şi, implicit, nici proprietăţi calitative intrinseci ale unor astfel de experienţe. 

Conştiinţa fenomenală nu este altceva decât o iluzie, o ficţiune a imaginaţiei, astfel încât 

ar fi inutilă orice încercare de a caracteriza qualia din perspectivă ştiinţifică. 

      În cadrul acestei lucrări voi acorda o atenţie deosebită celei de-a doua abordări, cea 

anti-fizicalistă, încercând să evaluez viabilitatea principalelor argumente formulate de 

către cei care o adoptă şi să determin dacă acestora li se poate răspunde într-o manieră 

satisfăcătoare din perspectivă fizicalistă. 

      Până la momentul actual s-au remarcat, în literatura de specialitate, trei argumente 

antifizicaliste deosebit de influente, prin intermediul cărora autorii lor au încercat să 

                                                 
1 Thomas Nagel,  What is it Like to be a Bat,  în  Mortal Questions,  Cambridge,  Cambridge University 
Press,  1979,  p. 174. 



 4 

demonstreze că este imposibilă explicarea conştiinţei fenomenale în termeni ştiinţifici şi 

că ceea ce numim qualia nu sunt proprietăţi fizice sau funcţionale ale stărilor mentale.     

Unul dintre ele a fost formulat de către Saul Kripke. Pe cel de-al doilea (cunoscut şi sub 

numele de argumentul cunoaşterii), îl voi prezenta în forma în care a fost propus de 

către Frank Jackson. În ce priveşte cel de-al treilea argument, voi avea în vedere cea mai 

cunoscută şi cea mai intens discutată variantă a acestuia, formulată de către Joseph 

Levine. 

 

      II.  Argumentul lui Saul Kripke 

 

      Potrivit lui Kripke, o persoană ar putea, în circumstanţe epistemice ideale, să îşi 

imagineze sau să conceapă caracteristicile calitative ale senzaţiilor şi percepţiilor sale în 

absenţa proprietăţilor fizice sau funcţionale ale acestora (şi vice versa) iar proprietăţile 

care pot fi imaginate şi concepute în acest mod trebuie să fie distincte.  

      Filosoful american consideră că trebuie trasată o distincţie între conceptele de enunţ 

a priori şi enunţ necesar şi subliniază că, din punctul său de vedere, termenii a priori şi 

necesar nu sunt intersubstituibili. Iată cum motivează el această distincţie.  

      Numim a priori ceea ce poate fi cunoscut independent de orice experienţă. Kripke 

insistă asupra caracterului de posibilitate al acestei cunoaşteri şi remarcă faptul că: “unii 

filosofi au schimbat oarecum modalitatea care apare în această caracterizare de la poate 

la trebuie. Ei consideră că dacă ceva aparţine domeniului cunoaşterii a priori, nu ar fi 

posibil să fie cunoscut în mod empiric. Aceasta este o greşeală. Ceva poate să aparţină 

domeniului unor astfel de enunţuri care pot fi cunoscute a priori şi cu toate acestea să 

poată fi cunoscut de către oameni pe baza experienţei”2. Eroarea pe care au făcut-o 

numeroşi filosofi a fost aceea de a fi trecut de la poate la trebuie şi de a fi susţinut că 

ceea ce este cunoscut în mod a priori trebuie să fie cunoscut independent de experienţă şi 

nu este doar posibil să fie cunoscut astfel. În aceste condiţii, nu este deloc surprinzător 

faptul că aceşti filosofi nu au diferenţiat ceea ce este a priori de ceea ce este necesar. 

                                                 
2 Saul Kripke, Numire şi necesitate, Bucureşti, ALL, 2001, p. 37. 
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      În ce priveşte conceptul de necesitate, Kripke este de părere că acesta poate fi folosit 

şi într-un sens epistemologic (caz în care ar putea să însemne tocmai a priori) dar şi într-

un sens metafizic iar el este interesat să evidenţieze chiar acest sens metafizic. În opinia 

sa, termenii necesar şi a priori nu numai că nu sunt sinonimi atunci când sunt aplicaţi 

enunţurilor dar nu sunt nici măcar coextensivi deoarece pot exista atât adevăruri 

necesare a posteriori cât şi adevăruri contingente a priori. Filosoful american şi-a 

concentrat atenţia asupra adevărurilor necesare a posteriori, în rândul cărora se 

încadrează în special enunţurile ştiinţifice de identitate, cum ar fi acela că «apa = H2O» 

sau acela potivit căruia «căldura =  mişcare moleculară».  

      Kripke a semnalat faptul că, deşi este un adevăr necesar, enunţul că «apa = H2O» nu 

este şi un adevăr a priori. Oamenii de ştiinţă au descoperit în mod a posteriori faptul că 

apa este în mod necesar H2O. Acestui enunţ de identitate care exprimă o descoperire 

ştiinţifică îi este aplicabil termenul de necesar dar nu şi termenul de a priori, pentru că 

veridicitatea sa nu poate fi stabilită independent de experienţă. Să presupunem, însă, că 

într-o altă lume posibilă ar exista o substanţă care să aibă o structură atomică complet 

diferită de cea a apei dar să se asemene cu apa din punctul de vedere al caracteristicilor 

ei superficiale (cum ar fi acelea că este inodoră, incoloră şi lipsită de gust), fapt care i-ar 

permite să genereze asupra observatorului aceleaşi senzaţii ca şi apa. Ar rezulta de aici 

că poate exista un anumit fel de apă care nu este H2O şi, deci, că enunţul menţionat nu 

este unul necesar, ci unul contingent? Kripke dă un răspuns negativ, arătând că avem de-

a face, în acest caz, doar cu o iluzie a contingenţei şi că, de fapt, nu există o relaţie de 

identitate între această substanţă care nu este apă şi H2O, ci doar despre o identitate între 

senzaţiile pe care le generează cele două substanţe.  

     Un alt exemplu de enunţ de identitate pe care Kripke l-a analizat în detaliu este 

următorul: «căldura = mişcare moleculară». Şi acesta este un enunţ care exprimă o 

descoperire ştiinţifică, respectiv aceea că fenomenul extern pe care îl percepem prin 

simţul nostru tactil ca fiind căldură constă, de fapt, în mişcarea moleculară. Ne putem 

imagina şi în acest caz că există o lume posibilă în care căldura nu este mişcare 

moleculară. Fenomenul ar fi identificat ca fiind căldură în acelaşi mod în care este 

identificat şi în lumea reală: fixându-i referinţa. Iar referinţa termenului căldură este 
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«ceea ce produce în noi senzaţia de căldură». Filosoful american subliniază, însă, că 

proprietatea de a genera senzaţii de căldură este o proprietate contingentă a fenomenului 

căldurii, pentru că s-ar fi putut ca oamenii să nu fi fost sensibili la acest fenomen şi, cu 

toate acestea, fenomenul să fi existat în lumea externă. Sau, pur şi simplu, s-ar fi putut ca 

oamenii să nu existe, ceea ce nu ar fi împiedicat căldura să existe. Prin urmare, fixăm 

referinţa termenului căldură, atât pentru lumea reală cât şi pentru toate lumile posibile, 

printr-o proprietate contingentă a căldurii, respectiv aceea că ea poate să producă în noi o 

anumită senzaţie, pe care o denumim senzaţie de căldură. Termenul căldură este un 

designator rigid, a cărui referinţă este fixată prin identificarea condiţiei sale descriptive. 

Dar şi mişcare moleculară este un designator rigid. Kripke afirmă, de altfel, că 

“identităţile teoretice, potrivit concepţiei pe care o apăr, sunt în general identităţi care 

conţin doi designatori rigizi şi, în consecinţă, sunt exemple ale necesarului a 

posteriori”3. 

      După cum a remarcat Brian Loar, unul dintre comentatorii argumentului lui Kripke, 

combinaţia dintre necesar şi a posteriori este posibilă pentru că acest gen de enunţuri au 

două niveluri semantice4. Să luăm ca exemplu enunţul «căldura = mişcare moleculară». 

La un nivel semantic se găseşte propoziţia «căldura = mişcare moleculară», a cărei 

condiţie de adevăr este identică cu a propoziţiei «mişcarea moleculară = mişcare 

moleculară». Această identitate a condiţiilor de adevăr este valabilă în toate lumile 

posibile, ceea ce înseamnă că enunţul respectiv are un caracter necesar. Dar la un al 

doilea nivel semantic, nivelul a ceea ce se numeşte fixarea referinţei sau ceea ce este 

exprimat sau intensiune primară, se găseşte o propoziţie contingentă. Fixarea referinţei 

presupune identificarea condiţiei descriptive pe care ar trebui să o satisfacă orice 

referinţă a termenului care are rolul de designator rigid. În cazul specific al termenului 

căldură, condiţia descriptivă ar avea următoarea formă: «tot ceea ce cauzează senzaţii de 

căldură în noi». Or, din moment ce mişcarea moleculară satisface această condiţie, 

înseamnă că ea este o referinţă a termenului căldură. De aici, putem deduce că enunţul 

de identitate «căldura = mişcare moleculară» exprimă propoziţia «mişcarea moleculară 

                                                 
3 Ibidem, p. 117. 
4 Cf. Brian Loar, Qualia, Properties, Modality, în “Philosophical Issues”, 13, 2003, p. 114. 
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este cea care cauzează senzaţii de căldură în noi». Iar această propoziţie este una 

contingentă. În virtutea acestei contingenţe, enunţul de identitate menţionat este unul a 

posteriori.  

      Kripke a precizat că, în cazul unor necesităţi a posteriori cum ar fi aceea că apa este 

hidroxid de oxigen sau aceea potrivit căreia căldura este mişcare moleculară, iluzia 

contingenţei poate fi explicată prin modul în care sunt determinate referinţele 

designatorilor rigizi între care este trasată relaţia de identitate. Într-un limbaj formal, 

explicaţia ar decurge după cum urmează “Fie «R1» şi «R2» doi designatori rigizi care 

flanchează semnul identităţii. Atunci «R1 = R2» este necesar, dacă este adevărat. 

Referinţele lui «R1» şi respectiv «R2» pot fi foarte bine fixate prin designatori nonrigizi 

«D1» şi «D2» ... Atunci, deşi «R1 = R2» este necesar, «D1 = D2» poate foarte bine să fie 

contingent şi aceasta este adesea ceea ce conduce la concepţia eronată că «R1 = R2» s-ar 

fi putut dovedi a fi altfel”5.  

      Dar o astfel de explicaţie este valabilă şi în cazul pretinsei relaţii de identitate dintre 

durere şi stimularea fibrelor-C? Dacă pornim de la premisa că într-o lume posibilă 

senzaţia de căldură poate exista în absenţa stimulării fibrelor-C, ar putea fi explicată 

aparenţa contingenţei în acelaşi mod în care s-a procedat în cazul unor identificări 

teoretice cu caracter ştiinţific, aşa cum este aceea dintre căldură şi mişcarea moleculară? 

Kripke consideră că nu, deoarece identificările dintre stări mentale şi stări 

neurocerebrale nu sunt analoage cu identificările ştiinţifice iar explicaţia care este 

aplicabilă în cazul celor din urmă nu este aplicabilă şi în cazul celor dintâi. Pentru a-şi 

argumenta punctul de vedere, el ia în discuţie atât identificările token-token, dintre o 

anumită durere şi o anumită stimulare a fibrei-C, cât şi identificările type-type, dintre 

durere în general şi stimularea fibrelor-C în general. 

      În privinţa identificărilor token-token, Kripke construieşte următorul argument: să 

presupunem că A ar fi o anumită senzaţie de durere iar B ar fi o anumită stare a 

creierului, despre care se spune că este identică cu A. Dacă ar exista, într-adevăr, o 

relaţie de identitate între A şi B, atunci aceasta ar trebui să fie necesară. Pentru a putea 

explica aparenţa contingenţei în aceeaşi manieră în care s-a procedat în cazul identităţii 

                                                 
5 Saul Kripke, Numire şi necesitate, p. 119. 
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dintre căldură şi mişcarea moleculară, ar trebui să argumenteze că a fi o durere este doar 

o proprietate contingentă a lui A, ceea ce ar însemna că prezenţa lui B în absenţa durerii 

nu implică prezenţa lui B fără A. Numai că a fi o durere este, în opinia lui Kripke, o 

proprietate necesară şi nicidecum o proprietate contingentă a senzaţiei de durere, de unde 

rezultă că strategia de argumentare folosită în cazul identificărilor ştiinţifice nu are şanse 

de reuşită în acest caz. 

      Analogia nu funcţionează nici în privinţa identificărilor type-type. Modul în care este 

explicată aparenţa contingenţei în cazul identificării căldurii cu mişcarea moleculară nu 

este valabil şi în cazul identificării durerii cu stimularea fibrelor-C.  

