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      I.  Introducere 

 
            Pe parcursul celor două studii anterioare am încercat determin dacă, judecând 

dintr-o perspectivă reducţionistă, ar exista posibilitatea de a formula soluţii viabile ale 

unor probleme filosofice dificile cum ar fi aceea a identităţii personale sau aceea a 

unităţii conştiinţei. Am căutat, de asemenea, să stabilesc dacă astfel de soluţii pot fi 

puse în acord cu o serie de rezultate ştiinţifice obţinute, pe parcursul ultimilor ani, de 

către anumiţi cercetători care au fost interesaţi să explice cum se constituie şi cum se 

manifestă pe parcursul timpului persoana şi fenomenul conştiinţei. Concluziile la care 

am ajuns, în urma demersurilor de cercetare efectuate, au fost încurajatoare. Totuşi, nu 

se poate spune că am identificat soluţii certe pentru aceste probleme (de altfel, nici nu 

mi-am propus acest lucru), ci doar că am formulat anumite ipoteze, parţial sustenabile 

din punct de vedere ştiinţific, care au perspective de a fi confirmate în viitor. Ele ar 

putea, însă, la fel de bine, să fie şi infirmate, în cazul în care ar intra în contradicţie 

flagrantă cu noile date pe care le-ar obţine pe cale experimentală cei care studiază 

activităţile neurocerebrale. 

      În aceste condiţii, se pune întrebarea dacă nu cumva există şi o altă manieră de a 

aborda problemele menţionate, care să permită formularea unor explicaţii simple, clare 

şi indubitabile ale modului în care poate fi asigurată identitatea persoanei şi unitatea 

conştiinţei. Încă din secolul al XVIII-lea, numeroşi autori au considerat că o astfel de 

abordare este posibilă şi că ea ar presupune postularea existenţei unui eu substanţial, 
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indivizibil şi imuabil, care să aibă rolul de a coordona şi de a conştientiza toate 

evenimentele mentale ale unui individ. Printre aceşti autori se numără în special non-

reducţioniştii dar au existat, totuşi, şi unii reducţionişti care au admis existenţa unei 

astfel de substanţe, acordându-i un rol important în generarea fenomenului conştiinţei  

şi în constituirea diferitelor evenimente mentale care alcătuiesc viaţa psihologică a 

persoanei.  

      Obiectivul meu, în cadrul acestui studiu, este acela de a stabili dacă există, într-

adevăr, motive întemeiate pentru a considera că adoptarea ideii existenţei unui eu 

substanţial, indivizibil şi imuabil reprezintă cea mai bună opţiune pentru cei care 

încearcă să explice în ce constă identitatea personală şi unitatea conştiinţei. Îmi propun 

să analizez câteva dintre cele mai reprezentative tentative de rezolvare a celor două 

probleme filosofice menţionate (tentative în cadrul cărora s-a pornit de la presupoziţia 

existenţei eului substanţial), urmând ca, pe baza concluziilor la care voi ajunge, să 

încerc să determin care sunt avantajele şi dezavantajele explicative şi, mai ales, care este 

potenţialul de viitor al acestui gen de soluţii prin comparaţie cu soluţiile alternative, care 

nu pornesc de la o astfel de presupoziţie.  

      Studiul va fi structurat după cum urmează: voi începe prin a prezenta o serie de 

concepţii privind identitatea personală şi unitatea conştiinţei, care au fost construite 

pornind de la premisa existenţei unui eu substanţial. Mă voi axa asupra celor pe care le 

consider a fi cele mai reprezentative, respectiv concepţiile lui John Locke, G. W. F. 

Leibniz, Joseph Butler, Thomas Reid şi Richard Swinburne. Voi preciza care au fost 

principalele critici îndreptate împotriva acestor concepţii şi voi formula, la rândul meu, 

o serie de obiecţii suplimentare. Prin prisma criticilor identificate, voi căuta să evaluez 

punctele de vedere ale fiecărui autor în parte, pronunţându-mă în privinţa viabilităţii 

soluţiilor propuse de către ei în vederea rezolvării celor două probleme luate în discuţie. 

