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Este posibilă compararea categoriilor identificate  

de către Aristotel şi Kant? 

 

 

 

                                                                                                     

      I.  Introducere 

  

     Obiectivul demersului de cercetare din cadrul acestui studiu este acela de a 

determina dacă există posibilitatea de a realiza o comparaţie a tabelelor categoriale 

alcătuite de către Aristotel şi Kant.  

      Ipoteza de lucru de la care pornesc este aceea că seturile de categorii identificate de 

către cei doi filosofi nu pot fi comparate direct, ci doar dintr-o perspectivă 

metateoretică. 

      Lucrarea va fi structurată după cum urmează: voi începe prin a aduce în centrul 

atenţiei o modalitate de tipologizare a metafizicii care permite delimitarea clară a 

orizonturilor metafizice în care se încadrează concepţiile despre categorii ale lui 

Aristotel şi Kant, după care voi încerca să stabilesc dacă există măcar o trăsătură 

comună tuturor categoriilor care au fost propuse de către filosofi pe parcursul timpului, 

care să permită formularea unei definiţii unice, general valabile, a categoriilor. Ulterior, 

mă voi concentra asupra expunerii concepţiilor despre categorii a lui Aristotel şi Kant, 

menţionând şi punctele de vedere ale unor importanţi exegeţi ai operelor celor doi 

filosofi. Voi continua prin a realiza o analiză a deosebirilor dintre cele două concepţii 

despre categorii, pentru a putea stabili clar dacă există suficiente motive pentru a 

considera că nu este posibilă realizarea unei comparaţii directe a categoriilor identificate 
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de către Aristotel şi Kant. În finalul lucrării, voi căuta să determin dacă există o 

modalitate de a compara tabelele categoriale alcătuite de către cei doi filosofi dintr-o 

perspectivă metateoretică. 

      Pentru început, să vedem, însă, care sunt principalele tipuri de metafizică şi unde se 

încadrează, în contextul unei astfel de clasificări, concepţiile despre categorii ale celor 

doi filosofi. 

 

II.  Trei tipuri de metafizică  

 

      În linii mari, pot fi diferenţiate trei tipuri de metafizică, pornind de la premisa că şi 

existentele sunt, la rândul lor, de trei tipuri: lucruri (ex: fiinţe, obiecte – în sensul comun 

al termenilor), concepte (ex: gânduri, imagini, funcţii ale facultăţilor de cunoaştere) şi 

cuvinte (ex: termeni, enunţuri). 

      Unul dintre aceste tipuri de metafizică este cel ontologic sau tradiţional, care e 

centrat asupra lucrurilor. El a fost dominant de la începuturile filosofiei şi până la Kant 

(exclusiv). Idealul acestui tip de metafizică îl constituie formarea unei imagini despre 

lume ca întreg (eine Weltanschauung). În tentativa de atingere a acestui ideal, se 

procedează, de regulă, astfel: se porneşte de la individuale şi se încearcă explicarea 

existenţei acestora prin intermediul principiului cauzalităţii. Mai exact, este asumat un 

principiu, o cauză primă (pentru a evita regresia la infinit), după care, din acest 

principiu, este ded-usă lumea plurarităţii (lucruri, concepte şi cuvinte). Iată şi câteva 

exemple de astfel de principii: apa lui Thales, focul lui Heraclit, Monada Legiuitor a lui 

Leibniz, etc. Pentru acest tip de metafizică, cunoaşterea apare ca o oglindire. Se 

consideră că subiectul are facultăţile necesare pentru a cunoaşte lucrurile aşa cum sunt 

ele în sine (ceea ce înseamnă că şi epistemologia este concepută ca fiind dependentă de 

ontologie). Mai mult decât atât, având în vedere faptul că toate existenţele au aceeaşi 

origine (acelaşi principiu), atunci când se pune problema originii limbajului este 

susţinută, de obicei, ideea înrudirii naturale a acestuia cu lucrurile (aşa cum se întâmplă, 

de pildă, în Cratylos al lui Platon). 
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      Un alt tip de metafizică este cel critic sau conceptual, care se axează asupra 

facultăţilor de cunoaştere ale omului şi care a fost dominant începând de la sfârşitul 

secolului al XVIII-lea şi pe întreg parcursul secolului al XIX-lea. Cel mai de seamă 

reprezentant al acestui tip de metafizică a fost Immanuel Kant. Idealul acestui tip de 

metafizică este controlul cunoaşterii. Pentru atingerea acestui ideal, se porneşte de la 

constatarea că subiectul are un rol activ în cunoaştere, nefiind doar un reproducător al 

imaginii lucrurilor, ci fiind cel care, prin facultăţile sale, are un rol constitutiv în 

formarea cunoştinţelor. Pasul următor este acela de a susţine că, pentru a putea controla 

cunoaşterea, este necesar să fie studiate facultăţile de cunoaştere ale omului, deoarece 

numai astfel se poate stabili cum şi între ce limite este posibilă cunoaşterea umană în 

general. Aşadar, acest tip de metafizică este preponderent epistemologic. Din 

perspectiva sa, lucrurile apar ca fiind fenomene, ca fiind rezultatul aplicării structurii 

facultăţilor de cunoaştere asupra materialului senzorial. În ceea ce priveşte lucrurile în 

sine, acestea sunt considerate ca fiind inaccesibile. Conform acestui tip de metafizică, la 

originea limbajului se află o convenţie. 

      Al treilea tip de metafizică este cel lingvistic sau analitic. El este centrat pe analiza 

limbajului şi a fost dominant în secolul al XX-lea. Idealul său (comun cu acela al tipului 

de metafizică prezentat anterior) este controlul cunoaşterii. Cei care au încercat să 

atingă acest ideal, au considerat că el este realizabil (chiar dacă nu avem un acces direct 

la facultăţile noastre de cunoaştere şi nu putem stabili modul în care ele funcţionează) 

graţie faptului că avem posibilitatea de a analiza limbajul, care este purtător al 

cunoaşterii. Metafizica de tip lingvistic s-a dezvoltat pe două direcţii: pe de o parte, ca o 

construcţie de limbaje şi teorii formalizate (de exemplu, stipularea unor axiome şi reguli 

de deducţie), direcţie dezvoltată, iniţial, mai ales prin lucrările lui Russell şi 

Wittgenstein I; pe de altă parte, ca o analiză a limbajului comun în diferite contexte de 

acţiune şi vorbire (direcţie dezvoltată, la început, mai ales prin lucrările lui Wittgenstein 

II şi Austin). Din perspectiva acestui tip de metafizică, lucrurile sunt fie variabile care 

verifică o teorie, fie referinţe ale termenilor şi enunţurilor. Cât priveşte cunoaşterea, ea 

apare sub forma semnificaţiilor enunţurilor, indiferent dacă este vorba despre concepte, 

referinţe, răspunsuri la stimuli (aşa cum se întâmplă în cazul teoriilor tradiţionale ale 
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semnificaţiei) sau reguli de folosire a termenilor (precum se întâmplă în teoria 

wittgensteiniană a semnificaţiei). 

      Având ca fundal această tipologizare a metafizicii, este mult mai simplu de stabilit 

locul şi rolul categoriilor la Aristotel (un reprezentant de marcă al primului tip de 

metafizică) şi, respectiv, la Kant (întemeietorul celui de-al doilea tip de metafizică). În 

plus, pot fi scoase mult mai clar în evidenţă diferenţele dintre concepţiile despre 

categorii ale celor doi filosofi. 

       Ţinând cont de faptul că cei doi gânditori sunt exemplari pentru tipuri metafizice 

distincte, este limpede că şi concepţiile lor despre categorii sunt formulate în orizonturi 

filosofice diferite. Iată unul dintre motivele care ar putea justifica ipoteza potrivit căreia 

nu este posibilă o comparaţie directă a categoriilor identificate de către Aristotel şi 

Kant, ci doar o comparaţie realizată dintr-o perspectivă metateoretică. Pentru a avea o 

astfel de perspectivă, ar fi, însă, necesară identificarea prealabilă a unei structuri 

metateoretice a filosofiei, prin raportare la care tabelele categoriale alcătuite de către cei 

doi filosofi să apară ca nişte interpretări. O comparaţie realizată dintr-o perspectivă 

metateoretică presupune dificultăţi suplimentare, care ar putea fi evitate dacă ar fi 

identificată o trăsătură comună tuturor categoriilor, care să ne permită să vorbim despre 

categorii în general şi care să ne dea posiibilitatea de a compara direct seturile 

categoriale propuse de către diverşi filosofi pe parcursul timpului. 

                             

      III.   Se poate vorbi despre categorii în general? 

     

      Simpla constatare a faptului că avem de-a face cu tipuri diferite de metafizică în 

cazul lui Aristotel şi Kant ne poate conduce la concluzia că răspunsul la întrebarea de 

mai sus este unul negativ şi că nu este posibilă formularea unei definiţii generale a 

categoriilor. Un argument în plus în sprijinul unui astfel de răspuns negativ este acela 

că, în cazul majorităţii filosofilor, categoriile se prezintă ca un sistem, ele fiind produse 

pe baza unui principiu datorită căruia poate fi stabilit un număr fix al categoriilor şi se 

pot constitui anumite relaţii determinate între ele. Caracterul unitar al sistemului este 

asigurat de sinergia categoriilor, de faptul că ele funcţionează coerent, complementar. 
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      Un aspect asupra căruia cad de acord mulţi comentatori este acela că, în cazul lui 

Aristotel, nu se poate vorbi despre deducerea categoriilor dintr-un principiu şi nici 

despre existenţa unui interes pentru fixarea numărului categoriilor. După cum remarcă 

Robert Wardy, Aristotel “nu încearcă nicăieri nici să justifice ceea ce include în lista sa 

de categorii, nici să îi stabilească completitudinea şi se bazează în permanenţă pe 

convingerea neargumentată că limbajul reprezintă în mod fidel cele mai fundamentale 

trăsături ale realităţii”1. Referindu-se la categoriile identificate de către filosoful grec, 

Pierre Aubenque, un alt important exeget al operei lui Aristotel, susţine că: “enumerarea 

lor este empirică şi nu ascultă de nici un principiu de clasificare”2. De asemenea, David 

Ross afirmă că: ”în ceea ce priveşte numărul categoriilor, Aristotel nu se străduieşte să 

fie consecvent cu el însuşi”3. Kant însuşi a remarcat caracterul rapsodic al concepţiei 

aristoteliciene despre categorii. 

      Cu toate acestea, nu au lipsit tentativele de a identifica un principiu aflat la baza 

listei de categorii întocmite de către Aristotel. Spre exemplu, Toma d’Aquino a crezut 

că acest principiu constă în faptul că orice predicat poate fi aplicat unui subiect doar în 

trei feluri4. Trendelenburg, un alt cunoscut comentator al operei filosofului grec, 

considera că se poate vorbi chiar despre un sistem al categoriilor conturat de către 

Aristotel, sistem care s-ar baza pe distincţiile dintre părţile de vorbire ale limbii 

greceşti5.  

      Au existat şi încercări, cum ar fi acelea ale lui Ross şi Aubenque, de a stabili care a 

fost motivul pentru care Aristotel a considerat necesar să întocmească un tabel al 

categoriilor. Ross este de părere că acest tabel a fost alcătuit, probabil, pentru a rezolva 

unele dificultăţi legate de predicaţie6, iar Aubenque formulează ipoteza că lista 

categoriilor a fost conturată de către Aristotel în urma analizei copulei a fi din 

                              
1 Robert Wardy, Categories, în Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, London and New 
York, 1998, p. 1316 
2 Pierre Aubenque, Aristote et le Lycée în Histoire de la Philosophie, Gallimard, Paris, 1969, vol. I, p. 
651.   
3 David Ross, Aristotel, trad. Ioan-Lucian Muntean şi Richard Rus, Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 30. 
4 Cf. Ch. A. Hart, Thomistic Metaphysics, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1959, p. 180 
5 Cf. David Ross, op. cit., p. 30-31 
6 Cf. Ibidem, p. 31 
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propoziţia atributivă1. Desigur, cei doi comentatori nu consideră că acestea ar fi 

principii pe baza cărora a fost alcătuit un sistem aristotelician al categoriilor, ci caută 

doar să explice ce anume l-a determinat filosoful grec să întocmească lista categoriilor. 