      Relaţia de identitate dintre căldură şi mişcarea moleculară are un caracter necesar iar 

pentru a se putea vorbi despre identitate şi în cazul raportului dintre durere şi stimularea 

fibrelor-C, ar trebui ca şi această relaţie să fie una necesară. Cu alte cuvinte, ar trebui să 

nu existe durere care să nu fie stimulare a fibrelor-C şi nici stimulare a fibrelor-C care să 

nu fie durere. Să presupunem că am admite că există o relaţie de identitate între durere şi 

stimularea fibrelor-C şi că ar trebui să explicăm aparenţa contingenţei. Pentru a putea 

aplica aceeaşi strategie ca şi în cazul identificărilor ştiinţifice, ar trebui să se 

argumenteze că, deşi enunţul de identitate este necesar, ar fi posibil ca un observator să 

se afle într-o situaţie epistemică identică din punct de vedere calitativ cu cea originală, 

situaţie în care un enunţ analog din punct de vedere calitativ ar putea fi fals.  

      Spre exemplu, în cazul identităţii dintre căldură şi mişcarea moleculară, aparenţa 

contingenţei este explicabilă prin faptul că ar fi posibil ca cineva să simtă un fenomen în 

aceeaşi manieră în care noi simţim căldura, respectiv prin intermediul senzaţiei de 

căldură, chiar dacă acest fenomen nu ar fi mişcare moleculară. Dar ar fi valabilă o astfel 

de explicaţie şi în cazul identităţii dintre durere şi stimularea fibrelor-C? Kripke 

consideră că nu, deoarece: “În cazul posibilităţii aparente ca mişcarea moleculară să fi 

putut exista în absenţa căldurii, ceea ce a părut să fie realmente posibil este ca mişcarea 

moleculară să fi existat fără să fie simţită drept căldură, adică s-ar fi putut să existe fără 

să producă senzaţia S, senzaţia de căldură”6. În schimb, nu ar fi posibil ca stimularea 

fibrei-C să existe fără a fi simţită ca durere deoarece o astfel de situaţie ar echivala cu 

                                                 
6 Ibidem, p. 125. 
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existenţa stimulării fără a exista deloc durere. Iar o situaţie în care fibrele-C ar fi 

stimulate fără ca durerea să existe, “ar fi în contradicţie flagrantă cu presupusa identitate 

necesară a durerii şi a stării fizice corespunzătoare, iar ceva analog este valabil pentru 

orice stare fizică ce ar putea fi identificată cu o stare mentală corespunzătoare”7. 

      Potrivit lui Kripke, problema de fond cu care se confruntă cei care încearcă să 

demonstreze că există o relaţie de identitate între stările fizice şi stările mentale este 

aceea că ei nu se mulţumesc să susţină că stările fizice produc stările mentale, ci pornesc 

de la presupoziţia că cele două tipuri de stări apar în mod simultan. Or, în aceste condiţii, 

nu mai poate exista un intermediar între starea fizică şi starea mentală, pentru că cele 

două stări sunt presupuse a fi identice sub toate aspectele. Iar existenţa unui intermediar 

între cei doi termeni ai relaţiei de identitate este foarte importantă în contextul acestei 

discuţii. Acest lucru devine evident dacă luăm în considerare faptul că, în cazul relaţiei 

dintre mişcarea moleculară şi căldură, există un astfel de intermediar care este chiar 

senzaţia de căldură. Iar în măsura în care un observator are senzaţia de căldură, el se 

poate afla în aceeaşi situaţie epistemică în care ar fi dacă ar exista căldură, chiar şi în 

eventualitatea absenţei căldurii. Această posibilitate este exclusă în cazul stărilor mentale 

deoarece faptul de a te afla într-o situaţie epistemică identică din punct de vedere 

calitativ cu cea în care ai avea o senzaţie de durere echivalează cu a avea o durere. Iată 

de ce, conform opiniei lui Kripke: “contingenţa aparentă a conexiunii dintre starea 

mentală şi starea corespunzătoare a creierului nu poate fi explicată printr-un anumit gen 

de analog calitativ, precum în cazul căldurii”8.  

      Inexistenţa unei analogii între cele două tipuri de identitate poate fi demonstrată şi 

altfel, respectiv prin modul în care este determinată referinţa designatorilor rigizi între 

care sunt trasate relaţiile de identitate. Mai exact spus, în cazul relaţiei de identitate 

dintre căldură şi mişcarea moleculară, căldură este un designator rigid a cărui referinţă 

este determinată printr-o proprietate accidentală a referentului, aceea de a produce în 

observator senzaţia de căldură. În schimb, referinţa designatorului rigid durere nu este 

determinată printr-o proprietate accidentală a referentului, ci printr-o proprietate 

                                                 
7 Ibidem, p. 125. 
8 Ibidem, p. 126. 
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esenţială, aceea de a fi durere. Din acest motiv: “nu este posibil să spunem că deşi 

durerea este în mod necesar identică cu o anumită stare fizică, un anumit fenomen poate 

fi identificat  în acelaşi fel în care noi identificăm durerea, dar fără a fi corelat cu acea 

stare fizică. Dacă un fenomen oarecare este identificat în exact acelaşi fel în care noi 

identificăm durerea, atunci acel fenomen este durere”9. 

      În urma analizei realizate, Kripke a ajuns să considere că, din moment ce: 

“Corespondenţa dintre o stare a creierului şi o stare mentală pare să aibă un anumit 

element evident de contingenţă”10, înseamnă că nu este posibil să existe o relaţie de 

identitate între stările mentale şi stările neurocerebrale. Dacă ar exista o astfel de relaţie, 

atunci nu ar mai exista elementul de contingenţă menţionat, pentru că orice relaţie de 

identitate are un caracter necesar, ea nu poate avea loc în mod contingent. În cazul 

raportului dintre stările mentale şi stările fizice, nu se poate demonstra că ar fi vorba 

doar despre o contingenţă aparentă, ceea ce l-a determinat pe filosoful american să 

susţină că teza identităţii dintre cele două tipuri de stări nu este una corectă. Din punctul 

său de vedere: “în cazul fenomenelor mentale nu există nici o «aparenţă» dincolo de 

fenomenul mental însuşi”11. 

      Unii critici ai argumentului lui Kripke au remarcat stranietatea punctului de vedere al 

acestuia potrivit căruia enunţurile de identitate psihofizică sunt singurele enunţuri 

necesare a posteriori în cazul cărora caracterul a posteriori nu este explicat prin faptul că 

cei doi designatori rigizi, între care se spune că ar exista o relaţie de identitate, exprimă 

proprietăţi care sunt relaţionate doar în mod contingent. Ei i-au reproşat, în mod 

îndreptăţit, că nu a explicat de ce aceste enunţuri sunt singurele excepţii de la regulă. 

      O altă obiecţie foarte importantă îndreptată împotriva argumentului menţionat a fost 

formulată de către Brian Loar. Acest autor a semnalat faptul că respectivul argument are 

la bază asumpţia conform căreia singurul mod în care poate fi explicat caracterul a 

posteriori al unei relaţii de identitate a proprietăţilor este acela de a susţine că unul dintre 

conceptele care denotă o proprietate implicată în această relaţie exprimă un mod 

contingent de prezentare. Iar critica lui Loar a fost direcţionată tocmai împotriva acestei 
                                                 
9 Ibidem, p. 126. 
10 Ibidem, p. 127. 
11 Ibidem, p. 127. 



 11 

asumpţii. El a admis că una dintre modalităţile în care ar putea fi explicat caracterul a 

posteriori al identităţii proprietăţilor ar fi acela de a susţine că fie ambele concepte fie 

doar unul dintre acestea implică un mod contingent de prezentare. Dar, în acelaşi timp, a 

respins ideea potrivit căreia aceasta este singura explicaţie posibilă şi a arătat că poate fi 

formulată o explicaţie alternativă. În conformitate cu propriile sale afirmaţii: “Un 

concept fenomenal desemnează în mod rigid proprietatea pe care o denotă. Dar, în acest 

caz, el desemnează în mod rigid aceeaşi proprietate pe care o desemnează în mod rigid 

un concept teoretic fizic. O astfel de situaţie ar putea părea problematică pentru că, dacă 

un concept nu desemnează o proprietate în mod rigid prin intermediul unui mod 

contingent de prezentare, atunci nu ar trebui acel concept să captureze esenţa proprietăţii 

desemnate? Şi dacă două concepte capturează esenţa aceleiaşi proprietăţi, nu ar trebui să 

fim capabili să cunoaştem acest lucru în mod a priori? Acestea sunt utilizări echivoce ale 

expresiei «a captura esenţa a». Într-una dintre utilizări, ea exprimă o noţiune referenţială, 

care nu înseamnă mai mult decât «a desemna în mod rigid». În cazul celeilalte utilizări, 

ea înseamnă ceva de genul «a fi conceptual interderivabil cu un predicat teoretic care 

revelează structura internă a» proprietăţii desemnate. Dar prima nu o implică pe cea de-a 

doua. Ceea ce este corect în observaţia cu privire la desemnarea rigidă nu tinde să 

implice că două concepte trebuie să fie interderivabile a priori”12.  

      După cum a remarcat Loar, chiar dacă două concepte capturează esenţa aceleiaşi 

proprietăţi, este posibil ca ele să nu fie conceptual convertibile. Iar această 

inconvertibilitate se explică, în opinia lui, prin faptul că nu toate categoriile de concepte 

se constituie în aceeaşi parte a creierului. Astfel, în timp ce conceptele fenomenale îşi au 

originea în acele părţi ale creierului unde sunt prelucrate datele senzoriale, conceptele 

teoretice sunt generate în cu totul alte zone ale creierului. Din acest motiv, este puţin 

probabil ca cele două categorii de concepte să fie conceptual convertibile, chiar dacă ar 

denota aceleaşi proprietăţi. Potrivit lui Loar, varianta cea mai plauzibilă este aceea ca 

inconvertibilitatea conceptuală a conceptelor fenomenale şi a conceptelor teoretice fizice 

să fie un fapt psihologic, situaţie în care nu am fi îndreptăţiţi să procedăm în maniera lui 
                                                 
12 Brian Loar, Phenomenal States, în Ned Block, Owen Flanagan and Guven Guzeldere(eds.)  Nature of 
Consciousness, London, MIT Press, 1997, p. 603.  
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Kripke şi să tragem concluzii metafizice pornind de la existenţa unui fapt psihologic. Iar 

în condiţiile în care o astfel de implicaţie nu ar fi legitimă, atunci nu ar exista nici un 

obstacol conceptual în calea acceptării fizicalismului. 

      Voi prezenta în continuare un alt argument anti-fizicalist care a fost şi continuă să fie 

discutat pe larg în literatura de specialitate şi care a fost propus de către Frank Jackson. 

 

      III.  Argumentul lui Frank Jackson 

 

      Acest argument (cunoscut şi sub numele de argumentul cunoaşterii) a fost formulat 

cu scopul de a demonstra că nu putem cunoaşte qualia, aspectele calitative ale 

experienţelor perceptuale, bazându-ne exclusiv pe informaţii fizice cu caracter obiectiv 

(aşa cum susţin fizicaliştii) deoarece qualia se plasează în afara cadrului explicativ 

fizicalist. Prin intermediul argumentului său, filosoful australian a căutat să scoată în 

evidenţă faptul că o persoană nu poate şti nici măcar în principiu cum este să ai o 

senzaţie corporală sau o percepţie vizuală înainte de a avea, efectiv, astfel de experienţe 

subiective, motivul fiind acela că stările mentale au anumite proprietăţi non-fizice care 

nu pot fi cunoscute decât prin experienţă nemijlocită şi nu prin studierea caracteristicilor 

fizice ale creierului şi ale sistemului optic. Proprietăţile calitative ale stărilor mentale nu 

pot constitui subiectul de studiu al ştiinţelor obiective, pentru că ele sunt proprietăţi 

subiective şi nu obiective.  