În final, voi încerca să determin care sunt inconvenientele unei abordări teoretice care se 

fundamentează pe ideea existenţei unui eu substanţial, indivizibil şi imuabil şi care sunt 

perspectivele ei de a se impune în detrimentul abordării alternative, potrivit căreia se 

poate explica în manieră exhaustivă în ce constă persoana şi conştiinţa, fără a fi necesar 

să se postuleze existenţa unui astfel de eu. 



 
3

 

      II.  Soluţii şi obiecţii  

 

      Ţinând cont de ordinea în care au fost formulate, voi prezenta în paginile următoare 

soluţiile propuse de către cei cinci autori menţionaţi, în tentativa lor de a explica în ce 

constă identitatea personală şi cum poate fi asigurată unitatea conştiinţei. În fiecare caz 

în parte, voi semnala şi care sunt principalele critici care le sunt aduse acestor soluţii în 

literatura de specialitate. 

 

            1.  Locke: “Căci păstrându-se aceeaşi conştiinţă, fie în aceeaşi substanţă, fie 

     în substanţe deosebite, se păstrează şi identitatea personală”1 

                   

      După cum subliniază Harold Noonan, John Locke este cel care i-a dat problemei 

identităţii personale “prima sa formulare clar identificabilă în faimosul capitol «Of 

Identity and Diversity», din al său «Essay Concerning Human Understanding»”2. 

Totodată, Locke este primul care a formulat o soluţie a acestei probleme, soluţie care 

poate fi caracterizată ca fiind una reducţionistă.  

      Potrivit concepţiei lockeene, identitatea persoanei în timp nu este asigurată de către 

persistenţa unei substanţe imuabile, ci de către continuitatea de conştiinţă. După cum au 

observat diverşi comentatori, atunci când face referire la conştiinţă în acest context, 

filosoful englez se referă la memorie. Sydney Shoemaker, spre exemplu, susţine că 

“este destul de clar că, pentru Locke, «conştiinţa» include memoria şi că el se gândeşte, 

în principal, la memorie, atunci când vorbeşte despre conştiinţă în discuţia sa despre 

identitatea personală”3. Atunci când discută despre continuitatea de conştiinţă, Locke nu 

are în vedere actul conştientizării şi continuitatea în timp a acestuia, ci succesiunea 

amintirilor conştientizate ale individului.  

                                                 
1 John Locke,  Eseu asupra intelectului omenesc, vol. II,  cap. XXVII, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1961, p. 
321. 
2 Harold W. Noonan,  Personal Identity,  London & New York, Routledge,  1991, p. 30. 
3 Sydney Shoemaker, Personal Identity: A Materialist Account, în Sydney Shoemaker and Richard 
Swinburne (eds.), Personal Identity: Great Debates in Philosophy, Oxford, Blackwell, 1984, p. 50.   
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      În ce priveşte actul propriu-zis al conştientizării, acesta este considerat a-şi avea 

originea în eul substanţial. Spre deosebire de alţi filosofi reducţionişti, Locke admite 

ideea existenţei unui eu substanţial imaterial, indivizibil, etern şi imuabil, care are 

atributul conştiinţei. El menţionează explicit că existenţa conştiinţei depinde de 

existenţa unei astfel de substanţe imateriale: “această conştiinţă este legată de o 

substanţă imaterială individuală, fiind un atribut al ei”4. Pe lângă faptul că asigură 

existenţa conştiinţei, eul substanţial garantează şi unitatea acesteia. Locke dă de înţeles 

că actul conştientizării are un caracter unitar în virtutea indivizibilităţii şi a imuabilităţii 

sursei care îl generează. 

      Deşi porneşte de la premisa existenţei unui eu substanţial, filosoful englez contestă 

punctul de vedere potrivit căruia acest eu ar avea rolul de a asigura identitatea 

personală. În opinia sa, identitatea în timp a persoanei “nu constă în identitatea de 

substanţă, ci… în identitatea de conştiinţă”5. Altfel spus, identitatea personală se reduce 

la continuitatea unei succesiuni de stări de conştiinţă, care se poate păstra chiar şi în 

condiţiile în care substanţa gânditoare care constituie substratul acestor stări de 

conştiinţă ar fi înlocuită cu o altă substanţă gânditoare: “trebuie să admitem că, dacă 

aceeaşi conştiinţă poate fi transferată de la o substanţă cugetătoare la alta, va fi cu 

putinţă ca două persoane care gândesc să nu alcătuiască decât o singură persoană. Căci 

păstrându-se aceeaşi conştiinţă, fie în aceeaşi substanţă, fie în substanţe deosebite, se 

păstrează şi identitatea personală”6. Este evident că Locke formulează un criteriu 

psihologic al identităţii personale. El concepe continuitatea amintirilor conştientizate ca 

fiind condiţia necesară şi suficientă pentru păstrarea identităţii persoanei în timp. 