      Indiferent dacă suntem sau nu suntem de acord cu ipotezele acestor comentatori, 

este greu de contestat faptul că tabelul categorial alcătuit de către Aristotel se prezintă 

ca un întreg, în care fiecare categorie este atât un gen suprem al fiinţei, cât şi un mod de 

predicare.  

      În cazul lui Kant, prezentarea sistematică a categoriilor este mai presus de orice 

îndoială. Filosoful german susţine că principiul pe baza căruia se constituie sistemul 

categoriilor este actul judecării, “tabela funcţiilor pure ale intelectului”2. Pornind de la 

acest principiu, Kant justifică de ce sunt exact douăsprezece categorii, stabilind, astfel, 

completitudinea listei categoriilor. El organizează categoriile în patru grupe de câte trei, 

în funcţie de cantitate, calitate, relaţie şi modalitate.  

      În Critica raţiunii pure, Kant susţine că: “tabelul conţine complet toate conceptele 

elementare ale intelectului, ba chiar forma unui sistem al lor în intelectul omenesc”3, iar 

în Prolegomene el afirmă în mod explicit că: “acest sistem al categoriilor face ca orice 

cercetare a unui obiect al raţiunii pure să capete un caracter sistematic”4.               

      În ceea ce priveşte funcţionalitatea categoriilor, se poate spune că, din punctul de 

vedere al lui Aristotel, acestea au funcţie ontologică, dat fiind faptul că sunt genuri 

supreme ale fiinţei, iar “fiinţa în sine se ia în atâtea accepţii câte feluri de categorii 

sunt”5. În acelaşi timp, ele au şi funcţie logico-lingvistică, sunt predicatele cele mai 

generale care desemnează în mod diferit fiinţa1.  

      În schimb, în cazul lui Kant, categoriile sunt concepte pure ale intelectului, ele au un 

caracter originar şi primitiv şi de aceea le putem numi elementare. Filosoful german 

                              
1 Cf. Pierre Aubenque, op. cit., p. 650. 
2 Immanuel Kant, Prolegomene la orice metafizică viitoare care se va putea înfăţişa drept ştiinţă, trad. 
Mircea Flonta şi Thomas Kleininger, ALL, Bucureşti, 1996, p. 126 
3 Idem, Critica raţiunii pure, trad. Nicolae Bagdasar şi Elena Moisuc, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 
112-113 
4 Idem, Prolegomene., p. 127   
5 Aristotel, Metafizica, trad. Şt. Bezdechi, IRI, Bucureşti, 1996, p. 194 
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descrie categoriile ca fiind “adevăratele concepte originare ale intelectului“2, “concepte 

originare şi primitive”3 din care se pot deriva alte concepte, care, la rândul lor, sunt 

pure. Este evident că utilizarea sintagmei concepte pure pentru a desemna categoriile 

echivalează cu a spune că ele sunt a priori. Pentru a le distinge de celelalte concepte a 

priori, care sunt derivate, categoriilor li se atribuie şi trăsătura originarităţii. Pentru 

Kant, principala funcţie a sistemului categorial este una epistemică: “acest tabel este 

foarte util, ba chiar indispensabil spre a schiţa complet planul pentru ansamblul unei 

ştiinţe“4. Doar la un nivel secundar tabelul categoriilor are funcţia de a stabili modul în 

care ar trebui să fie construită ontologia. Categoriile stabilesc unitatea reprezentărilor şi, 

în acest fel, ele sunt constitutive pentru fenomen. În absenţa reprezentărilor, ele ar fi 

goale, lipsite de conţinut. 

      Prin urmare, categoriile sunt definite diferit şi au funcţii diferite la Aristotel şi Kant. 

Nu trebuie să uităm nici mărturisirea lui Kant potrivit căreia, la origine, intenţia sa a fost 

aceeaşi cu cea a lui Aristotel, dar realizarea intenţiei a fost diferită5.  Filosoful german 

nu a precizat explicit în ce a constat această intenţie, dar este de presupus că ea era 

aceea de a construi o filosofie cu valoare de cunoaştere şi cu semnificaţie pentru real, 

ceea ce ne-ar conduce tot la ideea unei perspective metateoretice. 

      În ciuda constatării acestor deosebiri evidente, unii critici ar putea susţine că nu ar 

trebui să se renunţe la ideea existenţei unor trăsături care le sunt comune categoriilor 

identificate de către cei doi filosofi, deoarece există două astfel de trăsături: 

universalitatea şi originaritatea.  

      În sprijinul ideii că originaritatea este o trăsătură comună categoriilor identificate de 

către Aristotel şi Kant poate fi invocat faptul că Aristotel concepe categoriile ca fiind 

genuri supreme deasupra cărora există doar cuvântul fiinţă (ceea ce înseamnă că au 

caracteristica universalităţii), în timp ce Kant le concepe ca fiind funcţii logice cu 

                                                                                       
1 Cf. Aristotel, Categoriile, în Organon, vol. I, trad. Mircea Florian, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p.  
124 
2 Immanuel Kant, Critica raţiunii pure, p. 111 
3 Ibidem,  p. 111 
4 Ibidem,  p. 112 
5 Cf. Ibidem,  p. 110 
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valabilitate universală, care condiţionează toate cunoştinţele empirice1. Pornind de aici, 

se poate ajunge la concluzia că, din moment ce au o trăsătură în comun, universalitatea, 

categoriile identificate de către Aristotel şi Kant fac parte din acelaşi orizont metafizic şi 

pot fi comparate direct, fără a fi necesar să se facă apel la o perspectivă metateoretică. 

Numai că problema care se pune este aceea dacă avem de-a face cu acelaşi tip de 

universalitate în ambele cazuri. Oare termenul de universal are aceeaşi semnificaţie 

pentru ambii filosofi?  

      Consider că răspunsul la această întrebare este unul negativ deoarece, atunci când 

Aristotel foloseşte termenul de universal cu referire la categorii, acest termen semnifică 

genurile supreme ale fiinţei, ceea ce înseamnă că filosoful grec are în vedere 

universalitatea unor genuri ontologice, cum ar fi acelea de substanţă, calitate sau 

cantitate. În schimb, atunci când Kant le aplică termenul de universal categoriilor, acest 

termen semnifică concepte prime şi originare, funcţii logice care reprezintă condiţii de 

posibilitate ale oricărei cunoaşteri. Prin urmare, este vorba despre înţelesuri diferite ale 

categoriilor, iar caracteristica universalităţii are, la rândul ei, semnificaţii distincte în 

cele două cazuri. În aceste condiţii, nu este infirmată ipoteza de lucru de la care am 

pornit, conform căreia tabelele categoriale ale lui Aristotel şi Kant nu pot fi comparate 

decât din punct de vedere metateoretic.  

      După cum voi arăta în cele ce urmează, o demonstraţie asemănătoare poate fi 

realizată şi în privinţa celeilalte presupuse trăsături comune celor două seturi de 

categorii, şi anume originaritatea.  

      Cei care susţin că atât categoriile aristoteliciene cât şi cele kantiene au caracteristica 

originarităţii, pot semnala, în primul rând, faptul că Aristotel concepea categoriile ca 

fiind noţiuni ultime şi neanalizabile şi pot invoca, în sprijinul punctului lor de vedere, 

observaţiile unor comentatori cum ar fi David Ross1 şi Pierre Aubenque, potrivit cărora 

Aristotel considera categoriile ca având un caracter de originaritate, ca fiind prime, în 

sensul că fiinţei nu îi pot fi date semnificaţii cu un grad de generalitate superior celui al 

categoriilor. Aubenque afirmă în mod explicit că, judecând prin prisma concepţiei 

                              
1 Cf. I. Kant, Prolegomene, p. 125-126 
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aristoteliciene, categoriile pot fi definite drept: “semnificaţii ultime ale fiinţei aşa cum 

se constituie ele în discursul predicativ”2.  

      În al doilea rând, ei pot menţiona faptul că şi Kant a afirmat despre categorii că sunt 

concepte originare şi primitive3, care nu sunt deduse din alte concepte dar din care se 

deduc concepte. Cu toate că există o deducţie transcendentală a categoriilor la Kant, ea 

nu presupune existenţa unor concepte din care sunt deduse categoriile, ci presupune 

doar faptul că intelectul este dotat cu funcţii de judecată, care sunt tocmai categoriile. Se 

poate spune, chiar, că deducţia transcendentală a categoriilor este un exemplu de 

autofundare.  

      Autorii care formulează astfel de argumente nu ţin cont, însă, de faptul că, în timp 

ce în cazul lui Aristotel originaritatea este o trăsătură a genurilor supreme ale fiinţei, în 

cazul lui Kant ea este o caracteristică a conceptelor a priori ale intelectului. În aceste 

condiţii, este evident că termenul de originar nu are aceeaşi semnificaţie în ambele 

situaţii iar originaritatea nu poate fi acea trăsătură care să permită compararea directă a 

categoriilor identificate de către cei doi filosofi. 

      Pot fi date şi alte exemple în sprijinul tezei că universalitatea şi originaritatea 

categoriilor au semnificaţii diferite la filosofi diferiţi, motiv pentru care ele nu pot 

reprezenta acele caracteristici în virtutea cărora să poată fi formulată o definiţie generală 

a categoriilor. Mă voi limita la a oferi doar două astfel de exemple. Am în vedere 

concepţia despre categorii a lui Nicolai Hartmann (referitor la caracteristica 

universalităţii) şi, respectiv, concepţia despre categorii a lui G. W. F. Hegel (referitor la 

caracteristica originarităţii).   

      Nicolai Hartmann a fost un gânditor influenţat de neokantianism şi de 

fenomenologie dar care s-a distanţat atât de Kant cât şi de Husserl. El se găsea într-un 

univers filosofic post-kantian şi încerca să determine cum este posibilă cunoaşterea. 

Soluţia pe care a găsit-o este următoarea: cunoaşterea este posibilă pentru că anumite 

                                                                                       
1 Cf. David Ross, op. cit., p. 30 
2 Pierre Aubenque, Problema fiinţei la Aristotel, trad. Daniela Gheorghe, Teora, Bucureşti, 1998,  p. 144 
3 Cf. I. Kant, Critica raţiunii pure,  p. 111 
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principii ale fiinţei sunt recurente în gândire1, iar acest lucru se întâmplă pentru că 

gândirea este, la rândul ei, un nivel al fiinţei (cel organic-logic), alături de altele (cel 

cosmologic, cel dimensional)2. În opinia lui Hartmann, categoriile sunt principiile 

generale ale fiinţei. Ele pot fi regăsite la fiecare nivel al fiinţei, cunoaşterea fiind 

posibilă datorită lor. Hartmann alcătuieşte un tabel de douăzeci şi patru de astfel de 

categorii cu caracter universal, precizând, însă, că în afara acestora există şi alte 

categorii, care sunt specifice fiecărui nivel al fiinţei.  

      După cum arătam mai sus, termenul de universalitate, atunci când le este aplicat 

categoriilor, are semnificaţii diferite la Aristotel şi Kant. Semnificaţia acestui termen 

este, însă, diferită şi atunci când el este aplicat categoriilor lui Hartmann, după cum se 

va putea constata în cele ce urmează. 

      Potrivit concepţiei lui Hartmann, nu există doar categorii cu aplicabilitate 

universală, ci şi categorii cu aplicabilitate particulară. Dar trebuie subliniat faptul că 

inclusiv categoriile cu caracter universal, numite şi principii generale ale fiinţei, au un 

substratum care reprezintă acel nivel al fiinţei căruia îi sunt aplicate categoriile. Or, de 

aici reiese că, în aplicarea lor, categoriile au o funcţionare particulară. Stegmüller 

remarcă faptul că Hartmann respinge filosofia unificaţionistă, monistă, de tip 

tradiţional3 şi că este interesat să analizeze modul în care funcţionează categoriile la 

fiecare nivel al fiinţei. Având în vedere maniera în care Hartmann face ontologie 

regională dar şi felul în care el înţelege universalitatea categoriilor (într-un mod diferit 

de Aristotel şi Kant, definit de către Stegmüller ca fiind o formă de realism critic), este 

evident că universalitatea nu constituie o trăsătură care să permită compararea directă a 

setului de categorii identificat de către Hartmann cu seturile de categorii identificate de 

către Aristotel şi Kant.  