      Frank Jackson şi-a exemplificat argumentul prin intermediul unui experiment de 

gândire a cărui protagonistă este Mary, o persoană cu abilităţi vizuale normale care a fost 

nevoită să îşi petreacă existenţa în captivitate, închisă într-o cameră vopsită numai în alb 

şi negru. Cu toate că nu i s-a permis niciodată să părăsească această cameră, Mary a fost 

educată prin intermediul unor cărţi scrise negru pe alb şi a unor prelegeri pe care le-a 

vizionat pe un monitor de televiziune cu imagine alb-negru. Pe parcursul timpului, ea a 

ajuns un om de ştiinţă specializat în neurofiziologia vederii, despre care filosoful 

australian susţine că a reuşit să afle toate informaţiile fizice relevante despre activitatea 

şi structura fizică a creierului şi a sistemului optic. Dar dacă admitem că ea deţine, într-

adevăr, toate informaţiile fizice relevante în privinţa acestor chestiuni şi dacă doctrina 
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fizicalistă chiar este adevărată, atunci Mary ar trebui să ştie tot ceea ce se poate şti 

despre vederea în culori înainte de a avea vreo experienţă cromatică. După cum remarcă 

Jackson: “Dacă fizicalismul este adevărat, ea ştie tot ceea ce este de ştiut. A presupune 

că lucrurile stau altfel, înseamnă a presupune că este mai mult de ştiut decât fiecare fapt 

fizic iar aceasta este tocmai ceea ce neagă fizicalismul”13. Din moment ce fizicalismul 

este doctrina potrivit căreia lumea actuală este în întregime fizică şi este integral 

descriptibilă în termeni fizici, atunci înseamnă că fizicaliştii sunt nevoiţi să accepte că o 

cunoaştere fizică completă echivalează cu o cunoaştere completă. De unde rezultă că, 

dacă Mary deţine toate datele fizice despre modul în care sunt alcătuite şi în care 

funcţionează creierul şi sistemul optic, atunci ea are şi o cunoaştere completă despre 

vederea în culori. În cazul în care lucrurile nu stau aşa, concluzia evidentă este aceea că 

fizicalismul este fals. Iar Jackson susţine că argumentul său ar demonstra tocmai faptul 

că, înainte de a fi eliberată, Mary nu ştia tot ceea ce este de ştiut despre vederea în culori, 

de unde ar decurge că doctrina fizicalistă nu este adevărată.  

      Filosoful australian ne propune să luăm în considerare posibilitatea ca Mary să fie, 

într-o zi, eliberată din camera sa şi să aibă ocazia de a privi, pentru prima dată, o roşie 

coaptă. Într-o astfel de situaţie, “Pare pur şi simplu evident că ea va învăţa ceva despre 

lume şi despre experienţa noastră vizuală asupra lumii”14. Ea va afla ceva ce nu ştia 

înainte de a ieşi din cameră, respectiv cum este să ai senzaţia de roşu şi care este natura 

experienţei de a vedea o roşie coaptă. Faptul că ea află ceva nou, cu toate că ştia toate 

informaţiile fizice despre culori şi despre vederea în culori chiar dinainte de a fi 

eliberată, se explică, în opinia lui Jackson, prin aceea că informaţiile fizice nu sunt 

suficiente pentru a ne permite să înţelegem experienţa vizuală. El susţine că: “este 

inevitabilă concluzia potrivit căreia cunoaşterea ei anterioară a fost incompletă. Dar ea a 

avut toate informaţiile fizice. Ergo trebuie să ai mai mult decât atât şi fizicalismul este 

fals”15. De asemenea, Jackson este de părere că, din moment ce o cunoaştere completă a 

faptelor fizice despre percepţia vizuală şi despre activitatea cerebrală nu îi permite lui 

Mary să ştie totul despre vederea în culori, atunci înseamnă că există anumite aspecte ale 
                                                 
13 Frank Jackson, What Mary Didn’t Know, în “The Journal of Philosophy”, 1986, p. 291. 
14 Idem, Epiphenomenal Qualia,  în  “Philosophical Quarterly”,  32, 127, 1982,  p. 130. 
15 Ibidem, p. 131. 
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percepţiei cromatice care nu au un caracter fizic şi care sunt indescriptibile în termeni 

fizici (ceea ce este inacceptabil, judecând din perspectivă fizicalistă). Motivul pentru 

care Mary ar fi avut o cunoaştere incompletă cât timp a fost claustrată ar fi acela că 

există anumite proprietăţi calitative, non-fizice, ale experienţelor vizuale, a căror natură 

intrinsecă nu a fost cunoscută de către ea înainte de a fi perceput culorile cromatice.  

      Filosofii fizicalişti au respins această teză a lui Jackson, susţinând că ea este 

neîntemeiată. Printre cei care au contestat nu numai teza menţionată dar şi viabilitatea 

întregului argument al cunoaşterii, se numără Paul M. Churchland, autor care a încercat 

să determine cu exactitate care este structura argumentului cunoaşterii şi care sunt 

deficienţele acestuia. Potrivit lui Churchland, argumentul lui Jackson are următoarea 

formă: 

(1) – Mary ştie tot ceea ce se poate şti despre stările cerebrale şi proprietăţile lor; 

(2) – Mary nu ştie tot ceea ce se poate şti despre senzaţii şi proprietăţile lor; 

      Pornind de la aceste premise şi ţinând cont de Legea lui Leibniz, rezultă că: 

(3) – senzaţiile şi proprietăţile lor ≠ stările cerebrale şi proprietăţile lor.16 

      Iată care sunt obiecţiile pe care le-a formulat Churchland. 

      În primul rând, el a semnalat faptul că expresia a cunoaşte despre nu are un caracter 

univoc în ambele premise iar argumentul ar fi valid doar dacă expresia respectivă ar 

îndeplini această condiţie. Din punctul său de vedere, lipsa caracterului univoc se 

datorează faptului că tipul de cunoaştere la care se face referire în premisa (1) este diferit 

de tipul de cunoaştere invocat în premisa (2). În prima premisă, cunoaşterea constă în a 

stăpâni un număr de enunţuri sau propoziţii, de tipul celor formulate în textele ştiinţifice, 

în timp ce în cazul celei de-a doua premise cunoaşterea constă în a avea reprezentări 

mentale prelingvistice sau în a avea capacitatea de a face anumite discriminări 

senzoriale. După cum susţine Churchland: “diferenţa dintre o persoană care ştie totul 

despre cortexul vizual dar nu a avut niciodata o senzaţie de roşu şi o persoană care nu 

ştie nimic despre ştiinţele neuronale dar cunoaşte bine senzaţia de roşu poate consta nu 

în ceea ce este cunoscut de către fiecare dintre cele două persoane (stările cerebrale de 

                                                 
16 Paul M. Churchland, Reduction, Qualia, and the Direct Introspection of Brain States, în “The Journal of 
Philosophy”, 82, 1, 1985, p. 23. 
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către prima, qualia de către cea din urmă), ci, mai degrabă, în tipul diferit de cunoaştere 

pe care îl are fiecare despre exact acelaşi lucru. Diferenţa constă în maniera de a 

cunoaşte, nu în natura lucrului(rilor) cunoscut(e)”17. Expresia a cunoaşte despre are un 

caracter echivoc, ea este aplicabilă mai multor tipuri de cunoaştere, iar Jackson a profitat 

de acest aspect pentru a-şi construi argumentul.  

      Consider că această obiecţie, pe care Churchland a formulat-o la adresa argumentului 

prezentat de către el într-o formă sintetizată, este pe deplin îndreptăţită. Numai că nici 

Jackson nu a contestat viabilitatea obiecţiei, admiţând că tipul de cunoaştere despre care 

se vorbeşte în prima premisă a argumentului formulat de către Churchland este diferit de 

tipul de cunoaştere la care se face referire în cea de-a doua premisă a acestuia. În 

schimb, el a ţinut să semnaleze că argumentul pe care îl critică Churchland diferă în mod 

fundamental de cel care a fost formulat în articolul Epiphenomenal Qualia. Jackson 

susţine că prima premisă a argumentului său era alta, respectiv aceea că: “Mary (înainte 

de a fi eliberată) nu ştie tot ceea ce se poate şti despre stările cerebrale şi proprietăţile 

lor, pentru că ea nu ştie despre anumite qualia care sunt asociate cu acestea”18. Din 

punctul său de vedere, Mary poate cunoaşte, cât timp este claustrată în camera alb-negru, 

tot ceea ce este fizic relevant în ceea ce priveşte percepţia vizuală dar în nici un caz nu 

poate şti totul despre vederea în culori, din moment ce ea nu ştie cum este să ai acele 

qualia care sunt asociate percepţiilor cromatice. 

      Aşadar, în opinia lui Jackson, Churchland a formulat o obiecţie corectă care este, 

însă, aplicabilă doar variantei de argument pe care a prezentat-o autorul criticii. Or 

această variantă este diferită de cea pe care a formulat-o Jackson însuşi. Iată de ce, 

pentru a evita alte confuzii ulterioare, el a specificat în articolul său intitulat What Mary 

Didn’t Know care sunt premisele şi concluzia argumentului cunoaşterii în forma sa 

originală: 

 (1)’ – Mary (înainte de a fi eliberată) ştie tot ceea ce se poate şti din punct de vedere 

fizic despre alţi oameni; 

                                                 
17 Ibidem, p. 24. 
18 Frank Jackson, What Mary Didn’t Know, în “The Journal of Philosophy”, 83, 5, 1986, p. 293. 
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(2)’ – Mary (înainte de a fi eliberată) nu ştie tot ceea ce se poate şti despre alţi oameni 

(pentru că ea învaţă ceva despre ei atunci când este eliberată); 

      De unde rezultă că: 

(3)’ – Există adevăruri despre alţi oameni (şi despre ea însăşi) care ies în afara cadrului 

fizicalist19. 

      După cum se poate constata, accentul este pus asupra a ceea ce Mary ştie sau nu ştie 

despre alţi oameni, pentru că Jackson a căutat să evidenţieze faptul că ea nu are o 

cunoaştere completă despre experienţele celorlalţi. Atenţia deosebită pe care el a 

acordat-o acestei chestiuni nu este întâmplătoare. Filosoful australian a remarcat faptul 

că, pentru un fizicalist, dificultatea majoră constă tocmai în a explica de ce află Mary 

lucruri noi cu privire la experienţele celorlalţi în momentul în care ajunge să aibă 

experienţe cromatice. Experienţele celorlalţi aveau loc deja atunci când Mary se afla 

claustrată în camera ei. Or, în aceste condiţii, fizicalistului i se poate pune întrebarea de 

ce nu ştia ea în acele momente cum este să ai astfel de experienţe, având în vedere toate 

informaţiile fizice pe care le deţinea cu privire la percepţia culorilor. 

      Înainte de a expune următoarea critică a lui Churchland, este demn de menţionat 

faptul că Jackson a fost de acord cu ideea că un fizicalist ar fi îndreptăţit să susţină că 

premisa 2’ este nedemonstrabilă. De altfel, unii fizicalişti (cum ar fi David Lewis şi 

Lawrence Nemirow) chiar au exploatat această slăbiciune a argumentului cunoaşterii şi 

au susţinut că, după eliberare, Mary nu învaţă ceva nou ci doar dobândeşte anumite 

abilităţi reprezentaţionale. Jackson nu a contestat ideea că Mary dobândeşte abilităţi noi 

după ce iese din camera sa dar şi-a exprimat opinia că ea acumulează şi cunoaştere 

factuală în momentul în care priveşte, spre exemplu, o roşie coaptă. Chiar dacă nu poate 

fi adusă nici o dovadă în sprijinul tezei că Mary, după ce este eliberată, dobândeşte 

cunoştinţe factuale în privinţa experienţelor ei şi ale celorlalţi, aceasta nu l-a împiedicat 

pe filosoful australian să susţină că: “argumentul cunoaşterii este un argument valid, de 

la premisele cu un înalt grad de plauzibilitate, deşi nedemonstrabile, până la concluzia 

potrivit căreia fizicalismul este fals”20. 

                                                 
19 Cf. Ibidem, p. 293. 
20 Ibidem, p. 295. 
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      În conformitate cu cea de-a doua obiecţie a lui Paul Churchland, argumentul lui 

Jackson are o arie de aplicabilitate mult mai largă decât cea pe care a avut-o în vedere 

autorul său, putând fi îndreptat nu numai împotriva fizicalismului, ci chiar şi împotriva 

dualismului. Pentru exemplificare, Churchland a construit un experiment de gândire în 

cadrul căruia a recurs la argumentul cunoaşterii pentru a contesta existenţa unei 

substanţe imateriale denumită ectoplasmă (substanţă care s-ar afla la originea tuturor 

stărilor noastre mentale). Protagonista acestui experiment de gândire este tot Mary. Se 

porneşte de la ipoteza că, în urma vizionării unor prelegeri pe monitorul alb-negru şi a 

citirii a numeroase cărţi şi articole, ea ar putea deveni un ectoplasmolog de renume 

mondial, cunoscând toate procesele ectoplasmice care fac posibilă vederea în culori. 

După cum remarcă Churchland, chiar dacă această condiţie ar fi îndeplinită tot ar exista 

ceva ce ea nu ştie, respectiv cum este să vezi o culoare cromatică. De unde rezultă că pot 

fi imaginate situaţii în care argumentul cunoaşterii ne permite să demonstrăm că nici 

dualismul nu este adecvat pentru a clarifica toate aspectele vieţii mentale. 