Potrivit opiniei sale, această continuitate de conştiinţă “însoţeşte totdeauna gândirea şi 

ea este ceea ce îl face pe fiecare să fie ceea ce el numeşte eu, prin ea deosebindu-se pe 

sine de toate celelalte fiinţe gânditoare, numai în aceasta constă identitatea personală, 

adică însuşirea de a fi aceeaşi, pe care o are o fiinţă raţională. Şi atât de departe cât 

                                                 
4 Ibidem,  p. 328. 
5 John Locke,  Eseu asupra intelectului omenesc, vol. II,  cap. XXVII, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1961, p. 
325. 
6 Ibidem, p. 320-321. 
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poate fi extinsă înapoi această conştiinţă, către orice acţiune sau gând trecut, tot atât de 

departe se întinde şi identitatea acelei persoane”7.   

      Pentru ca explicaţia pe care el o formulează să fie cât mai uşor inteligibilă, Locke 

face o comparaţie între modul în care se păstrează identitatea persoanelor (pe de o parte) 

şi a organismelor vii (pe de cealată parte). În opinia sa, identitatea organismelor 

vegetale şi a celor animale (inclusiv a organismului uman) este o identitate structurală şi 

funcţională. Un organism îşi păstrează identitatea în măsura în care are aceeaşi 

organizare şi îndeplineşte aceleaşi funcţii, chiar dacă părţile sale componente se 

schimbă în timp. Materia care îl alcătuieşte poate suferi schimbări fără ca identitatea 

organismului să fie afectată. Părţile lui componente se modifică dar organizarea şi 

funcţiile lui rămân aceleaşi. Continuitatea de viaţă îi asigură organismului identitatea în 

timp. În mod similar, identitatea persoanelor se păstrează chiar dacă stările lor de 

conştiinţă îşi succed în permanenţă unele altora. Aşa cum organismele au continuitate 

de viaţă, persoanele au continuitate de conştiinţă. Potrivit concepţiei lockeene, 

continuitatea de conştiinţă este independentă logic atât de continuitatea de substanţă cât 

şi de continuitatea de viaţă. Persoana însăşi este concepută ca fiind distinctă de eul 

substanţial şi de organismul uman. 

      Locke consideră că termenul persoană este un termen juridic care se referă la 

acţiuni şi merite morale şi poate fi aplicat numai unor agenţi inteligenţi, care au liber 

arbitru, se pot conforma legilor juridice şi pot face distincţie între bine şi rău. El 

defineşte persoana ca fiind: “o fiinţă raţională care gândeşte, înzestrată cu raţiune şi 

reflecţie şi care se poate considera pe sine ca fiind ea însăşi, ca fiind acelaşi lucru care 

gândeşte în momente diferite şi în locuri diferite; ceea ce ea face numai cu ajutorul 

acelei conştiinţe care este inseparabilă de gândire şi care mi se pare că este esenţială 

pentru ea”8. Continuitatea de conştiinţă este cea care îi asigură unei persoane identitatea 

pe parcursul timpului iar identitatea personală reprezintă fundamentul identităţii morale. 