      În cazul concepţiei despre categorii a lui Hegel, nu îmi voi concentra atenţia asupra 

caracteristicii universalităţii (se poate demonstra cu uşurinţă că, din moment ce Hegel 

                              
1 Cf. Wolfgang  Stegmüller, Critical realism: Nicolai Hartmann, în Main Currents in Contemporary 
German, British and American Philosophy, Reidel, Dordrecht, 1969, p. 225 
2 Cf. Ibidem, p. 240 
3 Cf. Ibidem,  p. 237 
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concepe categoriile ca fiind determinaţii ale Ideii, care nu apar decât odată cu etapele 

dezvoltării acesteia, atunci înseamnă că universalitatea lor are un alt sens decât cel al 

categoriilor aristoteliciene sau al celor kantiene), ci asupra caracteristicii originarităţii. 

În principal, voi căuta să stabilesc dacă originaritatea este, într-adevăr, o trăsătură a 

categoriilor identificate de către Hegel şi dacă ea oferă posibilitatea comparării directe a 

setului său de categorii cu setul de categorii propus de către un alt filosof, cum ar fi, 

spre exemplu, Kant.  

      O sumară trecere în revistă a punctelor de vedere exprimate de către aceşti doi 

filosofi în cadrul lucrărilor lor ne oferă posibilitatea de a constata că Hegel înţelege prin 

categorii cu totul altceva decât Kant şi chiar respinge maniera kantiană de a caracteriza 

categoriile ca fiind nişte mijloace de gândire1, pur formale2, fiind de părere că acestea 

sunt determinaţii ale Ideii şi că ştiinţa logicii le reconstruieşte pe cele care sunt relevate 

de către reflecţie3. Potrivit concepţiei hegeliene, reflecţia este cea care aduce categoriile 

în prezenţă într-o manieră dialectică, dar nu sub forma unui tabel standard de concepte a 

priori ale intelectului, ci sub forma unei înlănţuiri dialectice de determinaţii ale 

lucrurilor4. Hegel nu îşi propune să întocmească un tabel al categoriilor şi nici să 

stabilească completitudinea acestuia, el considerând că orice categorie este o 

determinaţie conceptuală care are un caracter obiectiv şi care apare în manieră 

dialectică. În opinia sa, “ştiinţa se prezintă ca un cerc închis asupra lui însuşi”5, în care 

fiecare determinaţie se dezvoltă din alte determinaţii şi trece în acestea. Or, în aceste 

condiţii, ajungem la concluzia că nu poate fi vorba despre originaritate în cazul 

categoriilor lui Hegel, din moment ce fiecare dintre categoriile pe care el le menţionează 

este implicată şi le implică, la rândul ei, pe celelalte. 

      S-ar putea replica, invocându-se faptul că, din moment ce în lucrarea Ştiinţa logicii 

Hegel porneşte de la trei categorii (fiinţă, neant, devenire), din care le deduce pe 

următoarele trei (fiinţă determinată, finitudine, infinitate), aceasta înseamnă că filosoful 

                              
1 Cf. G. W. F. Hegel, Science de la logique, vol. I, Aubier, Paris, 1947,  p.18 
2 Cf. Ibidem, vol. I, p.20 
3 Cf. Ibidem, vol. I, p.22 
4 Cf. Ibidem, vol. II, p. 560 
5 Cf. Ibidem, vol. II,  p. 571 
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german acceptă, totuşi, ideea existenţei unor categorii originare. Numai că o astfel de 

replică ar fi neîntemeiată. Ordinea reflecţiei şi a expunerii filosofice este cea care dă 

doar impresia originarităţii unor categorii, după cum reiese atât din citatul prezentat 

anterior cât şi din faptul că Hegel afirmă, în prefaţa lucrării Ştiinţa logicii, că Ideea 

conţine numeroase determinaţii dar se distinge de ele atunci când sunt aduse în reflecţie. 

Altminteri, după cum remarca Noica (referindu-se chiar la Hegel) poţi începe de 

oriunde, poţi chiar să sari (ceea ce nu ar fi posibil în cazul lui Aristotel şi cu atât mai 

puţin în cazul lui Kant), pentru că oricum vei fi în întreg (cercul de care vorbea Hegel). 

      Prin urmare, nu se poate vorbi despre originaritatea categoriilor lui Hegel (oricum, 

nu în acelaşi sens în care se vorbeşte despre originaritatea categoriilor identificate de 

către Kant), ceea ce constituie încă un argument în sprijinul ideii că originaritatea nu 

reprezintă acea trăsătură care permite formularea unei definiţii generale a categoriilor. 

      Având în vedere cele arătate până acum, consider că avem motive întemeiate pentru 

a susţine că nu se poate vorbi despre categorii în general deoarece nu există nicio 

trăsătură comună tuturor categoriilor, nici măcar universalitatea şi originaritatea. 

Categoriile sunt caracterizate diferit de la un autor la altul, neexistând o definiţie unică a 

lor. 

      Problema care se pune este aceea de a stabili dacă există, totuşi, o modalitate de a 

compara categoriile identificate de către Aristotel şi Kant, chiar dacă ele sunt definite 

diferit şi nu au nicio trăsătură comună. Potrivit ipotezei pe care am formulat-o în 

debutul acestui studiu, ar fi posibilă realizarea unei astfel de comparaţii dintr-o 

perspectivă metateoretică, astfel încât concepţiile despre categorii ale celor doi filosofi 

să apară ca pe nişte simple modelări sau interpretări ale unei structuri metateoretice. 

Înainte de a verifica această ipoteză, consider că este necesară o prezentare detaliată a 

celor două concepţii despre categorii. 

   

      IV. Concepţia despre categorii a lui Aristotel  

 

      În articolul său intitulat Categoria, Gustavo Bontandini afirmă în mod explicit că: 

“Cel care a furnizat prima dată o doctrină propriu-zisă a categoriilor a fost Aristotel, cel 
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care a dat şi valoare tehnică termenului , care în limbajul curent semnifică  

<a acuza>”1. Acest punct de vedere, potrivit căruia Aristotel a fost primul filosof care a 

folosit în sens tehnic termenul de categorie şi care a conturat o doctrină a categoriilor, 

se bucură de o largă susţinere în literatura de specialitate. Este adevărat că există unii 

comentatori care sunt de părere că poate fi identificat un germene al doctrinei 

categoriilor la Platon şi alţii care susţin că Pitagora este cel dintâi care a întocmit o listă 

a categoriilor dar, cu toate acestea, este covârşitor numărul celor care îl socotesc pe 

Aristotel ca fiind un întemeietor în ceea ce priveşte teoria categoriilor.  

      În cele ce urmează, voi prezenta concepţia despre categorii a lui Aristotel. Pentru 

început, voi preciza care sunt cele mai importante lucrări în care acesta discută despre 

categorii.  

      În mod inevitabil, este necesar ca o astfel de enumerare să înceapă cu tratatul 

dedicat studiului categoriilor, cunoscut sub denumirea de Categoriile (cu menţiunea că 

acest titlu nu a fost formulat de către Aristotel însuşi). În cadrul tratatului menţionat, 

Aristotel face o distincţie (pe care o preia de la Platon) între două tipuri de cuvinte: cele 

fără legătură şi cele cu legătură. Cuvintele fără legătură sunt, în opinia sa, următoarele: 

“substanţă, cantitate, calitate, relaţie, loc, timp, poziţie, posesie, acţiune ori pasiune”.2 El 

nu le denumeşte de la început categorii, ci le va numi astfel doar atunci când le va 

analiza pe rând. Cuvintele fără legătură sunt considerate ca fiind elemente constitutive 

ale celor cu legătură (propoziţiile). În acest context, Aristotel concepe categoriile ca 

fiind moduri de predicare. Analiza substanţei (categoria principală) este realizată dintr-o 

perspectivă terminologică, având în vedere faptul că Aristotel vorbeşte despre: 

“substanţa, în cel mai însemnat, cel mai originar şi cel mai propriu înţeles al cuvântului 

(s.n. D.B.)“.3 Este adevărat, însă, că nu la fel se întâmplă în cazul altor categorii, din 

moment ce Aristotel susţine, cu privire la cantitate, că aceasta este “ori discretă ori 

continuă”4 (în mod evident, în acest caz suntem pe teren ontologic, nu terminologic), iar 

                              
1 Gustavo Bontandini, Categoria, în Enciclopedia filosofica, t. 1, Ed. Sansoni, Firenze, 1957, p. 1272.    
2 Aristotel, Categoriile, p. 124 
3 Ibidem,  p. 125. 
4 Ibidem,  p. 137 
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despre acţiune şi pasiune afirmă că acestea ”admit amândouă contrarii şi de asemenea 

variaţie de grad“1 (din nou suntem pe tărâm ontologic). Mai multe capitole ale lucrării, 

în cazul cărora se poate constata că încep cu consideraţii terminologice despre 

substanţă, calitate sau relaţie, sfârşesc prin a trata probleme ontologice. Pe parcursul 

acestor capitole, termenul categorie este, însă, folosit în mod explicit de către Aristotel, 

după cum se poate constata şi din următoarea afirmaţie: “atât avem de spus despre 

aceste categorii”2. 

      Aceste observaţii ne conduc la concluzia că, deşi perspectiva din tratatul Categoriile 

este una preponderent logico-lingvistică (accentul fiind pus pe predicare), Aristotel 

ajunge, până la urmă, la consideraţii cu caracter ontologic (chiar şi primatul substanţei 

prime, cea care nu se predică, este o indicaţie în acest sens). La această concluzie au 

ajuns, de altfel, majoritatea comentatorilor. Spre exemplu, Aubenque afirmă că, la 

Aristotel, logico-lingvisticul urmează ontologicul şi nu invers3, iar J.L. Ackrill 

consideră că tratatul Categoriile “nu este în primul rând sau în mod explicit despre 

nume, ci despre lucrurile pe care numele le semnifică”4.  

      Trebuie, totuşi, subliniat faptul că maniera în care sunt caracterizate categoriile în 

această lucrare aristoteliciană este una logico-lingvistică. Ele sunt definite ca fiind 

moduri de predicare, cuvinte care se spun despre un subiect (doar substanţa primă nu se 

spune despre un subiect, ci este ea însăşi subiectul prin excelenţă). Categoriile nu sunt, 

însă, orice fel de predicate, ci sunt predicatele cele mai generale.  

      O altă chestiune demnă de a fi evidenţiată este aceea că, în Categoriile (tratat 

considerat de către numeroşi comentatori ca fiind o lucrare de tinereţe), lista pe care o 

alcătuieşte Aristotel cuprinde zece categorii. După cum voi arăta mai târziu, numărul 

categoriilor este micşorat la opt în alte lucrări ale filosofului grec.  

                              
1 Ibidem, p. 169. 
2 Ibidem,  p. 169 
3 Cf. Pierre.Aubenque, Aristote et le Lycee,  p. 651.  
4 J.L. Ackrill, Aristotle’s Categories and De Interpretatione, Clarendon Press, Oxford, 1963 
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      Aristotel vorbeşte pe larg despre categorii şi în tratatul cunoscut sub numele de 

Metafizica. Spre deosebire de Categoriile, unde primează aspectul logico-lingvistic al 

categoriilor, în Metafizica primează aspectul ontologic al acestora.  

     La începutul capitolului al doilea din Cartea a IV-a a acestei lucrări, Aristotel 

menţionează câte feluri de fiinţă există: “unul e Fiinţa prin accident, altul Fiinţa ca drept 

ceva adevărat prin opoziţie cu Nefiinţa, considerată ca egală cu falsul; apoi pe lângă 

acestea Fiinţa considerată în cadrul diferitelor categorii… Dar pe lângă aceste feluri de 

Fiinţă, mai e şi Fiinţa în stare potenţială şi Fiinţa în act”1. După cum se poate observa 

din acest citat, împărţirea fiinţei după categorii reprezintă, potrivit concepţiei 

aristoteliciene, una dintre modalităţile de clasificare a fiinţei. Filosoful grec precizează 

cum ar trebui realizat acest tip de clasificare a fiinţei chiar în principalul pasaj din 

Metafizica dedicat categoriilor (celelalte fragmente de text referitoare la aceeaşi temă 

făcând trimitere la acesta). În respectivul pasaj, Aristotel precizează că: “Fiinţa în sine 

se ia în atâtea accepţii câte feluri de categorii sunt, căci sensurile Fiinţei sunt tot atât de 

numeroase ca aceste categorii. Deoarece, aşadar, dintre categorii una indică substanţa, 

alta calitatea, alta cantitatea, alta relaţia, alta acţiunea sau pasiunea, iar altele locul şi 

timpul, urmează că Fiinţa înseamnă acelaşi lucru ca fiecare din aceste categorii”.1 Este 

evident că aici accentul cade pe ontologie (de altfel, Metafizica este în mare parte 

dedicată studierii aspectului ontologic al categoriilor). Cu toate acestea, nici în acest caz 

nu lipseşte perspectiva logico-lingvistică, având în vedere faptul că filosoful grec 

foloseşte expresii ca: “accepţiuni ale Fiinţei“, “Fiinţa înseamnă”, etc. Potrivit lui 

Aristotel, aspectul logico-lingvistic este ataşat celui ontologic (cu precizarea că cel 

ontologic are întâietate). Un alt aspect care trebuie remarcat este acela că, în enumerarea 

de mai sus (ca şi în alte pasaje din Metafizica), sunt menţionate doar opt categorii, 

lipsind poziţia şi posesia. 