      Jackson a răspuns acestei critici arătând că, indiferent câte prelegeri cu privire la 

qualia ar viziona Mary prin intermediul televiziunii alb-negru şi indiferent câte 

informaţii ar acumula ea din domeniul ectoplasmologiei, tot nu ar putea afla totul despre 

qualia. Judecând din perspectiva unui dualist, este imposibil să obţii o cunoaştere 

completă despre stările mentale doar prin intermediul televizorului alb-negru sau al unor 

cărţi. Cu toate că dobândirea unei cunoaşteri complete despre percepţia culorilor în 

condiţiile menţionate este realizabilă într-un scenariu fizicalist, ea este complet 

irealizabilă într-un scenariu dualist, motiv pentru care experimentul de gândire a cărui 

protagonistă este Mary nu poate fi aplicat, în egală măsură, fizicalismului şi dualismului. 

      Judecând din perspectiva modului în care Jackson concepe dualismul, replica pe care 

el o dă obiecţiei lui Churchland este pe deplin justificată. În măsura în care dualistul nu 

porneşte de la premisa că proprietăţile non-fizice ale experienţelor fenomenale sunt 

descriptibile lingvistic, este evident că devine nesustenabilă teza lui Churchland potrivit 

căreia Mary ar putea afla totul despre procesele ectoplasmice care fac posibilă percepţia 

culorilor doar prin intermediul unor prelegeri şi a unor lecturi. Consider, însă, că nu 

trebuie ignorat faptul că şi fizicalismul ar putea fi caracterizat într-o manieră similară 
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(acceptându-se ideea că unele aspecte fizice ale realităţii nu pot fi descrise prin 

intermediul limbajului), caz în care această doctrină nu ar mai putea fi respinsă pe motiv 

că nu este posibilă explicarea exhausivă, realizată în termeni fizici, a tuturor aspectelor 

conştiinţei fenomenale.  

      Cea de-a treia obiecţie a lui Churchland semnalează faptul că Jackson nu evaluează 

corect cât de mult ar cunoaşte cineva care ar şti tot ceea ce este de ştiut despre creier şi 

sistemul nervos şi nu ţine cont de schimbările radicale care pot surveni la nivelul 

cunoaşterii introspective a stărilor mentale, în urma unei revizuiri radicale a cadrului 

conceptual care le este aplicat acestor stări mentale. Dacă Mary ar deţine, într-adevăr, o 

cunoaştere completă despre stările cerebrale şi proprietăţile lor şi ar ajunge să îşi 

reconceptualizeze întreaga viaţă mentală în termenii acestei cunoaşteri, atunci ea nu şi-ar 

mai identifica senzaţiile vizuale prin intermediul unor concepte ca senzaţie de negru sau 

senzaţie de alb, ci le-ar identifica recurgând la concepte neuro-ştiinţifice care ar indica 

frecvenţa transmiterii semnalelor electrice dintre neuroni la nivelul cortexului occipital. 

Churchland susţine că: “Dacă Mary are conceptele neuro-ştiinţifice relevante pentru 

stările senzoriale în chestiune (senzaţiile de roşu) dar nu a avut niciodată acele stări, ea 

poate fi capabilă să îşi imagineze că este în starea corticală relevantă şi să îşi imagineze 

acest lucru cu un succes substanţial, chiar înainte de a primi stimulii externi care să 

producă acea stare”21. În condiţiile unei astfel de reconceptualizări, Mary ar putea să îşi 

imagineze şi să identifice o senzaţie de culoare pe care nu a experimentat-o niciodată în 

acelaşi mod în care o persoană cu o educaţie muzicală avansată poate construi, în 

imaginaţia ei auditivă, sunetul unei coarde pe care nu a mai auzit-o niciodată. Muzicienii 

sunt capabili de această performanţă deoarece sunetul unei coarde este un set de 

elemente structurat auditiv iar Churchland consideră că avem motive întemeiate pentru a 

susţine că şi o senzaţie de culoare este un set de elemente structurat vizual. Structura 

acestui set ar fi determinată în mod direct de trei parametri, reprezentaţi de către cele trei 

lungimi de undă ale luminii receptate de către cele trei tipuri de celule-con de pe retină. 

În condiţiile în care o senzaţie de culoare este, într-adevăr, un astfel de set de elemente, 

                                                 
21 Paul M. Churchland, Reduction, Qualia, and the Direct Introspection of Brain States, în “The Journal of 
Philosophy”, 82, 1, 1985, p. 26. 
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atunci putem accepta că Mary are capacitatea de a stabili care este structura senzaţiei de 

roşu şi care este frecvenţa de transmisie neuronală care îi corespunde acestei senzaţii. De 

asemenea, nu ni se va mai părea imposibil ca Mary să poată construi în imaginaţia ei 

vizuală senzaţia de roşu, să conceptualizeze în termeni neuro-ştiinţifici această senzaţie 

şi să poată identifica pe cale introspectivă frecvenţa de transmisie neuronală de 90 Hz 

(cea despre care s-a stabilit pe cale experimentală că ar corespunde senzaţiei de roşu) ca 

fiind senzaţia care i-ar fi cauzată de vederea unei roşii coapte. Churchland a admis că pot 

exista şi lucruri pe care ea să nu fie capabilă să şi le imagineze dar şi-a exprimat opinia 

că o astfel de limitare s-ar datora doar capacităţilor finite ale creierului uman şi 

nicidecum caracterului emergent al aşa-numitelor qualia. 

      Jackson a încercat să răspundă şi acestei obiecţii, arătând că, prin intermediul 

argumentului său, el nu a căutat să demonstreze că ar fi logic imposibil ca Mary să îşi 

imagineze cum este să vezi roşu, în condiţiile în care ea nu ar fi avut niciodată senzaţia 

de roşu. Problema nu este că Mary nu şi-ar putea imagina cum este să vezi roşu, ci 

aceea că ea nu ar şti cum este să ai această senzaţie. Iar dacă fizicalismul ar fi adevărat, 

ea ar trebui să ştie acest lucru. Capacitatea imaginativă a lui Mary nu are nici o relevanţă 

în acest context. Din moment ce cunoaşterea ei este deficitară sub aspectul menţionat, 

înseamnă că fizicalismul este fals. 

      Consider că replica lui Jackson este îndreptăţită, în sensul că, într-adevăr, atâta timp 

cât este claustrată Mary nu poate şti cum este să ai o senzaţie de roşu, chiar dacă are 

posibilitatea de a-şi imagina în ce constă această senzaţie. De aici nu rezultă, însă, că ea 

află ceva non-fizic atunci când percepe efectiv culoarea roşu, ci doar că, prin intermediul 

mijloacelor de informare pe care le-a avut la dispoziţie pe parcursul perioadei în care a 

fost închisă în camera alb-negru, nu a putut dobândi informaţia la care face referire 

Jackson. Iar informaţia respectivă poate fi tot de natură fizică, chiar dacă nu este 

descriptibilă în termeni fizici (ceea ce ar fi în acord cu fizicalismul, în măsura în care 

acesta ar fi caracterizat ca fiind doctrina potrivit căreia toate aspectele realităţii sunt de 

natură fizică, deşi unele dintre ele nu pot fi caracterizate exhaustiv în termeni fizici). 

      O altă observaţie pe care o socotesc a fi necesară, având în vedere cele spuse până 

acum în cadrul acestei secţiuni, este aceea că Jackson porneşte de la o premisă falsă 
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atunci când afirmă că Mary ştie tot ceea ce se poate şti din punct de vedere fizic despre 

culori şi despre vederea în culori, înainte de a avea experienţa culorilor cromatice. Din 

camera în care este închisă ea poate, cel mult, să afle totul despre alcătuirea sistemului 

optic uman şi despre modul în care funcţionează acesta dar nu poate şti cum arată 

produsul finit rezultat în urma procesului de prelucrare a informaţiei cromatice de către 

sistemul optic. Mary nu poate şti totul despre acest proces fizic atâta timp cât nu 

cunoaşte în ce constă rezultatul său. Iar această informaţie, pe care Mary nu o deţine pe 

parcursul perioadei de recluziune, este tot o informaţie fizică, care se referă strict la un 

proces fizic.  

      Este plauzibil punctul de vedere al lui Jackson potrivit căruia Mary află ceva nou în 

momentul în care iese din cameră şi priveşte culorile cromatice dar aceasta nu înseamnă 

că datele noi pe care ea le percepe şi le conştientizează la momentul respectiv ar avea un 

caracter non-fizic. Într-adevăr, ea ajunge să dobândească nişte informaţii care sunt 

accesibile doar la modul persoanei întâi, numai că această accesibilitate limitată poate fi 

explicată şi fără a invoca existenţa unor proprietăţi non-fizice ale stărilor mentale. Spre 

exemplu, o explicaţie alternativă ar fi aceea că Mary află o serie de informaţii care se 

constituie intracerebral, în urma unui proces de prelucrare a datelor vizuale primare 

recepţionate de către senzorii optici; iar rezultatul final al respectivului proces poate fi 

cunoscut într-o manieră completă şi nemijlocită doar de către Mary, pentru simplul 

motiv că ea este persoana în creierul căreia a avut loc prelucrarea datelor senzoriale.   

      Consider că Jackson greşeşte atunci când afirmă că Mary ştie tot ceea ce este de ştiut 

din punct de vedere fizic despre vederea în culori încă dinainte de a percepe culorile 

cromatice. Ea nu poate şti tot ceea ce este fizic relevant în privinţa experienţei vizuale a 

culorilor atâta timp cât nu conştientizează cum arată produsul finit al întregului proces de 

prelucrare neuronală a datelor senzoriale receptate de către celulele-con de pe retină. Iar 

pentru cunoaşterea completă a acestui produs finit nu este suficientă lectura unor cărţi 

sau vizionarea unor prelegeri deoarece el este accesibil în mod nemijlocit şi în 

integralitatea sa doar pe cale neuronală, fiind rezultatul prelucrării de către creier a 

informaţiei cromatice primare recepţionate de către senzorii optici.  
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      Dar în ce constă acest produs finit? Fiind vorba despre informaţie vizuală receptată şi 

apoi structurată la nivel neuronal, este plauzibil să considerăm că acesta este o imagine. 

Potrivit ipotezei pe care o propun, caracteristicile acestei imagini sunt direct influenţate 

de particularităţile sistemului optic al fiecărui individ uman în parte, atât din punct de 

vedere al modului în care este alcătuit respectivul sistem cât şi sub aspectul modului său 

de funcţionare, care poate suferi anumite modificări în funcţie de individ. În virtutea 

acestor particularităţi, imaginea pe care o conştientizează un individ care priveşte un 

obiect poate fi uşor diferită de imaginea conştientizată de către un alt individ care 

priveşte acelaşi obiect (în situaţia în care, spre exemplu, cei doi indivizi nu disting la fel 

de bine o anumită culoare) sau poate fi radical diferită (în cazul în care, spre exemplu, 

unul dintre cei doi suferă de acromatopsie). În cazul în care diferenţele sunt minore, 

putem spune că cele două persoane primesc informaţii fizice similare atunci când ia 

sfârşit procesul de prelucrare, la nivel cerebral, a datelor obţinute pe cale senzorială. În 

schimb, dacă unul dintre cei doi indivizi este acromatopsic, neavând capacitatea de a 

vedea culorile cromatice, atunci există motive întemeiate pentru a afirma că cei doi 

primesc informaţii fizice radical diferite sub aspectul culorii obiectului pe care îl privesc. 

      Judecând din această perspectivă, putem înţelege de ce nu este posibil să îi explici 

unui acromatopsic cum este să vezi o anumită culoare. Formularea unei astfel de 

explicaţii ar presupune o descriere integrală a produsului finit al actului percepţiei acelei 

culori, or acest gen de informaţie nu este integral descriptibilă prin intermediul 

limbajului, indiferent dacă se recurge, pentru realizarea descrierii, la concepte 

fenomenale sau la concepte fizice. De asemenea, pentru a putea vorbi despre o explicaţie 

reuşită, ar fi necesar ca ea să fie inteligibilă pentru cel căruia i-a fost comunicată iar 

acromatopsicul nu poate îndeplini această condiţie din moment ce doar o persoană în 

creierul căreia a fost prelucrată informaţia cromatică primară poate şti în ce constă 

produsul finit al unui astfel de proces de prelucrare. Creierul unui acromatopsic nu 

primeşte informaţia cromatică primară pe care să o prelucreze, astfel încât el nu are cum 

să înţeleagă în ce constă produsul finit al actului percepţiei unei culori cromatice. Datele 

obţinute pe cale lingvistică nu îi sunt suficiente pentru a crea în imaginaţie acest produs 

finit deoarece există anumite aspecte ale acestuia care nu îi pot fi comunicate prin 
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intermediul limbajului şi la care nu poate avea acces decât pe cale neuronală. Doar în 

cazul în care creierul său ar putea fi conectat neuronal cu creierul unui alt individ care 

are capacităţi vizuale normale, acromatopsicul ar putea avea acces la informaţia 

cromatică brută şi ar avea posibilitatea de a afla cum este să vezi o culoare cromatică 

      Acestea fiind spuse, voi prezenta, în cele ce urmează, şi un al treilea argument 

antifizicalist, care se aseamănă din multe puncte de vedere cu cel al lui Jackson.    