Numai în măsura în care eu continui să fiu conştient de o faptă reprobabilă pe care am 

săvârşit-o în trecut, se poate spune că mi-am păstrat identitatea de atunci şi până acum, 

                                                 
7 Ibidem, p. 317. 
8 Ibidem, p. 317. 
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că sunt responsabil moral pentru fapta respectivă  şi că sunt pasibil de pedeapsă. Dar 

dacă nu mai sunt conştient de ea, atunci, potrivit concepţiei lui Locke, sunt absolvit de 

orice vină, pentru că nu mi-am păstrat identitatea personală şi morală. Nu mai sunt 

identic cu persoana care a săvârşit acea faptă, astfel încât nu mai sunt responsabil pentru 

fapta respectivă nici din punct de vedere moral şi nici din punct de vedere juridic. La 

adresa acestui punct de vedere al filosofului englez au fost formulate obiecţii, prin care 

s-a încercat să se evidenţieze că, dacă admitem o astfel de idee, atunci va trebui să 

acceptăm că orice decizie juridică luată împotriva unui posibil infractor are un caracter 

arbitrar deoarece este imposibil de stabilit cu certitudine dacă acesta îşi aminteşte sau nu 

fapta pentru care este condamnat. Acestea nu au fost, însă, singurele obiecţii care au 

vizat concepţia despre identitatea personală a lui Locke. 

      Unii critici au remarcat faptul că filosoful englez caracterizează persoana ca fiind o 

fiinţă raţională care gândeşte şi care are ca trăsătură esenţială conştiinţa. În opinia lor, o 

astfel de caracterizare a persoanei poate genera confuzii, din moment ce Locke vorbeşte 

şi despre existenţa substanţei gânditoare, a eului substanţial înzestrat cu atributul 

conştiinţei. Este adevărat că el a precizat că nu trebuie să confundăm persoana cu omul 

şi cu substanţa gânditoare (eul substanţial), pentru că: “«persoană», «om» şi «substanţă» 

sunt trei termeni diferiţi ce reprezintă trei idei diferite”9 şi a explicat de ce face această 

delimitare. În opinia sa, persoana nu este totuna cu omul deoarece, atunci când omul nu 

mai este conştient de o acţiune trecută, el nu mai este aceeaşi persoană cu cea care a 

comis acţiunea, deşi rămâne unul şi acelaşi om; de asemenea, persoana nu este totuna cu 

substanţa gânditoare chiar dacă procesul gândirii este efectuat de către substanţa 

gânditoare. Totuşi, în ciuda precizărilor lui Locke, unul dintre cele mai incisive dintre 

reproşurile care îi sunt aduse concepţiei sale asupra persoanei vizează distincţia pe care 

el o trasează între persoană şi substanţa gânditoare. Caracterul deficitar al concepţiei 

lockeene a fost semnalat pentru prima dată de către Thomas Reid, care, referindu-se la 

modul în care Locke defineşte persoana, susţinea că: “Din această definiţie a persoanei 

trebuie să decurgă în mod necesar că, în timp ce fiinţa inteligentă continuă să existe şi 

să fie inteligentă, ea trebuie să fie aceeaşi persoană. A spune că fiinţa inteligentă este 
                                                 
9 Ibidem,  p. 314. 
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persoana şi, totuşi, că persoana încetează să existe, în timp ce fiinţa inteligentă continuă 

sau că persoana continuă, în timp ce fiinţa inteligentă încetează să existe, este, pentru 

înţelegerea mea, o contradicţie manifestă”10. Un alt autor care a avut obiecţii la adresa 

distincţiei trasate de către Locke a fost Sydney Shoemaker. După cum a remarcat 

acesta: “dacă persoanele sunt fiinţe gânditoare şi fiinţele gânditoare sunt substanţe, 

atunci persoanele sunt substanţe”11.  

      Deşi Locke afirmă că persoana nu este o substanţă gânditoare, el nu îşi 

argumentează suficient de convingător această afirmaţie. După cum au constatat şi 

autorii menţionaţi, din definiţiile pe care el le dă persoanei şi substanţei se poate ajunge 

la concluzia că persoana este o substanţă gânditoare. El neagă că persoana este o 

substanţă cugetătoare dar admite că persoana este un eu care gândeşte. În ce priveşte 

referentul termenului eu, acesta este considerat a fi chiar substanţa gânditoare. În acest 

fel, Locke se contrazice pe sine însuşi şi generează dificultatea despre care vorbeam.  

      Un alt aspect contestabil al concepţiei lockeene îl constituie teza conform căreia 

conştiinţa poate fi transferată de la o substanţă cugetătoare la alta. Acestei teze i se 

poate reproşa că nu este sustenabilă atâta timp cât filosoful englez nu explică într-o 

manieră satisfăcătoare cum se realizează acest transfer şi, mai ales, cum este posibil ca 

transferul să nu afecteze în nici un fel continuitatea conştiinţei. 

