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Despre cunoaşterea rezultată din perceperea  

culorilor cromatice 

                                                                                              

 

      Prin intermediul aşa-numitului «argument al cunoaşterii», Frank Jackson a încercat să 

demonstreze 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. De asemenea, el 

a recurs la acest argument pentru a proba veridicitatea tezei potrivit căreia experienţele 

fenomenale au anumite proprietăţi non-fizice care nu pot fi cunoscute prin studierea 

caracteristicilor fizice ale creierului şi ale sistemului optic.  

      Obiectivul meu, în cadrul acestui articol, este acela de a determina dacă argumentul 

cunoaşterii reprezintă un temei convingător pentru a accepta cele două teze. În vederea atingerii 

obiectivului propus, voi avea în vedere o serie de critici fizicaliste formulate la adresa 

argumentului menţionat de către Paul M. Churchland dar şi răspunsurile pe care le-a dat Jackson 

acestor critici.  

      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 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 
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aceasta este tocmai ceea ce neagă fizicalismul”1. 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”2. 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”3. 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 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 

                                                 
1 Frank Jackson, What Mary Didn’t Know, în “The Journal of Philosophy”, 1986, p. 291. 
 
2 Idem, Epiphenomenal Qualia,  în  “Philosophical Quarterly”,  32, 127, 1982,  p. 130. 
3 Ibidem, p. 131. 
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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.4 

      Churchland a formulat trei obiecţii la adresa acestui argument. 

      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 ar fi îndeplinită această condiţie. În opinia sa, 

expresiei respective îi lipseşte caracterul univoc deoarece 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. Churchland susţine că: “diferenţa dintre o persoană care ştie totul despre cortexul 

vizual dar nu a avut niciodată 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 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)”5. Expresia a 

cunoaşte despre are un caracter echivoc în cele două premise, fiind aplicabilă mai multor tipuri de 

cunoaştere, iar Jackson a profitat de acest aspect pentru a-şi construi argumentaţia.  

      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”6. Din 

                                                 
4 Paul M. Churchland, Reduction, Qualia, and the Direct Introspection of Brain States, în “The Journal of 
Philosophy”, 82, 1, 1985, p. 23. 
5 Ibidem, p. 24. 
6 Frank Jackson, What Mary Didn’t Know, în “The Journal of Philosophy”, 83, 5, 1986, p. 293. 
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punctul său de vedere, Mary poate cunoaşte, pe parcursul perioadei în care 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, Jackson este de părere că obiecţia lui 

Churchland este întemeiată doar în ce priveşte varianta de argument prezentată de către autorul 

criticii dar nicidecum în cazul variantei formulate de către el însuşi, în Epiphenomenal Qualia. 

Pentru a evita apariţia ulterioară a unor alte astfel de confuzii, el a ţinut să precizeze, în articolul 

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; 

(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 fizicalist7. 

      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 

                                                 
7 Cf. Ibidem, p. 293. 
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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”8. 

      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 (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 

                                                 
8 Ibidem, p. 295. 
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nu este posibilă explicarea exhausivă, realizată în termeni fizici, a tuturor aspectelor conştiinţei 

fenomenale.  

      Cea de-a treia obiecţie a lui Churchland scoate în evidenţă faptul că Jackson nu evaluează 

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

sistemul nervos. În plus, Jackson 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 afirmă 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”9. El consideră că, 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 senzaţiile 

de culoare ar putea fi caracterizate, la rândul lor, ca fiind nişte seturi de elemente structurate 

vizual. Structura unui astfel de 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 ar fi, într-adevăr, un astfel de set de elemente, 

atunci ar fi plauzibil ca Mary să aibă 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 s-

ar mai putea susţine că este logic imposibil ca Mary să îşi imagineze cum este să vezi roşu, din 

moment ce ea ar fi capabilă să conceptualizeze în termeni neuro-ştiinţifici această senzaţie şi să 

identifice 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 tocmai acea senzaţie 

care i-ar fi cauzată de vederea culorii roşu. Churchland a admis că pot exista şi lucruri pe care 

Mary să nu aibă capacitatea de a şi le imagina cât timp este claustrată dar şi-a exprimat 

                                                 
9 Paul M. Churchland, op. cit., p. 26. 
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convingerea că o astfel de limitare se datorează exclusiv capacităţilor finite ale creierului uman şi 

nicidecum caracterului non-fizic al aşa-numitelor qualia. 