 

      IV.  Argumentul lui Joseph Levine 

 

      Prin intermediul argumentului său, filosoful american Joseph Levine a încercat să 

demonstreze că nici o caracterizare a senzaţiilor sau a percepţiilor noastre, realizată în 

termeni cauzali sau funcţionali, nu ne-ar permite să explicăm într-o manieră adecvată 

cum este să ai o senzaţie sau o percepţie. Sub acest aspect, poziţia sa se apropie de aceea 

a lui Jackson dar este important de precizat că, spre deosebire de filosoful australian, 

Levine s-a ferit să respingă în mod categoric ideea existenţei unei relaţii de identitate 

între qualia şi proprietăţile fizice ale sistemului nervos. El s-a mulţumit să susţină că nu 

există motive întemeiate pentru a identifica cele două categorii de proprietăţi.  

      Levine a remarcat faptul că majoritatea argumentelor formulate în favoarea ideii 

existenţei unei prăpăstii explicative între mental şi fizic se bazează pe o serie de 

experimente de gândire care au fost construite, de către autorii lor, cu scopul de a 

demonstra că este metafizic posibil ca mentalul să existe separat de fizic. Numai că, în 

opinia sa, intuiţiile metafizice incompatibile cu fizicalismul, pe care şi-au fundamentat 

aceşti autori concluziile experimentelor lor de gândire, sunt discutabile şi pot constitui 

ţinta a numeroase critici. Iată de ce el a optat pentru o altă strategie, respectiv aceea de a 

pleda în favoarea existenţei unei prăpăstii explicative între mental şi fizic pornind de la 

nişte asumpţii care sunt compatibile cu fizicalismul. Una dintre asumpţii este aceea că 

prăpastia este mai degrabă una epistemologică decât una metafizică iar o altă asumpţie 

este aceea că prăpastia survine la nivelul înţelegerii de către noi a modului în care faptele 

fizice le conferă veridicitate faptelor mentale şi că ea nu ar putea fi închisă nici chiar 

dacă ar fi acceptată teza conform căreia faptele mentale sunt adevărate datorită faptelor 



 23 

fizice. Levine a invocat şi el, în sprijinul argumentului său, o serie de experimente de 

gândire dar a ţinut să precizeze că, din punctul său de vedere, în cadrul acestora nu sunt 

descrise situaţii metafizic posibile, ci doar situaţii imaginabile, conceptibile. 

      Levine a ţinut cont de distincţia trasată de către Kripke între ceea ce este metafizic 

necesar şi ceea ce este a priori şi s-a declarat a fi de acord atât cu ideea că anumite 

enunţuri necesare, cum ar fi acela că «apa = H2O», nu au un caracter a priori deoarece 

adevărul lor nu poate fi stabilit doar prin analiza conceptuală a conceptelor relevante, cât 

şi cu ideea că existenţa adevărurilor necesare a posteriori demonstrează faptul că nu 

există o conexiune directă între independenţa conceptuală dintre mental şi fizic şi 

independenţa metafizică dintre acestea. Trebuie spus, însă, că în timp ce aceste premise 

l-au condus pe Kripke la concluzia că existenţa enunţurilor necesare a posteriori conduce 

la apariţia unei iluzii a contingenţei care se cere a fi explicată, Levine a tras o altă 

concluzie, şi anume aceea că aparenţa contingenţei evidenţiază, în numeroase cazuri, 

fragilitatea intuiţiilor noastre metafizice. De altfel, el a şi respins ideea potrivit căreia 

intuiţiile noastre ne oferă accesul la realitatea metafizică, susţinând că: “ideile noastre 

pot fi oricât de clare şi de distincte şi, cu toate acestea, să nu corespundă cu ceea ce este, 

în fapt, posibil”22. De asemenea, a încercat să îşi formuleze argumentul în aşa fel încât să 

îşi păstreze o poziţie neutră în privinţa chestiunilor metafizice. Cu toate acestea, el nu a 

putut evita să se pronunţe în privinţa motivelor pentru care consideră că stările de 

conştiinţă nu ar fi explicabile în termeni fizici, ceea ce a avut drept consecinţă o pierdere 

parţială a neutralităţii către care a aspirat.  

      Argumentul lui Levine este construit pe baza unei analize a modului în care este 

depăşită prăpastia explicativă într-un caz standard de reducţie explicativă reuşită. El a 

descris un astfel de caz, pe care l-a comparat cu situaţia reducţiei explicative nereuşite a 

conceptelor fenomenale la conceptele neurocerebrale şi a încercat, apoi, să determine în 

ce constă asimetria dintre cele două cazuri. 

                                                 
22 Joseph Levine, On Leaving Out What it's Like, în M. Davies & G. Humphreys (eds.), Consciousness: 
Psychological and Philosophical Essays, Oxford, Basil Blackwell, 1993, p. 123. 
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      Exemplul de reducţie explicativă de succes prezentat de către filosoful american îl 

constituie descrierea fenomenului fierberii apei în termenii fizicii moleculare şi ai 

chimiei. În esenţă, explicaţia pe care au propus-o oamenii de ştiinţă are următoarea 

formă: atunci când energia cinetică a moleculelor de H2O creşte, tot mai multe molecule 

se rup de restul moleculelor care alcătuiesc lichidul şi formează bule de gaz în interiorul 

acestuia. Presiunea exercitată de către aceste bule de gaz, cunoscută sub numele de 

presiune a vaporilor, creşte pe măsură ce creşte temperatura, într-o măsură care depinde 

de forţa legăturilor dintre molecule. Atunci când presiunea vaporilor este egală cu 

presiunea atmosferică legăturile dintre molecule se rup, efectul fiind acela că bulele de 

gaz sunt eliberate în atmosferă.  

      În opinia lui Levine, aceasta este o explicaţie adecvată, realizată în termenii chimiei 

şi ai fizicii moleculare, a motivelor pentru care apa fierbe în anumite condiţii date. Dar el 

remarcă faptul că până şi o astfel de explicaţie suferă de o deficienţă care nu poate fi 

ignorată, respectiv aceea că un concept cum este cel de fierbere aparţine limbajului 

popular şi nicidecum celui al chimiei sau al fizicii moleculare. Pentru a elimina 

deficienţa menţionată, Levine propune introducerea unor aşa-numite principii-pod, care 

nu ar fi altceva decât nişte definiţii ce ar trebui să facă legătura între conceptele 

limbajului popular şi conceptele limbajului ştiinţific şi să permită explicarea celor dintâi 

în termenii celor din urmă. El consideră că: “Problema este aceea că teoria chimică şi 

teoria populară nu au un vocabular identic şi undeva vor trebui introduse nişte principii-

pod. ... Avem nevoie de o definiţie a fierberii şi a îngheţării care să fie realizată în 

termenii vocabularelor ... acelor teorii la care se face apel în cadrul explicaţiei”23. În 

urma introducerii principiilor-pod, cercetătorii ar avea posibilitatea de a răspunde în 

termenii chimiei şi ai fizicii moleculare la întrebări care sunt formulate prin intermediul 

limbajului popular.  

       Levine precizează şi care este punctul său de vedere în privinţa modului în care ar 

trebui să se desfăşoare procesul de reducţie explicativă. Potrivit afirmaţiilor sale: 

“reducţia explicativă este, într-un fel, un proces în două etape. Etapa 1 implică procesul 

(relativ? quasi?) a priori de prelucrare a conceptului ... care urmează a fi redus în forma 

                                                 
23 Ibidem, p. 131. 
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care să permită reducţia, prin identificarea rolului cauzal pentru care căutăm mecanisme 

subiacente. Etapa a 2-a implică munca empirică de a descoperi care sunt aceste 

mecanisme subiacente”24. Desigur, un astfel de proces nu ar putea avea loc în condiţiile 

în care nu ar exista o conexiune inteligibilă între teoria care urmează a fi redusă şi teoria 

la care se efectuează reducerea. De asemenea, trebuie să fie îndeplinită şi o altă condiţie, 

respectiv aceea ca principiile-pod să fie formulate pe baza unei analize conceptuale a 

priori sau, cel puţin, quasi a priori.  

      Este important de subliniat, în acest context, că Levine a avut serioase dubii în 

privinţa caracterului a priori al analizei care conduce la formularea principiilor 

menţionate. Aceste îndoieli au fost generate de constatarea sa că multe dintre principiile-

pod care ar urma să conecteze vocabularul ştiinţific cu cel popular nu sunt definiţii 

analitice, ci doar adevăruri necesare a posteriori. El a avut în vedere şi observaţiile unor 

autori fizicalişti, care au contestat statutul a priori, pur conceptual, atribuit principiilor-

pod ce au rolul de a conecta descrierea unui fenomen în limbaj comun cu descrierea 

acestuia în limbaj ştiinţific. Aceşti autori au semnalat faptul că ceea ce se realizează prin 

intermediul unor astfel de principii nu este altceva decât o descriere în limbaj ştiinţific a 

fenomenului care se cere a fi explicat. Iar pentru ca o astfel de descriere să constituie un 

răspuns ştiinţific adecvat pentru o întrebare care se referă la acel fenomen şi care este 

formulată prin intermediul limbajului comun, ar fi suficient să se menţioneze că 

fenomenul descris în limbaj ştiinţific este chiar fenomenul cu privire la care a fost pusă 

întrebarea.  

      Criticii au semnalat şi o altă slăbiciune a argumentului lui Levine, şi anume aceea că 

el este nevoit să demonstreze nu doar că este fizic imposibil ca apa să nu fiarbă în 

situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile pentru ca acest proces fizic să aibă loc dar 

şi că este de neconceput ca ea să nu fiarbă în aceste condiţii. Iar din modelul de reducţie 

explicativă prezentat de către filosoful american nu reiese cum s-ar putea demonstra 

acest lucru. Mai mult decât atât, nu rezultă nici măcar cum ar fi posibilă realizarea unei 

analize conceptuale a priori a fierberii. Chiar dacă presupunem că fierberea este în mod 

                                                 
24 Ibidem, p. 132. 
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necesar un proces fizic, descriptibil în urma unui proces de reducţie explicativă, nu 

trebuie ignorat faptul că această necesitate este una a posteriori şi nicidecum una priori.  

      Răspunsul dat acestor critici a fost acela că, din faptul că există apă fiartă, nu rezultă 

a priori că ar exista H2O care trece prin procesul fizic pe care îl numim fierbere. În 

schimb, poate fi construit un raţionament a priori în sens invers, pornind de la teoriile 

ştiinţifice şi observaţiile experimentale şi deducând de aici prezenţa apei şi realizarea 

fierberii. Această posibilitate există deoarece nu ar fi de conceput ca ceva să fie H2O, să 

instanţieze mişcările moleculare care sunt caracteristice fierberii, şi să nu fiarbă.  

      Dar criticii pot replica la rândul lor, semnalând faptul că Levine nu a trecut la 

construirea propriu-zisă a raţionamentului şi nici nu a specificat cum ar trebui realizată, 

din punctul său de vedere, analiza conceptuală a fierberii. El s-a limitat la a-şi exprima 

convingerea intuitivă că, în timp ce este de conceput ca o substanţă diferită de H2O să 

aibă proprietăţile superficiale ale apei, este de neconceput ca H2O să nu aibă aceste 

proprietăţi.  

     Efortul de cercetare al lui Levine a fost canalizat, îndeosebi, în direcţia evidenţierii 

diferenţelor dintre un astfel de caz de reducţie explicativă, pe de o parte, şi tentativele de 

a explica stările de conştiinţă în termenii stărilor neurocerebrale, pe de cealaltă parte. El 

a ţinut să sublinieze că, în cazul unor astfel de tentative, nu este de neconceput apariţia 

stărilor de conştiinţă, în condiţiile în care nu se produc activităţile neuronale cu care sunt 

corelate respectivele stări. Chiar dacă presupunem că ar fi constatată o corelare perfectă 

între o percepţie senzorială şi activitatea unui grup de neuroni şi s-ar cădea de acord în 

privinţa faptului că respectiva percepţie constă în mod necesar în desfăşurarea acelei 

activităţi neuronale, Levine consideră că tot ar fi posibil să concepi acea activitate 

neurocerebrală independent de percepţia cu care este corelată şi vice versa. 