      Aceleaşi opt categorii sunt enumerate şi în Analitica secundă: ”ori de câte ori se 

enunţă un singur predicat despre un singur subiect, enunţul se face sau despre esenţă, 

sau despre calitate, sau despre cantitate, sau despre relaţie, sau despre acţiune, pasiune, 

                              
1 Aristotel, Metafizica, p. 233. 
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loc şi timp”2. Numai că în acest caz apare o deosebire importantă, şi anume aceea că 

termenul folosit pentru prima categorie este   şi nu , ca în Categoriile şi în 

Metafizica. Iată de ce, în traducerea Analiticii secunde, întâlnim termenul de esenţă şi 

nu pe acela de substanţă. Se cuvine a fi observat, de asemenea, faptul că atât în 

Analitica secundă cât şi în Metafizica întâlnim un tabel cu doar opt categorii, în timp ce 

în Categoriile şi în Topica (acolo unde Aristotel face următoarea afirmaţie: “Categoriile 

sunt 10 la număr: esenţa, cantitatea, calitatea, relaţia, locul, timpul, poziţia, posesia, 

acţiunea, pasiunea”3) tabelul cuprinde zece categorii.  

      În opinia unor comentatori cum ar fi Ross şi Aubenque, explicaţia acestui fapt ar fi 

aceea că atât Categoriile cât şi Topica au fost scrise în tinereţe, pe când celelalte două 

lucrări au fost scrise la maturitate, atunci când Aristotel ajunsese la concluzia că poziţia 

şi posesia nu sunt noţiuni neanalizabile, motiv pentru care ele nu ar trebui să se 

afle pe lista categoriilor. În Analitica secundă se regăseşte, de altfel, un enunţ care este 

relevant în contextul acestei discuţii, potrivit căruia: “felurile de substanţă sunt limitate 

la număr şi genurile categoriilor sunt de asemenea limitate”1. Chiar dacă aici nu este 

pusă explicit problema criteriului pe baza căruia este alcătuită lista categoriilor şi nici 

problema completitudinii acestei liste, enunţul menţionat pare a constitui, totuşi, o 

indicaţie a faptului că Aristotel era conştient de aceste chestiuni.  

      Pe lângă tratatele deja menţionate, există şi alte lucrări în care Aristotel vorbeşte 

despre categorii (ex: Respingerile sofistice, Fizica, Etica nicomahică). Informaţiile 

prezentate până acum sunt, însă, suficiente pentru a ne permite să ne formăm o imagine 

cuprinzătoare asupra concepţiei aristoteliciene despre categorii. 

      Am putut constata faptul că, în tratatul Categoriile, punctul de plecare al lui 

Aristotel este unul logico-lingvistic. În respectiva lucrare, categoriile (cu excepţia 

substanţei prime) sunt caracterizate ca fiind predicatele cele mai generale care îi pot fi 

atribuite unui subiect. În această privinţă comentatorii cad de acord, în marea lor 

                                                                                       
1 Ibidem, p. 184 
2 Idem, Analitica secundă, în Organon, vol. III, trad. Mircea Florian, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1961, p. 
84. 
3 Aristotel, Topica în Organon, vol. IV, trad. Mircea Florian, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1963, p. 19  
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majoritate2. Cu toate acestea, este evident primatul ontologiei la Aristotel. Chiar şi 

predicatele cele mai generale reproduc trăsături ale realităţii (clasificările logico-

lingvistice decurg din cele ontologice). Filosoful grec afirmă în mod explicit că: ”Fiinţa 

în sine se ia în atâtea accepţii câte feluri de categorii sunt… Fiinţa înseamnă acelaşi 

lucru ca fiecare dintre aceste categorii”.3 Pierre Aubenque, accentuând aspectul 

ontologic al categoriilor aristoteliciene, observă că: “Aristotel mai numeşte categorii 

genurile supreme ale Fiinţei”4.  

      Prin urmare, potrivit concepţiei lui Aristotel, categoriile sunt atât genurile supreme 

ale Fiinţei cât şi predicatele cele mai generale. Dincolo de această diferenţiere dintre  

aspectul ontologic şi cel logico-lingvistic al categoriilor aristoteliciene, se pune, însă, 

problema de a stabili cum concepe filosoful grec legătura dintre cele două aspecte. 

Pentru a putea rezolva această problemă, este important să se aibă în vedere faptul că el 

porneşte, într-adevăr, de la aspectul logico-lingvistic dar tot el consideră că ceea ce face 

posibilă o rostire este chiar realitatea însăşi. Putem deduce de aici că, deşi Aristotel 

tratează uneori categoriile ca pe nişte predicate, ele sunt astfel doar pentru că sunt şi 

genuri ale Fiinţei. De asemenea, nu trebuie uitat faptul că orice predicare se face despre 

un subiect, iar subiectul prin excelenţă este chiar substanţa primă (aşa se explică şi 

chestiunea, aparent paradoxală, că ceva care nu este într-un subiect şi nu se spune 

despre un subiect este, totuşi, o categorie şi, chiar mai mult decât atât, este categoria 

prin excelenţă).  

      Având în vedere toate aceste elemente, există motive întemeiate pentru a afirma că 

Aristotel concepe categoriile ca fiind genurile supreme ale Fiinţei, aşa cum sunt acestea 

exprimate prin predicatele cele mai generale. Sintagma aşa cum sunt acestea exprimate 

ridică, însă, o altă dificultate, şi anume aceea de a stabili cum este fundamentată 

predicarea. Menţionam mai devreme că Aristotel porneşte de la logico-lingvistic pentru 

                                                                                       
1 Idem, Analitica secundă, p.87 
2 Cf. François-Joseph Thonnard, Precis d’Histoire de la Philosophie, Deselee, Paris, 1948, p. 92; Ross, 
op. cit , p. 31 (“categoriile constituie… cele mai cuprinzătoare predicate”), Bontandini, art. cit., p. 1273 
(“categoriile sunt, astfel, genurile supreme ale predicatelor”), ş. a. m. d. 
3 Aristotel, Metafizica, p. 184  
4 Aubenque, Aristote et le Lycée,  p. 651 



 
18

a ajunge la ontologic. Dar, după cum au remarcat o serie de comentatori printre care se 

numără Thonnard (“Astfel, categoriile logice sunt calchieri raţionale ale modurilor 

realităţii”)1 şi Aubenque (“Diferitele sensuri ale fiinţei se referă toate la acelaşi termen, 

fiinţa este un   ”)2, pentru Aristotel primatul îl are realul, 

ontologicul, şi nu logico-lingvisticul. Iată de ce, pentru a putea determina cum este 

fundamentată predicarea, el ar fi trebuit să stabilească, în prealabil, cum este cunoscută 

realitatea.  

      Este adevărat că Aristotel avea o concepţie epistemologică, despre care s-a spus, 

ulterior, că s-ar afla la originea empirismului. În cadrul acesteia, sunt presupuse 

senzaţia, simţul comun şi gândirea (intelectul pasiv, individual, şi cel activ, universal), 

motiv pentru care ea nu poate fi considerată ca fiind o formă empirism propriu-zis. Cel 

mult, s-ar putea spune că ea este o formă incompletă de empirism. Cert este faptul că 

teoria epistemologică a lui Aristotel se dezvoltă independent de concepţia sa despre 

categorii, din moment ce categoriile identificate de către el nu condiţionează experienţa 

şi nici nu sunt un extras indus din experienţă. În aceste condiţii, este limpede că 

filosoful grec nu soluţionează problema fundamentării predicării, chiar dacă el se 

străduieşte să explice cum este cunoscută realitatea.       

      Rezumând, putem spune că Aristotel nu explică pas cu pas modalitatea în care se 

trece de la ontologic la logic, deşi este indicată concordanţa dintre clasificarea realului 

şi clasificarea predicatelor şi iese destul de clar în evidenţă primatul ontologicului în 

raport cu logicul.  

      În ce priveşte chestiunea existenţei unui posibil criteriu pe baza căruia a fost 

întocmită lista aristoteliciană a categoriilor, este acceptată, în general, ideea că filosoful 

grec nu a enunţat explicit un astfel de criteriu. Cu toate acestea, unii comentatori s-au 

străduit să explice cum a alcătuit Aristotel tabelul categoriilor, de unde putem înţelege 

că ei au pornit de la presupoziţia că există o anumită ordine în acest tabel. Voi oferi, în 

continuare, câteva exemple de astfel de explicaţii. 

                              
1 Thonnard, op. cit., p. 92  
2 Aubenque, Problema fiinţei la Aristotel, p. 160. 
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      Din poziţia sa de teolog, Thonnard considera că Aristotel concepe categoriile ca 

aparţinând fizicii şi ca fiind ordonate după criteriul mişcării (schimbării). Substanţa este 

pusă în legătură cu schimbarea substanţială (generare şi corupere), iar celelalte categorii 

(accidentele) sunt deduse din modalităţile schimbării accidentale. În mod evident, o 

asemenea interpretare reduce metafizica la metaphysica specialis, la studiul Intelectului 

Activ (Actul Pur), care poate fi mai uşor identificat cu Dumnezeul creştin. Preţul care 

trebuie plătit este, însă, acela al pierderii oricărei funcţionalităţi metafizice pentru 

categorii1.  

      O explicaţie mult mai cunoscută este aceea a lui Trendelenburg. Potrivit acestui 

autor, Aristotel a alcătuit lista categoriilor pornind de la o serie de distincţii gramaticale 

între diferite forme ale limbii greceşti, după care a trasat corespondenţe între acestea şi 

categorii. Un exemplu îl constituie distincţia dintre nume şi verb, pe baza căreia 

Trendelenburg consideră că Aristotel a diferenţiat substanţa (care îi corespunde 

numelui) de acţiune şi pasiune (care îi corespund verbului). Dar, din cel puţin două 

motive (acela că formele limbii greceşti nu sunt doar zece şi acela că Aristotel a 

teoretizat doar numele şi verbul dar nu şi celelalte forme ale limbajului), consider că 

explicaţia propusă de către Trendelenburg nu este plauzibilă. 

      David Ross, un alt comentator important, este de părere că teoria aristoteliciană a 

categoriilor s-a născut dintr-un impuls logic, acela de a rezolva anumite probleme ale 

predicaţiei apărute în şcoala megarică. În opinia sa, Aristotel ar fi urmărit să precizeze 

tipurile de înţeles ale cuvintelor1. Desigur, aceasta nu constituie o explicaţie a motivului 

pentru care filosoful grec identifică doar anumite categorii, ci este, mai degrabă, o 

explicaţie a resortului care l-a împins pe Aristotel să se îndrepte către studiul 

categoriilor. 

      În acelaşi registru al explicării problematicii categoriilor pornind de la predicaţie 

(adică de la logică) se înscrie şi poziţia lui Aubenque. El susţine că tabelul aristotelician 

al categoriilor este alcătuit în urma analizei copulei a fi, care semnifică, pe rând, 

substanţa, calitatea, cantitatea, relaţia, etc. Explicaţia formulată de către Aubenque, deşi 

                              
1 Cf. Thonnard, op. cit., p. 102-103 
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pleacă tot de la predicaţie, are meritul de a pune mai bine în lumină legătura dinte 

aceasta şi ontologie2. În această privinţă, Aubenque nu este departe de modul în care 

Toma d’Aquino a explicat lista aristoteliciană a categoriilor (cu precizarea că filosoful 

medieval i-a urmat, la rândul său, pe unii comentatori de la sfârşitul antichităţii, cum ar 

fi Dexip, Porphir, Ammonius, etc.), pornind de la modul în care un predicat poate fi 

relaţionat cu un subiect (relaţia fiind chiar copula a fi). D’Aquino făcea distincţie între 

ceea ce este subiect (substanţă), ceea ce este în subiect (accidente intrinseci), şi ceea ce 

este în afara subiectului (accidente extrinseci)3. Important pentru discuţia noastră este 

faptul că din această distincţie transpare primatul ontologicului şi iese clar în evidenţă 

faptul că problema categoriilor este plasată într-un context logic (acela al predicaţiei), 

ceea ce înseamnă că există o legătură între a fi şi a spune. 