      Opiniile lui Locke în privinţa persoanei şi a conştiinţei au avut un impact major în 

evoluţia ulterioară a discuţiilor asupra acestor teme, determinându-i pe unii autori nu 

numai să le analizeze în amănunt, ci chiar să îşi construiască propriile lor concepţii în 

privinţa modului în care poate fi asigurată identitatea personală şi unitatea conştiinţei 

prin opoziţie cu concepţia lockeană. Un bun exemplu în această privinţă îl constituie 

concepţia lui Gottfried Wilhelm Leibniz. 

 

2. Leibniz: “conştiinţa sau simţul eului probează identitatea morală  

                                                 
10 Thomas Reid,  Of Mr. Locke’s Account of Our Personal Identity, în John Perry (ed.), Personal Identity, 
London, University of California Press, 1975, p. 113. 
11 Sydney Shoemaker,  Self-Knowledge and Self-Identity, Ithaca, New York, Cornell University Press,  
1967, p. 46.   
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      sau personală”12 

 

      Între viziunea leibniziană asupra persoanei (considerată a fi una non-reducţionistă) 

şi viziunea lockeană (despre care deja am arătat că este una reducţionistă) există 

diferenţe fundamentale dar pot fi identificate şi anumite elemente de similaritate. 

Filosoful german a studiat cu o deosebită atenţie punctele de vedere ale lui Locke în 

privinţa acestui subiect, comentându-le pe larg şi modelându-şi unele dintre ideile sale 

asupra identităţii personale în funcţie de ideile exprimate de către filosoful englez. 

Relevant în acest sens este faptul că una dintre cele mai importante lucrări ale lui 

Leibniz, intitulată The New Essays on Human Understanding, nu este altceva decât un 

comentariu, capitol cu capitol, al cărţii Essay concerning Human Understanding., scrisă 

de către John Locke. Voi căuta să reliefez, în cele ce urmează, atât asemănările cât şi 

deosebirile de opinie dintre cei doi autori. 

      O deosebire clară existentă între concepţiile celor doi filosofi este aceea că Leibniz 

consideră identitatea de substanţă ca fiind o condiţie necesară a păstrării identităţii 

personale. Totuşi, filosoful din Hanovra îi dă dreptate lui Locke în privinţa unui aspect, 

şi anume acela că o persoană trebuie să-şi păstreze şi identitatea morală pentru a-şi 

putea păstra identitatea în timp. Dacă ar rămâne una şi aceeaşi doar din punct de vedere 

metafizic, fără nici o implicaţie de ordin moral, atunci nu ar exista nici o diferenţă între 

modul în care îşi păstrează identitatea o persoană şi un animal. Leibniz este de părere că 

sufletul unei persoane se diferenţiază de sufletul unui animal prin aceea că este 

conştient de existenţa sa, că este capabil să descopere adevăruri necesare şi universale şi 

că are calităţi morale. Iată de ce identitatea personală presupune şi menţinerea identităţii 

morale. Filosoful german este de acord cu Locke şi în privinţa faptului că o persoană 

trebuie să aibă continuitate de memorie şi să îşi cunoască propriul trecut deoarece 

memoria reprezintă o precondiţie a responsabilităţii morale. Potrivit cuvintelor sale: 

“Dar sufletul inteligent, ştiind că el există şi având abilitatea de a spune acel cuvânt eu, 

atât de plin de semnificaţii, nu doar continuă să existe din punct de vedere metafizic... 

                                                 
12 G. W. F. Leibniz, New Essays concerning Human Understanding, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1981, p. 236. 
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dar rămâne acelaşi din punct de vedere moral şi constituie aceeaşi personalitate, pentru 

că memoria sau cunoaşterea acestui ego este cea care îl face pasibil de pedeapsă sau de 

recompensă”13. În plus, nemurirea este dorită de către fiecare dintre noi tocmai datorită 

existenţei memoriei. Leibniz este de părere că, dacă am şti că ulterior morţii trupului 

sufletul nu şi-ar mai aminti nimic din ceea ce a trăit pe parcursul vieţii sale pământeşti, 

atunci nu am mai avea motive să ne dorim nemurirea. 