      Înainte de a trece la prezentarea modului în care au încercat fizicaliştii să răspundă 

celor trei argumente anti-fizicaliste, consider că este necesară o reliefare mult mai 

accentuată a raportului existent între argumentul lui Jackson şi cel al lui Levine. După 

cum au remarcat numeroşi comentatori, poziţiile adoptate de către cei doi autori sunt 

destul de apropiate, ceea ce poate conduce la confuzii în aprecierea relaţiei existente 

între concepţiile lor. Nu trebuie uitat faptul că ambii autori au acordat o deosebită atenţie 
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relaţiei dintre termenii limbajului obişnuit şi termenii ştiinţifici şi, mai ales, rolului pe 

care îl are limbajul ştiinţific în explicarea fenomenelor descrise prin intermediul 

limbajului comun. De asemenea, ei au căzut de acord şi în privinţa faptului că enunţurile 

care conectează cele două tipuri de termeni sunt, adeseori, necesare şi a posteriori, ceea 

ce înseamnă că ele nu pot fi justificate pe o cale pur conceptuală. Pot fi date şi alte 

exemple de asemănări existente între punctele lor de vedere dar îmi voi concentra 

atenţia, în cele ce urmează, asupra evidenţierii deosebirilor de opinie dintre ei. 

        Iată o ilustrare a acestor divergenţe de idei: Frank Jackson, deşi nu a contestat teza 

lui Levine potrivit căreia, în cele mai multe cazuri, din independenţa conceptuală a 

termenilor nu decurge în mod direct independenţa metafizică a proprietăţilor denotate de 

către aceşti termeni, a ţinut să sublinieze că poziţia sa se diferenţiază de aceea a lui 

Levine prin faptul că el consideră că, inclusiv în cazul unor necesităţi a posteriori, 

justificarea enunţului de necesitate nu se poate fundamenta decât pe o analiză 

conceptuală. Jackson ia în discuţie cazul termenilor apă şi H2O care, deşi sunt 

independenţi din punct de vedere conceptual, denotă acelaşi lucru (ceea ce permite ca 

analiza lor conceptuală să se poată realiza fără dificultăţi). El susţine că o astfel de 

analiză, atunci când este coroborată cu o serie de teze ştiinţifice contingente, este 

suficientă pentru a putea deduce necesităţile a posteriori şi pentru a conecta descrierile 

uzuale ale fenomenelor cu explicaţiile lor ştiinţifice. Numai că Jackson ţine să sublinieze 

că, din punctul său de vedere, tipul de analiză conceptuală disponibil în cazul termenilor 

menţionaţi nu este realizabil şi în cazul termenilor care exprimă concepte fenomenale, 

ceea ce ar reprezenta o nouă dovadă a faptului că fizicalismul este fals, că nu există o 

conexiune metafizică necesară între conştiinţa fenomenală şi stările neurocerebrale şi că 

nu este posibil să explici qualia în termeni fizici.  

     Chiar dacă aceste concluzii ale lui Jackson pot părea radicale, nu trebuie uitat faptul 

că el porneşte de la presupoziţia că teza metafizică fundamentală a fizicalismului este 

aceea că orice lume posibilă care este un duplicat fizic minimal al lumii noastre 

(minimal în sensul că nu conţine nimic care nu ar fi necesar pentru a îndeplini condiţia 

de duplicat fizic) este, pur şi simplu, un duplicat al lumii noastre. Condiţia minimalităţii 

nu este menţionată întâmplător, ci este foarte importantă deoarece, dacă ea nu ar fi 
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îndeplinită, atunci ar putea exista lumi care să fie duplicate fizice ale lumii noastre dar 

care să conţină, în afara substanţelor fizice, şi substanţe non-fizice (or, în astfel de lumi, 

enunţurile fizicaliste s-ar dovedi a fi false). Jackson este de părere că, în cazul în care 

fizicalismul este înţeles în acest mod, atunci rezultă că: “orice fapt psihologic care 

priveşte lumea noastră este implicat de către natura fizică a lumii noastre”25. Problema 

este, însă, aceea că el a fost nevoit să admită faptul că unele dintre aceste implicaţii nu au 

un caracter a priori: “Analiza conceptuală în sensul tradiţional... constă în reflecţia a 

priori asupra conceptelor şi a cazurilor posibile, realizată cu scopul de a elucida 

conexiunile dintre diferitele moduri de a descrie lucrurile. De aici încolo, s-ar putea 

obiecta că, dacă permitem ca anumite implicaţii să fie a posteriori, atunci este evident că 

a demonstra o implicaţie nu înseamnă a demonstra importanţa analizei conceptuale”26. 

Or, în aceste condiţii, el ar fi avut nevoie de un argument suplimentar pentru a putea să 

demonstreze că doctrina fizicalistă este nesustenabilă în lipsa unei analize conceptuale a 

mentalului în termeni fizici. Toate tentativele sale de a formula un astfel de argument au 

fost, însă, combătute cu succes de către critici. 

      Revenind la chestiunea deosebirilor existente între concepţiile lui Levine şi Jackson, 

se poate spune că acestea devin şi mai evidente atunci când sunt avute în vedere 

consecinţele de ordin metafizic pe care ei le derivă din premisa existenţei unei prăpăstii 

explicative între mental şi fizic. Astfel, în vreme ce Levine consideră că această 

prăpastie este mai degrabă una epistemologică decât una metafizică şi că ea este 

compatibilă cu ideea existenţei unei relaţii de supervenienţă între conştiinţă şi materia 

cerebrală, Jackson este de părere că prăpastia explicativă are un caracter metafizic şi că 

momentele de conştiinţă nu sunt nici identice cu şi nici superveniente asupra 

evenimentelor neurocerebrale. În opinia lui Levine, prăpastia survine la nivelul 

capacităţii noastre de a înţelege cum este posibil ca faptele fizice să genereze fapte 

mentale şi ea nu dispare nici chiar dacă acceptăm ideea că sursa faptelor mentale o 

constituie faptele fizice. El nu contestă plauzibilitatea unor experimente de gândire cum 

ar fi acela al cărui subiect este Mary dar îşi exprimă convingerea că astfel de 
                                                 
25 Frank Jackson, Armchair metaphysics, în J. O’Leary-Hawthorne and M. Michael (eds.), Philosophy in 
Mind. Dordrecht: Kluwer 1993, p. 131. 
26 Ibidem, p. 136. 
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experimente indică, mai degrabă, ceea ce este conceptibil şi imaginabil şi nu ceea ce este 

metafizic posibil. Argumentele care sunt fundamentate pe astfel de experimente nu sunt 

suficiente pentru a demonstra veridicitatea unor teze metafizice dar ele pot constitui un 

indiciu al faptului că nu este posibilă formularea unei explicaţii a faptelor mentale în 

termenii faptelor fizice.  

      O altă deosebire semnificativă existentă între viziunile celor doi autori este aceea că, 

în timp ce Levine a încercat să evite problema metafizică a supervenienţei mentalului 

asupra fizicului prin invocarea analizei conceptuale, Jackson a recurs la analiza 

conceptuală tocmai pentru a-şi susţine punctul de vedere potrivit căruia conştiinţa nu 

este supervenientă asupra stărilor fizice.  

      Pot fi trasate şi alte distincţii care să ne permită să nu facem confuzii între concepţia 

lui Jackson şi cea a lui Levine dar consider că cele pe care le-am menţionat deja sunt 

suficiente pentru a evidenţia linia de demarcaţie care separă aceste concepţii. 

      Odată încheiată expunerea celor trei argumente anti-fizicaliste, mă voi axa, în 

secţiunea următoare a acestui studiu, asupra expunerii tentativelor autorilor fizicalişti de 

a răspunde într-o manieră cât mai convingătoare provocărilor lansate de către Kripke, 

Jackson şi Levine. 

 

      V.  Replici fizicaliste 

 

      În literatura de specialitate pot fi identificate numeroase răspunsuri pe care autorii 

fizicalişti le-au dat acestor argumente. Dată fiind diversitatea acestor răspunsuri, ar fi 

dificil de realizat o prezentare sintetică şi sistematică a lor, în condiţiile în care ne-am 

concentra atenţia asupra fiecărui argument în parte. 

     Janet Levin a remarcat, însă, că o prezentare optimă a replicilor fizicaliste se poate 

realiza dacă sunt avute în vedere două asumpţii, pe baza cărora au fost construite toate 

cele trei argumente antifizicaliste.  

      În conformitate cu una dintre aceste asumpţii, nu există nici o conexiune epistemică 

între conceptele calitative şi cele fizice. În caz contrar, ar fi imposibil să concepi qualia 

unor percepţii vizuale independent de proprietăţile fizice sau funcţionale ale acestor 
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percepţii. Dacă ar exista o astfel de conexiune, atunci ar fi posibil, cel puţin în principiu, 

să ştii totul despre cum e să vezi o anumită nuanţă de roşu fără a fi experimentat 

vreodată acea nuanţă de roşu.  

      Potrivit celei de-a doua asumpţii, utilizarea conceptelor calitative presupune (sau, cel 

puţin, sugerează) existenţa unor proprietăţi calitative ireductibile. Cei care adoptă un 

astfel de punct de vedere consideră că, dată fiind ireductibilitatea conceptelor calitative 

la cele fizice, se poate concluziona că şi proprietăţile calitative sunt ireductibile la 

proprietăţi fizice. Este important de menţionat că această asumpţie este sustenabilă şi 

prin prisma teoriei lui Gottlob Frege, potrivit căreia două concepte care nu sunt 

echivalente pot denota aceeaşi entitate dacă se referă la proprietăţi diferite ale acesteia. 

Unii antifizicalişti, cum ar fi Jackson şi Chalmers, au apelat şi la argumente de natură 

inductivă pentru a veni în sprijinul punctului de vedere menţionat. Astfel, ei au ţinut să 

sublinieze că pe cale inductivă se ajunge în mod invariabil la concluzia că, atunci când 

reducţia interteoretică este posibilă, conceptele teoriei care este redusă sunt analizabile 

prin intermediul conceptelor teoriei la care se efectuează reducerea. Or, dacă se admite 

că teoriile antifizicaliste cu privire la qualia sunt ireductibile la teoriile fizicaliste, atunci 

înseamnă că nici unul dintre conceptele celor dintâi nu este analizabil prin intermediul 

conceptelor celor din urmă. Iar de aici se poate deduce că nici proprietăţile pe care cele 

două tipuri de concepte le desemnează nu sunt reductibile unele la celelalte. 

      Fiecare dintre cele două asumpţii a fost respinsă de către o serie de autori fizicalişti. 

      Cea dintâi a fost contestată pe considerentul că există o conexiune epistemică între 

conceptele fizice şi cele calitative. Când vorbesc despre concepte fizice, ei au în vedere 

acele concepte cauzale sau funcţionale utilizate în limbajul cotidian de către fiecare 

dintre noi, atunci când încercăm să explicăm cum e să ai o anumită stare mentală. Aceşti 

autori admit că o caracterizare neurofiziologică ar fi inadecvată pentru explicarea unui 

concept calitativ. Ei sunt, totuşi, de părere că un concept calitativ cum ar fi, spre 

exemplu, acela de durere de dinţi, ar putea fi definit în termenii fizici ai limbajului 

cotidian după cum urmează: durerea de dinţi este o stare care este cauzată în mod 

obişnuit de către o serie de sindromuri fizice şi care are ca efect apariţia anumitor dorinţe 

şi, eventual, a unui comportament care vizează înlăturarea acestei stări. 
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      Criticii acestui punct de vedere (ex: Ned Block) îşi exprimă, însă, serioase dubii în 

privinţa ideii că astfel de caracterizări fizicaliste realizate în termenii limbajului cotidian 

ar putea fi necesare şi suficiente pentru a da seama de aspectele calitative ale stărilor 

mentale. Ele nu ar fi necesare deoarece unele dintre senzaţiile noastre nu au roluri 

cauzale sau funcţionale atât de evidente încât să fi ajuns să fie cunoscute şi descrise în 

limbajul cotidian şi nu ar fi suficiente pentru că, indiferent de faptul dacă se reuşeşte sau 

nu formularea unor definiţii fizicaliste, nu poate fi exclusă posibilitatea ca stările mentale 

să aibă, totuşi, trăsături calitative. 

      Janet Levin remarcă, însă, faptul că fizicaliştii ar putea fi de acord cu aceste 

observaţii critice fără a renunţa la ideea că există o conexiune conceptuală între 

conceptele calitative şi cele fizice. Pentru a nu fi nevoiţi să abandoneze această idee, ei 

pot opta pentru una dintre următoarele alternative: “ei pot slăbi constrângerile asupra 

analizei conceptuale, astfel încât informaţiile ştiinţifice care ar putea ajuta la 

individuarea senzaţiilor şi percepţiilor să poată contribui la explicarea conceptelor 

calitative sau pot nega că există un conţinut determinat, coerent, al conceptelor noastre 

calitative, dincolo de ceea ce poate fi explicat prin caracterizări clasice funcţionaliste ... 