      Având în vedere diversitatea explicaţiilor propuse de către comentatori, precum şi 

faptul că Aristotel nu a precizat nicăieri că ar exista vreun criteriu pe baza căruia să se fi 

stabilit care sunt categoriile, putem presupune că lista acestora a fost întocmită pe cale 

empirică. Dar ce semnificaţie are termenul empiric în acest context? Dat fiind faptul că 

Aristotel dezvoltă o logică, construieşte o metafizică şi o fizică, trasează corespondenţe 

între aceste discipline şi susţine primatul realului, empiric nu poate însemna altceva 

decât faptul că, pornind de la exemple de predicaţie, Aristotel ajunge la ideea 

caracterelor generale ale Fiinţei, la genurile supreme şi la predicatele care le exprimă. 

După cum prcizam mai devreme, categoriile sunt genurile supreme ale Fiinţei, aşa cum 

sunt acestea exprimate prin predicatele cele mai generale.           

      Absenţa unui criteriu clar definit, pe baza căruia să fi fost alcătuită lista categoriilor, 

poate fi considerată ca fiind una dintre principalele cauze ale faptului că numărul 

categoriilor aristoteliciene nu este mereu acelaşi. Am arătat, deja, că întâlnim un număr 

de zece categorii în lucrările despre care se spune că au fost scrise de către Aristotel în 

tinereţe şi un număr de opt categorii în lucrările catalogate ca fiind de maturitate. 

Lăsând la o parte controversele legate de maniera de clasificare a lucrărilor 

                                                                                       
1 Cf. Ross, op. cit., p. 31 
2 Cf. Aubenque, Aristote et le Lycée, p. 650-651 
3 Cf. Ch. A. Hart, op. cit. p. 180 
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aristoteliciene, este incontestabil faptul că ne aflăm în faţa unui prim tabel al 

categoriilor, care a constituit punctul de reper al multor filosofi pe parcursul secolelor. 

      În ceea ce priveşte chestiunea funcţionalităţii categoriilor la Aristotel, trebuie să se 

aibă în vedere, în primul rând, faptul că filosoful grec a conceput categoriile ca fiind 

moduri de a exprima genurile supreme ale fiinţei. De aici se poate trage concluzia că 

una dintre funcţiile categoriilor este cea logico-lingvistică. Consider că această 

concluzie este corectă, din moment ce, în toate lucrările în care vorbeşte despre 

categorii, Aristotel scoate în evidenţă aspectul lor logico-lingvistic. Totuşi, în niciun 

text al său nu întâlnim o analiză logico-lingvistică de sine stătătoare a categoriilor. De 

fiecare dată, Aristotel revine la aspectul ontologic al categoriilor. Iar aceasta se întâmplă 

pentru că, deşi categoriile au, într-adevăr, funcţia de a fi elementele cele mai generale 

ale vorbirii şi ale structurilor logice, această funcţie a lor este doar derivată, primordială 

fiind funcţia ontologică. După cum remarcă Manley Thompson: “afirmaţia despre 

substanţă capătă plauzibilitate dacă se asumă, aşa cum sigur a făcut Aristotel, că o 

rostire poate avea o semnificaţie definită numai dacă există ceva obiectiv  la care 

semnificaţia e, în cele din urmă, raportată”.1 În cadrul acestui pasaj, Thompson explică, 

de fapt, poziţia lui Aristotel potrivit căreia primatul îl deţine ontologicul şi nu logico-

lingvisticul.  

      Consider că raportul dintre funcţia logico-lingvistică şi cea ontologică a categoriilor 

aristoteliciene trebuie evidenţiat, deoarece el ne oferă posibilitatea de a trasa o distincţie 

clară între concepţiile despre categorii ale lui Aristotel şi Kant, după cum voi arăta mai 

târziu în cadrul acestui studiu.  

       Un alt aspect care este demn de a fi discutat este acela dacă, pe lângă 

funcţionalitatea lor logico-lingvistică şi ontologică, categoriile identificate de către 

Aristotel au şi o funcţionalitate fizică.  

      Thonnard este de părere că ele au o funcţionalitate fizică, fără a avea, însă, şi o 

funcţionalitate metafizică (ontologică). El vorbeşte despre categorii în capitolul dedicat 

ştiinţelor fizice dar nu şi în capitolul dedicat metafizicii. Problema este, însă, aceea că o 

                              
1 Manley Thompson, Philosophical Approaches to Categories, în The Monist,  3, 1983,  p. 337 
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astfel de abordare este greu sustenabilă, din moment ce Aristotel însuşi a analizat 

categoriile atât în Metafizica (V, 7, 1017a, 22-27;  IX, 1, 1045b; VI, 2,1026a-b), cât şi în 

Fizica (V, 1, 225b). Probabil că Thonnard a fost influenţat de propria sa concepţie 

religioasă atunci când a adoptat o astfel de poziţie în privinţa categoriilor aristoteliciene 

şi a limitat domeniul metafizicii doar la Dumnezeu (domeniu care mai este denumit şi 

metaphysica specialis), el manifestându-se, din acest punct de vedere, mai dogmatic 

decât scolasticii medievali. 

      În ciuda faptului că Thonnard nu a reuşit să demonstreze într-o manieră 

convingătoare faptul că, pentru Aristotel, categoriile au funcţionalitate fizică dar nu şi 

funcţionalitate metafizică (ontologică), sunt de părere că nu ar trebui, totuşi, abandonată 

ipoteza potrivit căreia categoriile au şi funcţie fizică, pe lângă celelalte funcţii 

menţionate anterior. Dimpotrivă, consider că există temeiuri pentru a le atribui 

categoriilor identificate de către Aristotel o triplă funcţionalitate: metafizică 

(ontologică), logico-lingvistică şi fizică.  

      Funcţionalitatea lor metafizică se manifestă datorită faptului că fiinţa ca fiinţă 

(domeniul metafizicii) se spune în tot atâtea feluri câte categorii sunt. Celor care pun la 

îndoială faptul că nu doar substanţa primă ci şi accidentele ţin de metafizică, li se poate 

răspunde că, în conformitate cu concepţia lui Aristotel, principiile metafizice sunt Actul 

Pur şi Potenţa (altfel spus, forma şi materia). Or, nu numai substanţa primă este 

compusă din formă şi materie, ci şi accidentele sunt după formă şi după materie. Să nu 

uităm faptul că un accident după materie (cantitatea) este principiu al individuaţiei.  

      Fizica este fiinţa ca devenire. Substanţa şi accidentele ei sunt şi obiect al devenirii. 

În cazul în care schimbarea este doar accidentală, substanţa îşi păstrează identitatea. În 

schimb, dacă schimbarea este substanţială, atunci substanţa îşi schimbă esenţa, devine 

altceva, chiar dacă ea continuă să fie o substanţă care are accidente şi poate fi clasificată 

în continuare prin intermediul aceloraşi categorii. Aşadar, în mod indirect, categoriile au 

şi funcţionalitate fizică, mijlocită prin schimbare (cu menţiunea că se schimbă doar 

accidentele şi substanţele, cele care sunt clasificate sub categorii, dar nu se schimbă şi 

categoriile însele).  



 
23

      Funcţionalitatea logico-lingvistică a categoriilor se manifestă doar ulterior. Atunci 

când ea exprimă funcţionalitatea ontologică, avem de-a face cu o teorie a categoriilor ca 

rostiri izolate, ca genuri supreme de astfel de rostiri. În schimb, atunci când ea exprimă 

funcţionalitatea fizică a categoriilor, avem de-a face cu o mulţime de exemple de 

substanţe şi accidente, care sunt elemente în cadrul diferitelor rostiri. 

      În concluzie, principala funcţie a categoriilor identificate de către Aristotel este cea 

ontologică (ele fiind sensuri ale fiinţei ca fiinţă), ele având, însă, şi o funcţie fizică şi o 

funcţie logico-lingvistică (aceste două funcţii fiind doar derivate). 

      Acestea fiind spuse, am încheiat secţiunea dedicată prezentării opiniilor lui Aristotel 

în privinţa categoriilor. Voi trece, în cele ce urmează, la expunerea punctelor de vedere 

ale lui Kant în această privinţă. 

      V.  Concepţia despre categorii a lui Immanuel Kant     

 

      Immanuel Kant a avut o perspectivă clară asupra sistemului categoriilor şi asupra 

problemelor pe care le generează alcătuirea unui astfel de sistem. 

      În lucrările sale există anumite secţiuni special dedicate analizei categoriilor, cum ar 

fi, spre exemplu, Diviziunea întâi a Părţii a doua din Critica raţiunii pure (cu variantele 

din ediţiile I-a şi a II-a) şi paragraful 39 din Prolegomene, intitulat Anexă la fizica pură. 

Despre sistemul categoriilor. 

      Kant defineşte categoriile în repetate rânduri. Uneori, el adaugă noi elemente 

definiţiei categoriilor dar niciodată din aceasta nu lipsesc următoarele caracteristici: să 

fie pure, să fie elementare, să aparţină intelectului.1 În Critica raţiunii pure, Kant 

caracterizează categoriile nu doar ca fiind concepte pure ale intelectului, care se 

raportează a priori la obiecte ale intuiţiei în genere2, ci şi ca fiind concepte elementare3. 

Pe de altă parte, în Prolegomene, el defineşte categoriile după cum urmează: “concepte 

pure ale intelectului… (care) alcătuiesc întreaga noastră cunoaştere a lucrurilor doar 

                              
1 Cf. I. Kant, Critica raţiunii pure, p. 100. 
2 Ibidem, p. 110. 
3 Cf. Ibidem, p. 111-112. 
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prin intelect”.1 Pe scurt, Kant concepe categoriile ca fiind acele concepte ale intelectului 

care sunt pure şi elementare. El identifică un număr de douăsprezece categorii, care, în 

opinia sa, alcătuiesc un sistem complet.  

      Înainte de a-şi expune sistemul categorial, filosoful german precizează care sunt 

condiţiile de existenţă ale acestui sistem. Sunt menţionate patru astfel de condiţii: “1. ca 

conceptele să fie pure şi nu empirice; 2. ca ele să nu aparţină intuiţiei şi sensibilită- 

ţii, ci gândirii şi intelectului; 3. ca ele să fie concepte elementare şi să se distingă bine de 

cele derivate sau de cele compuse din acestea; 4. ca tabelul lor să fie complet şi ele să 

îmbrăţişeze în întregime tot câmpul intelectului pur.”2   

      Reiese limpede din această enumerare că Immanuel Kant era conştient de exigenţele 

demersului său de întocmire a tabelului categoriilor. Iată de ce el nu a procedat în 

maniera lui Aristotel, care a alcătuit oarecum inductiv lista categoriilor, fără a se 

preocupa de sistematicitatea şi completitudinea acesteia. Kant a vrut să includă în rândul 

categoriilor doar acele concepte care sunt pure şi elementare. El considera că toate 

categoriile trebuie să îi aparţină intelectului şi era interesat de caracterul de sistem al 

tabelului categoriilor, de completitudinea acestuia. După cum precizează filosoful 

german, referindu-se la propriul său sistem categorial: “esenţa acestui sistem de 

categorii, prin care el se deosebeşte de orice fel de veche rapsodie care se desfăşura fără 

nici un principiu şi care face ca numai el să merite a aparţine filosofiei, constă în aceea 

că prin acest sistem s-au putut determina cu precizie semnificaţia adevărată a 

conceptelor pure ale intelectului şi condiţia folosirii lor”3. Este lesne de înţeles că, 

atunci când face referire la “orice fel de veche rapsodie care se desfăşura fără nici un 

principiu”, Kant are în vedere, în principal, concepţia despre categorii a lui Aristotel (de 

altfel, el critică în mod explicit concepţia aristoteliciană atât în Prolegomene cât şi în 

Critica raţiunii pure).  