      Răspunsul pe care l-a dat Jackson acestei obiecţii a fost acela că el nu şi-a propus să 

demonstreze, prin intermediul argumentului său, 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, 

din punctul său de vedere, nu este aceea 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). 

      În ce priveşte obiectivul principal al acestui articol, şi anume acela de a stabili dacă 

argumentul cunoaşterii reprezintă un temei convingător pentru a admite veridicitatea tezei potrivit 

căreia o persoană nu poate şti cum este să ai o senzaţie sau o percepţie înainte de a trăi o astfel de 

experienţă şi a tezei conform căreia există anumite proprietăţi ale percepţiei care au un caracter 

non-fizic, consider că sunt necesare câteva observaţii.  

      O primă remarcă ar fi aceea că Jackson porneşte de la o presupoziţie greşită atunci când 

susţine că Mary cunoaşte toate informaţiile fizice relevante despre culori şi despre vederea în 

culori înainte de a percepe culorile 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 în ce constă 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 ea nu o deţine pe parcursul 

perioadei de recluziune, este tot o informaţie fizică, fiind vorba despre rezultatul unui proces 

fizic.  
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      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.  

      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.  

      Concluzionând, consider că argumentul lui Jackson reprezintă un temei convingător pentru a 

admite veridicitatea tezei potrivit căreia o persoană nu poate şti cum este să ai o senzaţie sau o 

percepţie înainte de a trăi o astfel de experienţă. Exemplul lui Mary ne conduce, într-adevăr, la 

ideea că o persoană care nu a perceput niciodată culoarea roşu nu poate înţelege pe deplin cum 

este să percepi această culoare. Cât timp este claustrată, ea poate afla o serie de informaţii cu 
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privire la modul în care sunt recepţionate la nivel ocular datele senzoriale, precum şi în ceea ce 

priveşte modalitatea în care sunt transmise aceste date către creier. Dar nu poate şti totul despre 

cum sunt prelucrate intracerebral datele senzoriale şi nu are un acces nemijlocit la rezultatul final 

al acestui proces de prelucrare. Am formulat ipoteza că produsul finit al actului percepţiei nu este 

pe deplin definibil şi comunicabil prin intermediul limbajului, ci este accesibil în mod direct şi 

integral doar pe cale neuronală. Din punctul meu de vedere, acesta este motivul pentru care doar 

persoana în creierul căreia s-a desfăşurat procesul de prelucrare a datelor receptate de către 

senzorii optici de pe retină poate şti cum este să percepi o anumită culoare cromatică.  

      În ce priveşte cea de-a doua teză, conform căreia experienţele fenomenale au o serie de 

proprietăţi non-fizice, veridicitatea acesteia nu este demonstrată prin intermediul argumentului 

cunoaşterii. Din experimentul de gândire a cărui protagonistă este Mary nu rezultă că, atunci când 

percepe culoarea roşu, ea are acces la nişte proprietăţi non-fizice ale percepţiei. După cum am 

arătat şi în paginile anterioare, faptul că Mary află ceva nou atunci când reuşeşte să vadă cum 

arată o roşie coaptă poate fi explicat şi fără a invoca existenţa unor astfel de proprietăţi. În 

conformitate cu această explicaţie alternativă, Mary dobândeşte tot o informaţie fizică la 

momentul respectiv, aflând care este rezultatul final al procesului fizic de prelucrare neuronală a 

datelor senzoriale receptate pe cale oculară,.numai că această informaţie nu este integral 

descriptibilă în termeni fizici. 
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