şi astfel să susţină că nu există deloc proprietăţi calitative care să le corespundă acestor 

concepte”27.  

      Chiar Levin însăşi face parte dintre fizicaliştii care au optat pentru prima alternativă, 

ea fiind de părere că există modalităţi de a lărgi aria de aplicabilitate a unor caracterizări 

realizate în termenii limbajului simţului comun28. Într-un alt articol al său, intitulat Is 

Conceptual Analysis Needed for the Reduction of Qualitative States?, autoarea îşi 

exprimă opinia că până şi o persoană cum este Mary, care şi-a petrecut existenţa într-o 

cameră alb-negru, ar fi capabilă, după ce ar vedea prima oară culoarea roşu şi i s-ar 

spune că urmează să fie adusă într-o stare neuronală care satisface descripţia cauzal-

funcţională a experimentării culorii portocaliu, să îşi imagineze (sau măcar să nu fie 

surprinsă de) caracterul calitativ al experienţei care va urma. Levin consideră că: “Rolul 

                                                 
27 Janet Levin, Qualia, în Routledge Encyclopedia of Philosophy, London and New York, Routledge, 
1998. 
28 Cf. Idem, Analytic Functionalism and the Reduction of Phenomenal States, în “Philosophical Studies”, 
61, 3, 1991, p. 230-232. 
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caracterizării cauzal-funcţionale a experienţei este acela de a ne furniza aceste puteri de 

extrapolare. Şi posedarea acestor puteri, atunci când este adăugată teoriei 

neurofiziologice şi consideraţiilor metodologice în favoarea fizicalismului, ar fi 

suficientă, susţin eu, pentru a ne convinge că putem «înţelege cum» anumite stări 

cerebrale trebuie să fie experienţele despre care ştiinţele neuronale plus metodologia ne 

spun că ar fi”29. 

       Aceeaşi cale a fost aleasă şi de către alţi fizicalişti, cum ar fi David Lewis, autor care 

a căutat să demonstreze că acea cunoaştere pe care o obţinem exclusiv prin intermediul 

experienţei constă, mai degrabă, în dobândirea unor abilităţi practice şi nu a unor 

concepte care ne lipseau anterior30.  

      Pentru cea de-a doua alternativă identificată de către Levin a optat, printre alţii, 

Daniel Dennett. Acest autor şi-a exprimat convingerea fermă că, dacă lăsăm la o parte 

ceea ce poate fi explicat prin caracterizări cauzale sau funcţionale, nu există un conţinut 

determinat al conceptelor noastre calitative31. Într-o lucrare a sa intitulată Quining 

Qualia, Dennett a încercat să demonstreze că până şi în situaţia în care am porni de la 

premisa că există qualia, tot am fi nevoiţi să admitem că există anumite fapte 

determinate cu privire la ele care nu pot fi cunoscute din perspectiva persoanei întâi. 

Pentru a-şi susţine acest punct de vedere, Dennett a construit o serie de experimente de 

gândire. Într-unul dintre aceste experimente, cunoscut sub numele de exemplul Chase-

Sanborn, el ne propune să ne imaginăm o situaţie în care un individ constată, pe cale 

introspectivă, că o anumită quale pe care o experimentează (gustul din acel moment al 

cafelei Maxwell House), diferă de o altă quale, înrudită cu aceasta, pe care a 

experimentat-o în trecut (gustul pe care îl avea atunci cafeaua Maxwell House), în sensul 

că gustul de acum nu îi mai place la fel de mult cum îi plăcea gustul de atunci. Potrivit 

lui Dennett, o astfel de situaţie ar putea fi explicată în două moduri: fie experienţa de 

acum este calitativ diferită de experienţa din trecut, fie cele două experienţe sunt calitativ 

                                                 
29 Idem, Is Conceptual Analysis Needed for the Reduction of Qualitative States?, în “Philosophy and 
Phenomenological Research”, LXIV, 3, 2002, p. 586. 
30 Cf. David Lewis, What experience teaches, în W. G. Lycan (ed.), Mind and Cognition, Cambridge, 
Blackwell, 1990 
31 Cf. Daniel Dennett, Consciousness Explained, Boston, Little, Brown & Company, 1991. 
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identice dar standardele preferinţelor individului respectiv s-au schimbat între timp. Una 

dintre aceste explicaţii ipotetice ar trebui să fie valabilă dar problema este că individul în 

cauză nu poate decide, bazându-se exclusiv pe constatările sale introspective, care dintre 

ipoteze ar trebui să fie eliminată. El nu are această posibilitate pentru că anumite fapte 

determinate cu privire la qualia pe care un subiect le-a experimentat în trecut nu pot fi 

stabilite pe baza gândurilor conştiente pe care acesta le are în prezent. Subiectul are un 

acces privilegiat prin introspecţie doar la experienţele sale prezente dar nu şi la cele 

trecute. În aceste condiţii, doar din perspectiva persoanei a treia s-ar putea stabili dacă 

experienţa de acum a persoanei care bea cafea Maxwell House este identică sau diferită 

de experienţa pe care a avut-o atunci când a mai consumat acest sortiment de cafea.  

      După cum remarcă Ned Block, unul dintre autorii care au comentat experimentul de 

gândire al lui Dennett, doar un expert cum ar fi, spre exemplu, un neurofiziolog care ar 

examina creierele lui Chase şi Sanborn ar putea stabili dacă experienţele pe care le au 

aceştia atunci când beau cafea Maxwell House diferă în două momente distincte ale 

timpului. Din faptul că nu ne putem baza pe mărturiile lui Chase şi Sanders pentru a 

stabili acest lucru rezultă că aşa-numitele calităţi fenomenal conştiente nu sunt 

transparente în introspecţie iar dacă nu sunt transparente atunci înseamnă că nu există, în 

realitate, calităţi fenomenal conştiente32. Aceasta este, de altfel, şi concluzia lui Dennett, 

care susţine că, dacă nu putem cunoaşte integral prin introspecţie aşa-zisele caracteristici 

calitative ale experienţelor noastre ci mai este nevoie şi de o perspectivă a persoanei a 

treia, atunci înseamnă că ele: “nu sunt qualia, pentru simplul motiv că relaţia epistemică 

a cuiva cu ele este exact aceeaşi ca şi relaţia epistemică a cuiva cu nişte proprietăţi 

externe care sunt deja – chiar dacă failibil – detectabile, cum ar fi temperatura camerei 

sau greutatea. Ideea că cineva ar trebui să consulte un expert extern şi să efectueze teste 

comportamentale elaborate asupra sie însuşi pentru a confirma ce qualia a avut ne 

conduce, cu siguranţă, mult prea departe de ideea noastră originală de qualia ca 

proprietăţi despre care avem o cunoaştere nemijlocită, cu caracter particular”33. 

                                                 
32 Cf. Ned Block, Consciousness, in S. Guttenplan (ed.), A Companion to the Philosophy of Mind, Oxford,  
Blackwell, 1994, p. 212. 
33 Idem, Quining Qualia, în William Lycan (ed.), Mind and Cognition, Oxford, Blackwell Publishers, 
1990, p. 533. 
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      Indiferent dacă au optat pentru prima sau pentru a doua alternativă, fizicaliştii s-au 

confruntat cu o serie de critici cărora au încercat să le răspundă într-o manieră cât mai 

convingătoare.  

      Spre exemplu, celor care au ales prima alternativă li s-a reproşat că pornesc de la o 

premisă greşită atunci când presupun că există o distincţie principială între informaţiile 

care sunt relevante şi cele care sunt irelevante pentru formularea explicaţiei conceptuale, 

pentru că o astfel de distincţie nu numai că nu este evidentă dar nici nu pare a fi 

realizabilă. Replica dată de către fizicalişti acestei critici a fost aceea că ei nu au încercat 

decât să reliefeze distincţiile intuitive pe care le facem, la nivelul simţului comun, între 

stările noastre mentale iar informaţiile noi care ne permit să păstrăm aceste distincţii pot 

fi considerate ca fiind relevante în acest context.         

      În cazul celei de-a doua alternative, criticii au semnalat faptul că fizicaliştii au 

ignorat anumite distincţii pe care le trasăm în mod obişnuit între stări mentale şi care 

sunt evidente sub aspect intuitiv, din cauză că acestea s-au dovedit a fi imposibil de 

explicat în termenii funcţionali sau cauzali. Răspunsul dat acestei critici a fost acela că 

adoptarea unei poziţii contra-intuitive nu reprezintă, în mod necesar, o deficienţă şi că ar 

trebui să ne ferim să judecăm valoarea unei teorii doar prin prisma intuiţiilor pe care le 

avem, la un anumit moment dat, cu privire la ea. Ar trebui să ţinem cont de faptul că 

intuiţiile sunt cel puţin în parte influenţate de către teorii şi că ele pot suferi schimbări pe 

parcursul timpului. Mai mult decât atât, nu ar trebui ignorat nici faptul că şi explicaţiile 

non-fizicaliste ale trăsăturilor calitative ale stărilor mentale au consecinţe contra-

intuitive. 

      Trecând peste controversele care vizează prima asumpţie care stă la baza celor trei 

argumente anti-fizicaliste, trebuie spus că au existat autori fizicalişti care au optat pentru 

o altă strategie, concentrându-şi atenţia asupra celei de-a doua asumpţii. Mai exact, ei au 

renunţat să mai conteste prima asumpţie dar şi-au propus să o respingă pe cea de-a doua. 

Ei au fost de acord cu ideea potrivit căreia conţinutul conceptelor calitative este inefabil, 

subiectiv şi indescriptibil în termeni cauzali sau funcţionali, ceea ce are drept consecinţă 

ireductibilitatea conceptelor calitative la concepte fizice. Dar au căutat să demonstreze 

că ireductibilitatea conceptelor calitative la concepte fizice nu implică şi ireductibilitatea 
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proprietăţilor calitative la proprietăţi fizice. Brian Loar, unul dintre aceşti autori, observa 

în articolul său intitulat Phenomenal States că: “Argumentele şi intuiţiile anti-fizicaliste 

pornesc de la o intuiţie corectă în privinţa conceptelor. Conceptele fenomenale sunt 

conceptual ireductibile în acest sens: ele nici nu implică şi nici nu sunt implicate de 

conceptele fizico-funcţionale … Anti-fizicalistul merge mult mai departe decât atât, până 

la concluzia potrivit căreia calităţile fenomenale sunt ele însele ireductibile şi nu sunt 

proprietăţi fizico-funcţionale”34. Iar prin această trecere de la ireductibilitatea 

conceptuală la ireductibilitatea proprietăţilor, anti-fizicaliştii săvârşesc o mare eroare 

deoarece, din faptul că două concepte sunt independente, nu decurge că acestea nu ar 

putea denota aceeaşi proprietate. Loar a contestat teza fregeeană potrivit căreia două 

concepte non-echivalente pot denota aceeaşi entitate doar dacă se referă la proprietăţi 

ireductibile ale ei. În opinia sa, este posibilă formularea unor descrieri directe, non-

fregeene, ale modului în care conceptele calitative denotă stări fizice, descrieri care nu ar 

necesita invocarea unor proprietăţi ireductibile suplimentare.  

      Anti-fizicaliştii au continuat, însă, să susţină fără rezerve teoria fregeeană a 

referinţei, în ciuda faptului că aceasta a fost puternic contestată de către diverşi 

fizicalişti, care au semnalat apariţia unor teorii recente ale referinţei, prin intermediul 

cărora se demonstrează că referinţa conceptelor calitative este determinată în mod direct, 

în acelaşi mod în care este determinată referinţa numelor proprii. Susţinătorii teoriei 

fregeene au replicat în două moduri: fie respingând aceste teorii recente ale referinţei 

directe, fie pledând în favoarea ideii că toate conceptele calitative reprezintă un caz 

special fiind mult mai strâns legate de proprietăţile pe care le denotă, prin comparaţie cu 

alte tipuri de concepte. Pentru a-şi susţine punctele de vedere, ei au argumentat că ar fi 

imposibil să cunoaştem ceva despre posibilitatea sau necesitatea metafizică în lipsa unei 

legături între concepte şi proprietăţile pe care acestea le denotă. Or acesta reprezintă, în 

opinia lor, un motiv întemeiat pentru a admite teza că proprietăţile pe care le concepem 

ca fiind distincte chiar sunt distincte. 

      Mi-am propus, în cadrul acestei secţiuni, să arăt cum au încercat autorii fizicalişti să 

răspundă argumentelor lui Kripke, Jackson şi Levine dar şi să precizez care au fost 

                                                 
34 Brian Loar, Phenomenal States, p. 597. 
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contra-replicile anti-fizicaliste, pentru că acestea ne pot oferi indicii asupra posibilelor 

deficienţe ale răspunsurilor formulate de către fizicalişti. În secţiunea concluzivă a 

studiului de faţă, voi preciza care sunt punctele mele de vedere în privinţa posibilităţii 

formulării unei explicaţii ştiinţifice a conştiinţei fenomenale. 