      Filosoful german şi-a propus să determine care este criteriul care poate asigura o 

selecţie riguroasă a categoriilor, în aşa fel încât să fie posibilă alcătuirea unui sistem al 

                              
1 Idem, Prolegomene, p. 126. 
2 Idem, Critica raţiunii pure, p. 100. 
3 Idem, Prolegomene, p. 126. 
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acestora, care să satisfacă toate cerinţele mai sus menţionate. În tentativa sa de a 

identifica un astfel de criteriu, Kant a pornit de la premisa că în intelect există nişte 

concepte pure, care sunt aplicabile oricărui obiect şi cu ajutorul cărora se realizează 

funcţia unificatoare a gândirii şi a judecăţii. Din punctul său de vedere, gândirea este 

cunoaştere prin concepte care, în calitatea lor de predicate ale unor judecăţi posibile, se 

raportează la reprezentări despre obiecte încă nedeterminate.  

      Kant susţine că: “aceste categorii nu sunt în sine nimic altceva decât funcţii logice”1 

şi că, în calitatea lor de funcţii logice, ele realizează unitatea diversităţii experienţei. 

Categoriile sunt concepte prin intermediul cărora, în cursul actului judecării, intelectul 

realizează sinteza diversului empiric. Prin categorii, gândirea îşi exercită puterea sa 

unificatoare. Având în vedere faptul că orice judecată exprimă una dintre funcţiile a 

priori ale categoriilor intelectului, rezultă că există tot atâtea categorii câte tipuri de 

judecăţi sunt posibile sau, altfel spus, că există atâtea tipuri de judecăţi posibile câte 

categorii există. 

      Concluzia la care ajunge Kant este aceea că tabela judecăţilor reprezintă firul 

conducător al alcătuirii sistemului categoriilor. Acesta este criteriul care asigură 

îndeplinirea condiţiilor de existenţă ale respectivului sistem. Intelectul are un rol 

unificator iar categoriile sunt funcţiile lui, care realizează sinteza materialului empiric în 

virtutea faptului că sunt predicate ale judecăţilor posibile. Pentru a cunoaşte sistemul 

categoriilor, este suficient să cunoaştem sistemul judecăţilor ale căror predicate sunt 

categoriile. Pe baza acestui sistem al judecăţilor şi ţinând seama de cele patru condiţii de 

existenţă prezentate mai sus, se poate stabili cu precizie (în opinia lui Kant) atât 

numărul exact al categoriilor cât şi ordinea grupării acestora.  

      Iată care sunt tipurile de judecăţi pe care le-a identificat filosoful german şi cum a 

considerat el că ar trebui clasificate acestea: 1. - după cantitate: universale, particulare, 

singulare; 2. - după calitate: afirmative, negative, infinite; 3. - după relaţie: categorice, 

ipotetice, disjunctive; 4. - după modalitate: problematice, asertorice, apodictice. 

                              
1 Ibidem, p.126. 
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      În mod corespunzător, Kant a clasificat categoriile după cum urmează: 1. - după 

cantitate: unitate, multiplicitate, totalitate; 2.- după calitate: realitate, negaţie, limitaţie;  

3.- după relaţie: ale inerenţei şi subzistenţei (substantia et accidens), ale cauzalităţii şi 

dependenţei (cauză şi efect), ale comunităţii (acţiune reciprocă între activ şi pasiv); 4.- 

după modalitate: posibilitate - imposibilitate, existenţă – nonexistenţă, necesitate – 

contingenţă.1 Faptul că fiecare grup cuprinde trei categorii nu este întâmplător, pentru 

că: “a treia categorie rezultă, în fiecare clasă, din unirea celei de-a doua cu cea dintâi“.2 

Filosoful german specifică, totuşi, că a treia categorie din fiecare grup nu este derivată 

din primele două, dat fiind faptul că: “unirea celei dintâi cu cea de-a doua, pentru a 

produce conceptul al treilea, reclamă un act special al intelectului, care nu e identic cu 

acela  pe care-l efectuăm la conceptul întâi şi al doilea”.3 După cum remarcă H. J. 

Paton, Kant considera că a reuşit să alcătuiască o listă exhaustivă a categoriilor, cele 

patru clase de categorii impunând patru forme diferite de unitate asupra obiectului 

cunoscut.4  

      Ar mai trebui precizat faptul că, spre deosebire de Aristotel, filosoful german nu 

concepe spaţiul şi timpul ca fiind categorii, ci ca fiind forme ale intuiţiei.5 De asemenea, 

el este de părere că, în afară de categorii, există şi alte concepte pure dar derivate ale 

intelectului, pe care le numeşte predicabile ale intelectului pur.6  

      Aspectele concepţiei kantiene despre categorii pe care le-am prezentat până acum 

constituie ceea ce Kant numea deducţie metafizică, prin intermediul căreia el considera 

că poate construi un sistem complet al categoriilor.  

      În cele ce urmează, voi expune şi aşa-numita deducţie transcendentală, cea prin 

intermediul căreia Kant a încercat să explice cum este posibilă raportarea a priori a 

categoriilor la obiecte. După cum mărturiseşte chiar filosoful german, aceasta este 

partea cea mai grea a Criticii raţiunii pure. În urma prezentării deducţiei 

                              
1 Cf. Idem, Critica raţiunii pure, p. 104-110 
2 Ibidem, p. 113. 
3 Ibidem, p. 113. 
4 Cf. H. J. Paton, Kant’s Metaphysic of Experience, George Allen and Unwin, London, 1936, p. 295-9 
5 Cf. Ibidem, p. 108. 
6 Ibidem, p. 111. 
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transcendentale, se va putea constata care este funcţionalitatea categoriilor identificate 

de către Kant.       

      Filosoful german susţine că deducţia transcendentală a categoriilor este o chestiune 

de drept, care trebuie să se impună cu necesitate. Problema pe care el îşi propune să o 

soluţioneze prin intermediul deducţiei transcendentale este aceea de a stabili: “cum 

condiţii subiective ale gândirii pot avea valabilitate obiectivă, adică să procure condiţiile 

posibilităţii oricărei cunoaşteri a obiectelor”. 1   

      În vederea atingerii acestui obiectiv, Kant porneşte de la presupoziţia că raportul 

dintre obiect şi reprezentare nu poate fi decât de două feluri: ori obiectul face posibilă 

reprezentarea, ori reprezentarea face posibil obiectul. El optează pentru cea de-a doua 

variantă. Din punctul său de vedere, categoriile au valabilitate obiectivă a priori, dat 

fiind faptul că: “numai datorită lor e posibilă experienţa (în ce priveşte forma 

gândirii)”.2 Adaosul din paranteză este deosebit de important, deoarece nu numai că ne 

indică motivul pentru care Kant nu renunţă la ideea existenţei lucrului în sine (în cazul 

în care acesta nu ar exista, subiectul s-ar substitui lumii, în timp ce, dacă este acceptată 

existenţa lucrului în sine, este admisă implicit şi ideea existenţei unei lumi externe) dar 

ne semnalează şi faptul că lumea nu este posibilă pentru noi într-o altă formă. Potrivit 

concepţiei kantiene, la nivelul sensibilităţii, al imaginaţiei şi al intelectului există 

structuri a priori, care sunt condiţii formale ale cunoaşterii. În lipsa acestor structuri, noi 

nu putem cunoaşte, după cum, în absenţa noumenului, noi nu avem cum să evităm 

solipsismul. 

      Poate fi amintită, în acest punct al demersului nostru de analiză, observaţia critică a 

lui Russell potrivit căreia: “în ce priveşte cauza, oricum e o inconsistenţă pentru că 

lucrurile în sine sunt considerate de către Kant ca fiind cauze ale senzaţiilor… această 

inconsistenţă nu e un punct de vedere accidental; este o parte esenţială a sistemului 

său”.3 Chiar dacă Russell nu insistă mai mult asupra acestui subiect, consider că este 

îndreptăţit punctul de vedere potrivit căruia Kant nu poate depăşi aporia deoarece este 

                              
1 Ibidem, p. 120 
2 Ibidem,  p. 122 
3 Bertrand Russell, History of Western Philosophy, Routledge, London, 1996, p. 681. 
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nevoit să afirme atât existenţa lucrului în sine cât şi existenţa structurilor 

transcendentale, în calitatea lor de condiţii de posibilitate ale fenomenelor. 

      Revenind la prezentarea punctelor de vedere ale filosofului german, trebuie spus că 

acesta afirmă existenţa a trei facultăţi ale sufletului, care cuprind condiţiile de 

posibilitate ale oricărei cunoaşteri: simţul, imaginaţia şi apercepţia. Din punctul său de 

vedere, legătura unui divers în genere nu poate veni prin simţuri, “nu poate fi dată prin 

obiecte, ci poate fi efectuată numai de subiectul însuşi”.1 Intelectul, facultatea 

unificatoare prin excelenţă, realizează legătura diversului prin intermediul actelor sale 

de judecare şi, implicit, prin intermediul categoriilor. Kant consideră că intelectul este 

“facultatea de a lega a priori şi de a reduce diversul unor reprezentări date la unitatea 

apercepţiei”.2 Spre deosebire de intelectul divin, cel uman nu intuieşte, ci gândeşte, 

căutând intuiţia în simţuri. Potrivit unei afirmaţii a filosofului german: ”intelectul e 

legiuitorul naturii; el dă acesteia legile generale, structura ei universală”.3 Iar pentru a 

face asta, intelectul recurge la categorii. 

      În calitatea lor de predicate ale judecăţilor intelectului, categoriile sunt cele care 

unifică diversul reprezentărilor (intuiţii şi concepte). Actul de a cunoaşte presupune atât 

existenţa categoriilor (cele prin intermediul cărora este gândit un obiect în genere), cât 

şi pe aceea a intuiţiilor. Categoriile procură cunoştinţe doar atunci când pot fi aplicate la 

intuiţii empirice deoarece: “ele nu servesc decât la posibilitatea cunoaşterii empirice”4, 

adică la formarea experienţei. H. J. Paton remarcă faptul că, în conformitate cu 

concepţia kantiană: “Noi putem avea cunoaştere a priori prin intermediul categoriilor 

doar în măsura în care categoriile se datorează naturii minţii şi sunt impuse de către 

minte asupra obiectelor pe care ea le cunoaşte”5. 

                              
1 I. Kant, Critica raţiunii pure, p. 126. 
2 Ibidem, p. 130. 
3 M. Florian, Immanuel Kant, în Istoria filosofiei moderne, vol. II Societatea de filosofie, Bucureşti, 1937, 
p. 95 
4 I. Kant, Critica raţiunii pure, p. 142. 
5 H. J. Paton, op. cit., p. 258 
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      În ce priveşte obiectul, acesta este considerat ca fiind: ”ceva în al cărui concept este 

unit diversul unei intuiţii date”.1 Kant subliniază că: “unirea sintetică a conştiinţei este 

deci o condiţie obiectivă a oricărei cunoştinţe… sub (ea) trebuie să stea orice intuiţie 

pentru a deveni obiect pentru mine”.2               

      Problema pe care caută să o rezolve filosoful german prin intermediul deducţiei 

transcendentale este aceea de a stabili cum pot categoriile, în calitatea lor de structuri 

subiective, să aibă valabilitate obiectivă. Soluţia găsită de către el este aceea că ele au 

valabilitate obiectivă tocmai pentru că sunt condiţii de posibilitate ale experienţei. În 

lipsa lor, nu ar fi posibilă experienţa şi niciun obiect nu ar exista pentru noi. Categoriile 

nu se aplică lucrului în sine, care nu este accesibil prin experienţă.  

      Având în vedere distincţia kantiană dintre fenomen şi noumen, precum şi faptul că, 

în opinia filosofului german, fenomen şi obiect înseamnă acelaşi lucru privit din două 

perspective diferite (fenomenul este obiectul văzut din perspectiva cunoaşterii, iar 

obiectul este fenomenul văzut din perspectivă ontologică), putem înţelege, de asemenea, 

faptul că toate categoriile identificate de către Kant se aplică exclusiv obiectului. 

Deducţia transcendentală se încheie cu afirmaţia conform căreia: “Categoriile... prescriu 

legi a priori fenomenelor”.3 Cu alte cuvinte, nu este posibil fenomenul (şi, implicit, nici 

obiectul) în absenţa categoriilor.  