 

      VI.  Concluzii 

 

      După cum arătam în debutul acestui studiu, obiectivul pe care mi-am propus să îl 

ating a fost acela de a stabili dacă este sustenabilă teza fizicalistă potrivit căreia este 

posibilă formularea unei explicaţii ştiinţifice exhaustive a conştiinţei fenomenale, având 

în vedere argumentele anti-fizicaliste care au fost îndreptate împotriva acestei teze. În 

urma analizării celor trei argumente care contestă posibilitatea formulării unei astfel de 

explicaţii dar şi a răspunsurilor pe care le-au dat fizicaliştii în încercarea de a demonstra 

că nici una dintre criticile anti-fizicaliste nu are un caracter decisiv, am ajuns la o serie 

de concluzii pe care le voi expune în cele ce urmează. 

      Consider că unele dintre ideile formulate de către anti-fizicalişti sunt plauzibile, 

neexistând motive întemeiate pentru a le contesta viabilitatea. În această categorie se 

înscrie prima premisă care stă la baza celor trei argumente anti-fizicaliste, şi anume 

aceea potrivit căreia nu există o conexiune epistemică între conceptele calitative şi cele 

fizice. Nici una dintre tentativele realizate până la momentul actual de către  fizicalişti de 

a demonstra că există o astfel de conexiune nu este suficient de bine fundamentată 

pentru a putea face faţă criticilor care îi pot fi aduse. Un alt exemplu de aserţiune anti-

fizicalistă pe care o socotesc a fi plauzibilă este aceea conform căreia este imposibil să îi 

explici cum este să percepi o culoare cromatică unei persoane care nu a experimentat 

niciodată o astfel de culoare. În acest context, reafirm că sunt de acord cu punctul de 

vedere al lui Jackson potrivit căruia Mary află ceva nou atunci când iese din camera în 

care a fost claustrată şi experimentează culorile cromatice. 

      În schimb, nu mi se par a fi la fel de convingătoare alte aserţiuni anti-fizicaliste, 

printre care se numără şi cea de-a doua premisă pe care Levin a identificat-o ca fiind 

comună argumentelor lui Kripke, Jackson şi Levine. Potrivit acestei asumpţii, dată fiind 
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ireductibilitatea conceptelor calitative la conceptele fizice, rezultă că există nişte 

proprietăţi calitative care sunt ireductibile la proprietăţile fizice. În această privinţă, pot 

spune că împărtăşesc opinia acelor autori fizicalişti care susţin că ireductibilitatea 

conceptuală nu ne îndreptăţeşte să considerăm că ar exista şi o ireductibilitate ontologică 

a proprietăţilor calitative la proprietăţi fizice. Numai că, în măsura în care ajungi să 

adopţi un astfel de punct de vedere, eşti nevoit să explici ce anume denotă conceptele 

calitative, din moment ce nu accepţi că acestora le-ar corespunde nişte proprietăţi 

calitative distincte de proprietăţile fizice.  

      Explicaţia pe care o socotesc a fi cea mai plauzibilă este aceea că unele dintre 

conceptele calitative denotă la fel ca şi conceptele fizice) proprietăţi fizice, în timp ce 

alte concepte calitative pur şi simplu nu au un corespondent în realitate, ci fac referire la 

nişte iluzii ale imaginaţiei (ex: un aspect inefabil al senzaţiei X). Desigur, o astfel de 

explicaţie nu este uşor de acceptat, judecând din perspectiva simţului comun. Nu trebuie 

ignorat că diversele concepte calitative au ajuns să fie asimilate, pe parcursul timpului, în 

limbajul nostru cotidian, şi că există tendinţa de a considera că ţine de domeniul 

evidenţei faptul că ele trebuie să aibă un corespondent în realitate. Dar o astfel de 

tendinţă cu fundament intuitiv nu constituie nicidecum o probă care să confirme 

veridicitatea tezei că respectivele concepte chiar denotă nişte proprietăţi calitative cu 

caracter non-fizic. Inexistenţa unor dovezi certe care să fie aduse în sprijinul acestei teze 

nu îi împiedică, însă, pe anti-fizicalişti să pledeze în continuare în favoarea ei şi să pună 

accentul asupra ireductibilităţii conceptuale tocmai pentru a induce ideea că ar trebui să 

existe şi o ireductibilitate ontologică. Iar pledoaria lor nu poate fi contracarată în mod 

eficient atâta timp cât conceptele calitative chiar există şi atâta timp cât nu a fost oferită 

o explicaţie exhaustivă, realizată la persoana a treia, a ceea ce înseamnă experienţă 

fenomenală. Nu întâmplător au remarcat neo-pozitiviştii că existenţa conceptelor 

calitative reprezintă una dintre slăbiciunile majore ale limbajului nostru uzual,  pentru că 

astfel de concepte nu fac altceva decât să ne creeze o imagine greşită asupra realităţii 

ontologice şi să ne determine să postulăm existenţa unor proprietăţi iluzorii.  

      Fără îndoială, anti-fizicaliştii au dreptate atunci când afirmă că o eventuală tentativă 

de caracterizare a senzaţiei de roşu ar fi neinteligibilă pentru o persoană care nu a văzut 
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niciodată culoarea roşu. Dar acea persoană nu ar înţelege cum este să vezi roşu indiferent 

dacă descrierea senzaţiei i-ar fi formulată în termeni fizici sau fenomenali, de unde 

reiese că avem de-a face, într-o astfel de situaţie, cu o deficienţă evidentă a limbajului 

nostru. O astfel de constatare nu ne îndreptăţeşte, însă, să tragem concluzii de ordin 

metafizic şi să afirmăm, spre exemplu, că atunci când percepe culoarea roşu Mary află 

ceva inefabil, cu caracter non-fizic.  

      Desigur, rămâne în continuare valabilă următoarea întrebare: ce află Mary atunci 

când percepe culorile cromatice? În secţiunea dedicată prezentării argumentului lui 

Jackson am formulat un răspuns pentru această întrebare care, în stadiul actual al 

cercetărilor experimentale realizate asupra sistemului optic şi asupra acelor zone ale 

creierului care sunt implicate în actul percepţiei, nu poate avea decât un caracter ipotetic. 

Astfel, am formulat ipoteza că, atunci când ajunge să experimenteze culori cromatice, 

Mary află numai informaţii fizice. Am admis că ea află, într-adevăr, ceva nou atunci 

când percepe pentru prima dată culoarea roşu dar am subliniat că noutatea nu constă 

doar în dobândirea acelor abilităţi la care face referire David Lewis, ci, în primul rând, în 

cunoaşterea rezultatului finit al procesului de percepţie a culorii roşu. Iar aceasta este o 

informaţie fizică, fiind produsul unui proces fizic de natură neuronală. Nu putem avea un 

acces complet şi nemijlocit la o astfel de informaţie decât pe cale intracerebrală, în urma 

prelucrării la nivel neuronal a datelor senzoriale recepţionate din exterior. Orice 

încercare de a-i transmite informaţia respectivă unei alte persoane se va solda cu un eşec, 

pentru simplul motiv că o astfel de informaţie nu este integral disponibilă pe cale 

lingvistică, indiferent dacă se recurge, pentru comunicarea ei, la concepte fenomenale 

sau la concepte fizice.  

      Numai că adoptarea unei astfel de poziţii ar presupune şi renunţarea la fizicalism, din 

moment ce se porneşte de la premisa că există informaţii fizice care nu sunt integral 

descriptibile în termeni fizici iar fizicalismul este conceput chiar de către quasi-

totalitatea adepţilor acestei doctrine, ca fiind concepţia conform căreia toate aspectele 

realităţii trebuie să fie explicabile exhaustiv în termeni fizici.  

      Ce s-ar întâmpla, însă, dacă fizicalismul ar fi caracterizat într-un alt mod, şi anume 

ca fiind doctrina conform căreia toate aspectele realităţii au un caracter fizic, fără a fi 
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absolut necesar ca fiecare element constitutiv al realităţii să fie integral descriptibil în 

termeni fizici? În acest caz, un filosof fizicalist nu ar avea dificultăţi în a susţine că 

există anumite aspecte ale aşa-numitei conştiinţe fenomenale care au o natură fizică fără 

a putea fi explicate în manieră exhaustivă în termeni fizici. Un alt avantaj care  ar 

decurge dintr-o astfel de caracterizare a fizicalismului ar fi acela că problema existenţei 

sau a inexistenţei unei prăpăstii explicative între limbajul mental şi cel fizic ar fi separată 

de chestiunea metafizică a raportului dintre mental şi fizic. Indiferent dacă ar exista sau 

nu prăpastia explicativă, acest fapt nu ar impieta cu nimic asupra posibilităţii ca toate 

aspectele conştiinţei să fie de natură fizică. Iată de ce consider că o opţiune viabilă 

pentru cei care caracterizează toate aspectele realităţii ca având un caracter fizic (dar 

admit, în acelaşi timp, că nu este suficientă o simplă descriere lingvistică pentru a 

înţelege cum este să percepi unele dintre aceste aspecte) ar consta tocmai într-o 

redefinire a fizicalismului, în sensul menţionat anterior. 

      În lumina celor spuse pe parcursul acestui demers de cercetare, concluzionez că nu 

este îndreptăţită teza fizicalistă potrivit căreia este posibilă formularea unei explicaţii 

ştiinţifice exhaustive a conştiinţei fenomenale. Motivul îl reprezintă limitele limbajului 

care, indiferent dacă este unul cotidian sau unul ştiinţific, nu ne permite decât să 

explicăm modul în care sunt generate şi în care se desfăşoară procesele mentale 

cunoscute în mod generic sub numele de conştiinţă fenomenală. Limbajul nu ne oferă, 

însă, şi posibilitatea de a formula o descriere exhaustivă a ceea ce este conştientizat 

atunci când respectivele procese se încheie, care să fie inteligibilă pentru o persoană în 

creierul căreia nu s-au desfăşurat acele procese. O simplă explicaţie lingvistică nu este 

suficientă pentru a înţelege în ce constă produsul finit al procesului de conştientizare a 

unei percepţii. Acest produs finit este de natură fizică şi este pe deplin inteligibil doar 

atunci când este cunoscut pe cale neuronală. 

 

      Bibliografie 

 
  1. Ned Block, Consciousness, in S. Guttenplan (ed.), A Companion to the Philosophy of Mind, 

Oxford, Blackwell, 1994. 



 40 

  2. Paul M. Churchland, Reduction, Qualia, and the Direct Introspection of Brain States, în 

“The Journal of Philosophy”, 82, 1, 1985,  p. 8-28 

  3. Daniel Dennett, Consciousness Explained, Boston, Little, Brown & Company, 1991. 

  4. Idem, Quining Qualia, în William Lycan (ed.), Mind and Cognition, Oxford, Blackwell, 

1990, p. 519-547. 

  5. Frank Jackson, Epiphenomenal Qualia,  în  “Philosophical Quarterly”, 32, 127, 1982, p. 

127-136. 

  6. Idem, What Mary Didn’t Know, în “The Journal of Philosophy”, 83, 5, 1986, p. 291-295. 

  7. Saul Kripke, Numire şi necesitate, Bucureşti, ALL, 2001.  

  8. Janet Levin, Analytic Functionalism and the Reduction of Phenomenal States, în 

“Philosophical Studies”, 61, 3, 1991, p. 211-238. 

  9. Idem, Is Conceptual Analysis Needed for the Reduction of Qualitative States?, în 

“Philosophy and Phenomenological Research”, LXIV, 3, 2002, p. 571-591. 

10. Idem, Qualia, în Routledge Encyclopedia of Philosophy, London and New York, Routledge, 

1998. 

11. Joseph Levine, On Leaving Out What it's Like, în M. Davies & G. Humphreys (eds.), 

Consciousness: Psychological and Philosophical Essays, Oxford, Blackwell, 1993, p. 121-136. 

12. David Lewis, What experience teaches, în W. G. Lycan (ed.), Mind and Cognition, 

Cambridge, Blackwell, 1990, p.  579-596. 

13. Brian Loar, Phenomenal States, în Ned Block, Owen Flanagan and Guven Guzeldere (eds.)  

Nature of Consciousness, London, MIT Press, 1997, p. 597-616. 

14. Idem, Qualia, Properties, Modality, în “Philosophical Issues”, 13, 2003, p. 113-129. 

15. Thomas Nagel,  What is it Like to be a Bat,  în  Mortal Questions,  Cambridge,  Cambridge 

University Press,  1979,  p. 435-450. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