      Analiza rezultatelor deducţiei transcendentale ne oferă posibilitatea de a determina 

cum concepe Kant funcţionalitatea categoriilor. Potrivit concepţiei sale, categoriile au în 

primul rând o funcţionalitate epistemică şi doar indirect una ontologică. După cum 

remarcă Manley Thompson: ”categoriile kantiene, în contrast cu cele aristoteliciene, 

sunt concepte ale unui obiect în general, mai degrabă decât genuri supreme ale 

obiectelor… afirmaţia potrivit căreia categoriile sunt concepte ale unui obiect în general 

este, astfel, limitată, atunci când categoriile sunt schematizate, la concepte ale unui 

obiect individuat prin poziţia sa spaţio-temporală”.4   

                              
1 I. Kant, Critica raţiunii pure, p. 132. 
2 Ibidem, p. 133. 
3 Ibidem, p. 157. 
4 M. Thompson, Philosophical Approaches to Categories, p. 344-345. 
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      De obicei, comentatorii interpretează demersul desfăşurat de către Kant în Critica 

raţiunii pure ca fiind unul primordial epistemologic. Este evidentă importanţa pe care 

filosoful german o acordă criticii cunoaşterii în cadrul lucrării menţionate. Dar aceasta 

nu înseamnă că el ar fi considerat că unica funcţionalitate a categoriilor este cea 

epistemologică şi că nu ar fi avut niciun interes pentru metafizică în Critica raţiunii 

pure. Dimpotrivă, se poate spune că, la origine, interesul kantian pentru categorii este 

unul metafizic (la fel ca şi cel aristotelician). Intenţia lui Kant a fost comună cu cea a lui 

Aristotel şi este plauzibil să considerăm că ea a constat în construcţia unei metafizici cu 

semnificaţie pentru real, chiar dacă filosoful german nu a precizat în mod explicit acest 

lucru. Punerea în practică a intenţiei a fost, însă, diferită, pentru că, în timp ce în cazul 

lui Aristotel metafizica a luat o formă ontologică, în cazul lui Kant aceasta a luat o 

formă epistemologică.  

      O critică a cunoaşterii aşa cum este cea realizată în Critica raţiunii pure are rolul de 

a arăta nu numai cum este posibilă cunoaşterea, ci şi cum este posibilă lumea pentru noi, 

cum este posibilă o metafizică ca ştiinţă şi cum sunt posibile obiectele. Iar din cele 

spuse de către Kant reiese că a cunoaşte şi a – fi – pentru – noi sunt două perspective 

asupra aceluiaşi lucru. A cunoaşte este condiţia de posibilitate a lui a – fi – pentru – noi. 

Astfel, epistemologicul este o condiţie de posibilitate a metafizicului. 

      Referindu-se la tabelul categoriilor, Kant afirmă că: “amintitul tabel conţine complet 

toate conceptele elementare ale intelectului, ba chiar forma unui sistem al lor în 

intelectul omenesc, prin urmare dă direcţia, ba chiar ordinea tuturor momentelor unei 

plănuite ştiinţe”.1 Acest pasaj pune foarte bine în lumină funcţia epistemologică a 

categoriilor. În plus, având în vedere faptul că ele sunt constitutive pentru obiecte (aşa 

cum sunt acestea pentru noi), este limpede că metafizica este construită de către 

filosoful german din perspectivă epistemologică. 

      Din cele spuse până acum, se poate deduce că, pentru Kant, categoriile au şi o 

funcţionalitate metafizică, nu doar una epistemologică. Dar, pentru a înţelege mai clar în 

ce constă această funcţionalitate metafizică, trebuie să se aibă în vedere faptul că, 

                              
1 I. Kant, Critica raţiunii pure , p. 112-113. 
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potrivit concepţiei filosofului german, obiectul de studiu al metafizicii nu este lucrul în 

sine. Chiar dacă, judecând din perspectivă kantiană, lucrul în sine este o presupoziţie 

necesară, el nu poate fi cunoscut. Pentru Aristotel, substanţa este cognoscibilă, în timp 

ce Kant consideră că doar obiectele sunt cognoscibile (cunoaşterea fiind fenomenală). 

Or, ţinând cont de faptul că metafizica însăşi este o formă de cunoaştere, atunci 

înseamnă că, în cazul lui Kant, ea este o cunoaştere a obiectelor (dar nu a oricărui 

obiect, cu schimbările sale spaţio-temporale, ci a obiectului în genere). De asemenea, 

reiese că, potrivit concepţiei filosofului german, fiinţa ca fiinţa este obiectul în genere, 

care este determinat de către categorii în calitatea lor de predicate ale judecăţilor 

posibile. 

      Sistemul kantian al categoriilor are o funcţionalitate metafizică deplină. El trasează 

condiţiile de posibilitate ale fiinţei ca fiinţă, ale obiectului în genere, ale metafizicului 

înţeles din perspectivă epistemologică.  

      Este adevărat că şi în cazul lui Aristotel categoriile trasează condiţiile de posibilitate 

ale fiinţei ca fiinţă. Numai că filosoful grec înţelege metafizicul din perspectivă 

ontologică, iar fiinţa ca fiinţă este concepută ca fiind actul ca principiu metafizic prezent 

în categorii şi, desigur, în substanţă şi accidente. De regulă, filosofii antici concepeau 

metafizicul ca fiind transcendentul (două exemple clare în acest sens sunt Ideile lui 

Platon şi Primul Motor al lui Aristotel). Bineînţeles că, pentru Aristotel, metafizicul nu 

este doar Primul Motor ci şi actul ca principiu, dar chiar şi în aceste condiţii, nu vom 

greşi afirmând că, potrivit concepţiei aristoteliciene, metafizicul este transcendentul. 

      Din perspectivă kantiană, metafizicul este mai degrabă transcendentalul, condiţia de 

posibilitate (în special categoriile). Filosoful german concepe categoriile nu numai ca 

fiind condiţii de posibilitate ale obiectului în genere (implicit, ca fiind parte integrantă a 

metafizicii), ci şi ca având un rol esenţial în unificarea diversului empiric în vederea 

constituirii unui obiect determinat (ele fiind, astfel, constitutive pentru fizică).  

      În cazul lui Aristotel, actul este considerat, pe de o parte, ca fiind act în genere în 

substanţă (aşadar, este conceput ca fiind un principiu metafizic). Pe de altă parte, el este 

considerat ca fiind act specific al acelei substanţe, conferindu-i-se, astfel, un sens fizic.  
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      Rezumând, putem spune că, potrivit concepţiei kantiene, fiinţa ca fiinţă 

(metafizicul) este transcendentalul, condiţia de posibilitate. În schimb, conform 

concepţiei aristoteliciene, fiinţa ca fiinţă este transcendentul, actul ca principiu care este 

prezent în orice categorie (şi, implicit, în substanţă şi accidente). 

      În secţiunea următoare, voi pune accentul asupra diferenţelor de opinie dintre cei doi 

filosofi în privinţa temei categoriilor, încercând să determin dacă, în condiţiile existenţei 

acestor deosebiri, ar mai exista temeiuri pentru a considera că este posibilă compararea 

directă a celor două seturi de categorii. 

 

 

      VI.  Diferenţele dintre cele două concepţii despre categorii  

 

       Pe parcursul acestui studiu, am semnalat existenţa unor deosebiri importante între 

viziunea lui Aristotel şi cea a lui Kant cu privire la categorii. În această secţiune, mă voi 

concentra asupra analizei acestor diferenţe. 

      Am arătat, deja, că punctele de vedere exprimate de către cei doi gânditori se înscriu 

în orizonturi filosofice diferite. Având în vedere faptul că Aristotel este reprezentativ 

pentru tipul de metafizică ontologică iar Kant inaugurează tipul de metafizică critică, 

este limpede că şi viziunile lor cu privire la categorii se încadrează în contexte 

metafizice distincte şi că ar exista riscul falsificării punctelor lor de vedere dacă s-ar 

încerca identificarea forţată a unor trăsături comune seturilor de categorii pe care ei le-

au identificat. De asemenea, trebuie să ţinem cont şi de modul în care cei doi filosofi 

concepeau cunoaşterea, căci, după cum remarcă Stephan Körner: “Aristotel… concepea 

cunoaşterea în principal ca pe o descoperire, Kant… o concepea în principal ca pe o 

construcţie.”1 Or, dat fiind faptul că şi metafizica este o formă de cunoaştere la baza 

căreia stau categoriile, putem deduce că şi tabelele categoriale alcătuite de către 

Aristotel şi Kant se înscriu în contexte metafizice tipologic diferite. 

      Diferenţele de opinie dintre cei doi filosofi ies clar în evidenţă şi atunci când 

încercăm să stabilim ce înţeleg ei prin fizică. Astfel, pentru Aristotel, fiinţa în schimbare 
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(fizica) constă în devenirea substanţială sau accidentală (cu precizarea că el nu pune 

categoriile în legătură cu schimbarea, pentru că aceasta este constatată doar după ce sunt 

observate obiectele care cad sub categorii). În schimb, Kant concepe fiinţa în schimbare 

(fizica) ca fiind particularul, obiectul constituit nu doar pe seama categoriilor, care sunt 

condiţii de posibilitate ale metafizicii, ci şi pe seama formelor sensibilităţii (timpul şi 

spaţiul), care sunt condiţii de posibilitate ale fizicii. 

      Este important de subliniat caracterul sistematic al construcţiei kantiene, în care sunt 

precizate, mai întâi, condiţiile obiectului în genere, ale metafizicii, şi abia apoi (în acest 

orizont) sunt menţionate şi condiţiile obiectului particular, ale fizicii. Este adevărat că şi 

Aristotel vorbeşte despre generalitate, dar în cazul lui aceasta este mai degrabă o 

abstracţie, substanţa secundă. Or, potrivit concepţiei aristoteliciene, substanţele secunde 

nu ţin de metafizică, filosoful grec fiind de părere că singurele care au existenţă reală 

sunt substanţele prime (cele care constituie obiectul de studiu al metafizicii).  

      Am putut constata şi existenţa altor diferenţe de opinie între cei doi filosofi, în urma 

examinării modului în care aceştia au caracterizat categoriile. După cum arătam mai 

devreme (dar preluând, acum, şi sugestia lui Körner), Aristotel concepea categoriile ca 

fiind genurile supreme ale fiinţei, aşa cum sunt acestea descoperite de către cunoaştere 

şi exprimate prin predicatele cele mai generale, în timp ce Kant definea categoriile ca 

fiind concepte pure şi elementare ale intelectului, condiţii de posibilitate ale 

fenomenului (obiectului), care au un rol constructiv în cunoaştere şi în metafizică.  

      Analizând aceste definiţii, putem constata că, în cazul lui Aristotel, accentul cade pe 

trăsăturile fiinţei (cunoaşterea având, mai degrabă, un rol pasiv-constatator) iar 

judecăţile sunt formulate prin abstragere, pornind de la ceea ce există independent de 

subiect. În schimb, în cazul lui Kant, accentul cade pe cunoaştere, pe rolul ei 

constitutiv-constructiv, iar judecăţile sunt condiţii de posibilitate ale obiectelor şi, 

implicit, ale metafizicii. Chiar dacă intenţia celor doi filosofi a fost aceeaşi (realizarea 

unei metafizici), modalităţile de realizare a ei au fost diferite. Categoriile reprezintă, în 

                                                                                       
1 Stephan Körner, Thinking, Thought and Categories, în “The Monist”, 3, 1983, p. 353. 
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ambele cazuri, nucleul realizării intenţiei dar ele nu au aceeaşi semnificaţie pentru ambii 

gânditori (motiv pentru care ele nu pot fi comparate direct). 

      O consecinţă firească  a faptului că Aristotel şi Kant caracterizează categoriile în 

mod diferit şi le plasează în contexte metafizice distincte este aceea că listele categoriale 

întocmite de către cei doi autori sunt, la rândul lor, diferite. Ceea ce nu este deloc 

surprinzător, având în vedere faptul că Immanuel Kant a criticat modul rapsodic, 

întâmplător, în care Aristotel a selectat categoriile şi i-a reproşat acestuia că nu a 

observat faptul că spaţiul şi timpul (respectiv categoriile loc, timp şi poziţie) nu ţin de 

intelect, ci de sensibilitate. Kant a avut un fir conducător şi a impus condiţii stricte 

pentru alcătuirea tabelului categoriilor (condiţii pe care nu le întâlnim la Aristotel). El a 

selectat categoriile pe baza unor criterii riguroase, beneficiind de avantajul că 

perspectiva sa a fost una epistemologică (şi nu una ontologică, aşa cum era cea a lui 

Aristotel). Filosoful german a precizat în detaliu cum are loc cunoaşterea dar a 

specificat şi unde şi în ce fel apar categoriile. Este adevărat că întâlnim o epistemologie 

şi la Aristotel, numai că aceasta este elaborată pornind de la fiinţă, de la ceea ce este. În 

schimb, potrivit lui Kant, obiectul în genere (singurul care intră într-o metafizică cu 

caracter de cunoaştere) este construit prin cunoaştere şi presupune drept condiţii de 

posibilitate atât categoriile intelectului cât şi schemele imaginaţiei şi formele 

sensibilităţii (atunci când accentul cade asupra concretului). 

      În tentativa de a determina care este funcţionalitatea categoriilor la Aristotel, am 

putut constata că aceasta este atât metafizică (ontologică), cât şi fizică şi logico-

lingvistică. Pe de altă parte, atunci când am analizat funcţionalitatea categoriilor în 

cazul lui Kant, am stabilit că aceasta este epistemică şi metafizică dar nu este şi fizică, 

din moment ce ele sunt, în mod nemijlocit, condiţii ale obiectului în genere şi doar în 

mod mediat sunt condiţii ale obiectului particular. Formele sensibilităţii sunt cele care 

au funcţie fizică şi care dau nota de concret, de particular, a obiectului.  

      Pornind de la aceste observaţii, s-ar putea ajunge la concluzia că tabelele categoriale 

alcătuite de către cei doi filosofi pot fi comparate direct din punctul de vedere al 

funcţionalităţii categoriilor. Şi totuşi, în ciuda aparenţelor, consider că nu poate fi 

realizată o comparaţie directă nici din acest punct de vedere. 
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      Dacă ne referim strict la funcţia epistemică a categoriilor, o astfel de comparaţie nu 

ar fi posibilă deoarece, în timp ce în cazul lui Kant această funcţie este limpede 

conturată, rolul constitutiv al categoriilor pentru fenomene (obiecte) fiind afirmat clar, 

în cazul lui Aristotel funcţia epistemică este doar presupusă. Filosoful grec nu tratează 

categoriile în legătură cu cunoaşterea, ci în legătură cu logica şi ontologia.  

      În ceea ce priveşte funcţia logico-lingvistică, la Kant aceasta este prezentă (din 

moment ce el caracterizează categoriile ca fiind predicate ale judecăţilor posibile), dar 

numai la nivelul intelectului. În schimb, conform concepţiei lui Aristotel, unele dintre 

categorii ţin de sensibilitate şi nu de intelect, fapt remarcat şi de către filosoful german. 

      Nici funcţia fizică nu ar permite realizarea unei comparaţii directe a categoriilor 

identificate de către cei doi gânditori, dat fiind faptul că, potrivit lui Kant, categoriile nu 

au o astfel de funcţie (decât cel mult în mod mediat, indirect), în timp ce, în opinia lui 

Aristotel, ele au şi funcţie fizică.    

      Funcţia metafizică, chiar dacă este prezentă în ambele cazuri, se realizează diferit. 

Aristotel începe prin a descoperi trăsăturile cele mai generale ale fiinţei, după care 

reconstituie fiinţa ca fiinţă pe baza acestor descoperiri, în timp ce Kant prescrie, prin 

intermediul categoriilor, condiţii de posibilitate pentru obiectele în genere şi apoi 

construieşte fiinţa ca fiinţă prin categorii. Cu alte cuvinte, metafizica lui Aristotel este 

marcat ontologică, iar metafizica lui Kant este marcat epistemologică.  

      Prin urmare, nici sub aspectul funcţionalităţii nu ar fi posibilă compararea directă a 

categoriilor identificate de către Aristotel şi Kant. 

      În aceste condiţii, consider că suntem îndreptăţiţi să susţinem că nu există nicio cale 

de a compara direct cele două seturi de categorii. 

 

 

      VII.  Concluzie   

 

      Obiectivul pe care mi-am propus să îl ating în cadrul acestui studiu a fost acela de a 

stabili dacă este posibilă compararea tabelelor categoriale alcătuite de către Aristotel şi 

Kant. Am pornit de la ipoteza că cele două tabele nu pot fi comparate direct, ci numai 
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dintr-o perspectivă metateoretică. În urma cercetării realizate, am putut constata că nu 

poate fi realizată o comparaţie directă. Cu toate acestea, rămâne de stabilit dacă este, 

într-adevăr, posibilă compararea lor din perspectivă metateoretică.  

      Pentru ca listele categoriale alcătuite de către cei doi filosofi să fie comparabile în 

acest mod, ar trebui identificată o temă metateoretică fundamentală în raport cu care 

metafizica aristoteliciană şi cea kantiană să apară ca nişte interpretări, iar categoriile să 

fie principalele mijloace de realizare a acestor interpretări. Identificarea unei astfel de 

teme ar permite nu numai efectuarea comparaţiei, ci şi evaluarea celor două metafizici 

prin intermediul unui set de criterii. 

      Există o temă metateoretică fundamentală a oricărei metafizici? Un răspuns 

plauzibil este acela că formula fiinţa ca fiinţă constituie o astfel de temă, ea fiind 

interpretată şi modelată în chip particular în cadrul fiecărei metafizici, indiferent de tipul 

acesteia. În raport cu tema respectivă, metafizica lui Aristotel şi cea a lui Kant apar ca 

exemplificări, ca realizări istorice.  

      În cazul lui Aristotel, fiinţa ca fiinţă (metafizica) este descrisă şi descoperită prin 

categorii (în principal prin categoria de substanţă şi doar secundar prin intermediul 

celorlalte categorii,  pentru că accidentele îi urmează formei şi materiei). 

      În cazul lui Kant, fiinţa ca fiinţă (metafizica) este construită prin intermediul 

categoriilor (prin toate deopotrivă), ea fiind obiectul în genere, aşa cum este posibil 

acesta pentru noi, prin intermediul categoriilor. 

      Există o deosebire importantă între metafizica aristoteliciană şi cea kantiană, care 

constă în faptul că cea dintâi este o metafizică a realului iar cea de-a doua este o 

metafizică a posibilului. Pentru Aristotel, fiinţa ca fiinţă (metafizica) este un dat, ea este 

deja constituită, iar sarcina filosofului este aceea de a o descoperi şi de a o descrie, 

categoriile fiind mijloace privilegiate pentru realizarea acestui obiectiv. În schimb, 

pentru Kant, fiinţa ca fiinţă (metafizica) este doctrina posibilului, ea se constituie tocmai 

prin intermediul categoriilor, care sunt condiţii de posibilitate ale obiectului în genere. 

Prin urmare, dacă privim concepţiile despre categorii ale lui Aristotel şi Kant din 

perspectiva metateoretică a temei fiinţei ca fiinţă, concluzia la care ajungem este aceea 

că, în timp ce categoriile lui Aristotel sunt trăsături care există efectiv şi care sunt 
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descoperite în real, categoriile lui Kant sunt condiţii de posibilitate, constitutive pentru 

real. 

      În ce măsură se poate spune, însă, că tabelele categoriale alcătuite de către cei doi 

filosofi satisfac criteriile metafizice ale fiinţei ca fiinţă?  

      În tentativa de a răspunde acestei întrebări, voi asuma că există un singur set de 

criterii pentru orice metafizică, cel care este prezentat în fragmentul opt al scrierilor lui 

Parmenide şi care este reluat de către Platon în dialogurile Phaidon, Parmenide şi 

Sofistul. După cum afirmă Parmenide: “A mai rămas de examinat o singură cale, anume 

aceea a lui «ceea ce este». Pe această cale se găsesc multe determinări ale sale, căci de 

vreme ce există, este nenăscut şi nepieritor, întreg, unic, nemişcat şi fără sfârşit”1. 

Potrivit concepţiei acestui filosof, fiinţa ca fiinţă (ceea ce este) nu se naşte din nimic, nu 

se dezvoltă din ceea ce nu este, ci există etern, ca un întreg unitar şi imuabil.  

      În continuare, voi căuta să stabilesc dacă setul parmenidian de criterii, la care s-au 

raportat toţi metafizicienii de tip tradiţional (chiar dacă unii dintre ei au încercat să 

modifice unele dintre elementele sale), îi poate fi aplicat metafizicii aristoteliciene şi 

celei kantiene. După cum am arătat, printre criteriile stabilite de către Parmenide se 

numără atât unicitatea fiinţei, cât şi caracterul imuabil şi etern al acesteia. De asemenea, 

ar mai trebui spus că, din punctul său de vedere, doar fiinţa poate constitui obiectul unei 

cunoaşteri veritabile, în timp ce nefiinţa este obiect de opinie. 

      Metafizica aristoteliciană nu îndeplineşte aceste cerinţe, pentru că Aristotel nu 

numai că pluralizează fiinţa dar o şi consideră ca fiind schimbătoare. În plus, el include 

printre categorii spaţiul şi timpul. Or, judecând din perspectivă parmenidiană, fiinţa ca 

fiinţă nu este spaţio-temporală. Aristotel nu realizează cerinţele parmenidiene decât cel 

mult sub formă de surogate, aşa cum se întâmplă, spre exemplu, atunci când susţine că 

unitatea fiinţei ar fi dată de Intelectul activ. Ce fel de unitate ar fi aceasta? În cel mai 

bun caz, ea ar putea fi considerată drept o unitate funcţională şi de cunoaştere, dar 

aceasta ar fi insuficientă pentru tipul de metafizică pe care îl practică Aristotel. 

                              
1 Cf. W. K. C. Guthrie, O istorie a filosofiei greceşti, vol. II, trad. Mihnea Moise şi Ioan Lucian Muntean, 
vol. II, Teora, Bucureşti, 1999, p. 33.  
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      În schimb, metafizica kantiană satisface mult mai bine criteriile specificate mai sus 

(desigur, judecând prin prisma tipului de metafizică în care se încadrează). Astfel, 

obiectul în genere, cel ale cărui condiţii de posibilitate sunt categoriile, este non-spaţial 

şi atemporal. În opinia lui Kant, spaţiul şi timpul aparţin fizicii, obiectului particular, cel 

ale cărui condiţii de posibilitate sunt formele sensibilităţii. Obiectul în genere este unul, 

din moment ce categoriile nu sunt decât acte ale unei unităţi aperceptive, ale unui 

intelect unitar. Pentru tipul de metafizică al cărui iniţiator este Kant, această formă de 

unitate este suficientă. Obiectul în genere constituie fiinţa ca fiinţă, ceea ce este, în timp 

ce obiectul particular, fizicul, schimbătorul, nu este dacă lipseşte obiectul în genere. În 

ordine logică, obiectul în genere este (deoarece oricând este posibil un act de judecare, o 

predicare categorială), în timp ce obiectul particular nu este. Motivul este acela că 

obiectul particular nu este condiţionat doar de formele sensibilităţii, ci şi de materialul 

sensibil, care poate oricând să nu fie. Cunoaşterea prin excelenţă este cea metafizică, 

adică cea intelectuală, categorială, din moment ce primele condiţii (în ordine logică) ale 

constituirii obiectului şi ale cunoaşterii sunt categoriile. 

     Consider că setul de criterii propus de către Parmenide pentru fiinţa ca fiinţă este 

suficient pentru a caracteriza o metafizică, cu condiţia ca acest set să fie interpretat, ca şi 

fiinţa ca fiinţă, în contextul fiecărei metafizici. În plus, ca urmare a evaluării metafizicii 

aristoteliciene şi a celei kantiene prin prisma acestui set de criterii, am putut constata că:  

  1.  –  metafizica lui Kant răspunde mai bine criteriilor parmenidiene decât cea a lui 

Aristotel;   

  2. – categoriile identificate de către Kant sunt mai bine adaptate finalităţii lor 

(construirea unei metafizici posibile) decât cele identificate de către Aristotel. 

      Prin urmare, chiar dacă nu poate fi realizată o comparaţie directă între categoriile lui 

Aristotel şi categoriile lui Kant, este posibilă compararea lor din perspectivă 

metateoretică. Iar în urma realizării unei astfel de comparaţii, se poate concluziona că 

tabelul categorial alcătuit de către Kant răspunde mai bine intenţiei originare de a 

edifica o metafizică (intenţie comună celor doi filosofi dar pusă în practică în mod 

diferit).  
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