      Este important de menţionat că, spre deosebire de Locke, Leibniz susţine că un 

spirit imaterial nu îşi poate uita complet propriul trecut, pierzându-şi, în acest fel, 

identitatea morală. Iată cum îşi argumentează filosoful german acest punct de vedere: 

“Nu trebuie să ne îndoim, aşadar, că Dumnezeu a ordonat totul în aşa fel încât spiritele 

nu numai că vor trăi etern, pentru că asta este inevitabil, dar că, de asemenea, ele îşi vor 

păstra etern calitatea morală, astfel încât oraşul Lui să nu piardă nici o persoană, cam în 

acelaşi fel în care nici lumea nu pierde nici o substanţă. În consecinţă, ele vor fi 

întotdeauna conştiente de existenţa lor, altfel nu vor fi pasibile nici de recompensă, nici 

de pedeapsă”14.   

      Un alt element de divergenţă existent între concepţiile celor doi filosofi este cel care 

priveşte posibilitatea ca una şi aceeaşi substanţă să intre în alcătuirea a două persoane 

diferite. În timp ce Locke consideră că este posibil ca o substanţă care îndeplineşte 

caracteristicile unei persoane să ajungă să îşi piardă definitiv amintirile cu privire la 

viaţa sa anterioară şi să devină o altă persoană prin acumularea unor informaţii noi, 

Leibniz respinge această posibilitate. 

      În ce priveşte unitatea conştiinţei, Leibniz rămâne fidel ideii pe care a susţinut-o şi 

în alte lucrări în care a abordat acest subiect, şi anume aceea că ea este garantată în 

virtutea caracterului de monadă al spiritului care generează conştiinţa. Potrivit definiţiei 

formulate în Monadologia, o monadă este o substanţă simplă, indivizibilă şi 

incoruptibilă. Ea a apărut prin creaţie divină şi nu poate dispărea decât prin anihilare 

divină: “Se poate spune astfel că monadele nu pot începe şi nu pot lua sfârşit decât 

                                                 
13 G. W. F. Leibniz, Discourse on Metaphysics and Other Essays, trans. Daniel Garber and Roger Ariew, 
Indianapolis, Hackett Publishing, 1991, § xxxiv. 
14 Ibidem, § xxxvi. 
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dintr-o dată, că ele nu pot începe decât prin creaţie şi nu pot lua sfârşit decât prin 

anihilaţie”15. Orice monadă este sursa propriei sale activităţi şi a proprietăţilor sale 

intrinseci, care sunt inalterabile şi care nu ar putea fi schimbate prin acţiuni exterioare. 

Ea nu interacţionează cu exteriorul, ci este închisă în ea însăşi. Filosoful din Hanovra 

este de părere că: “Nu se poate explica, iarăşi, prin nici un mijloc cum ar putea o 

monadă să fie alterată, adică schimbată în interiorul ei de altă monadă, de vreme ce 

nimic nu poate fi transpus în ea nici nu putem concepe în ea vreo mişcare internă care 

să poată fi provocată, diijată, amplificată sau diminuată înăuntrul ei, aşa cum e cu 

putinţă în lucrurile conpuse, unde există schimbări între părţi. Monadele nu au ferestre 

pe care să poată intra sau ieşi ceva”16. Fiind o monadă, spiritul îşi este auto-suficient. El 

generează conştiinţa fără a fi influenţat de stimuli exteriori iar unitatea conştiinţei îşi are 

fundamentul în unitatea lui şi nu poate fi afectată de nimic pe întreg parcursul existenţei 

lui. 

      La momentul când a scris Discourse on Metaphysics, Leibniz nu citise Essay 

concerning Human Understanding. După ce a intrat în posesia lucrării lui Locke şi a 

studiat-o în profunzime, el şi-a propus să o comenteze pe larg, dintr-o perspectivă 

critică, ajungând, până la urmă, să scrie el însuşi o carte intitulată The New Essays on 

Human Understanding.  

      Multe dintre ideile expuse de către filosoful german în cadrul acestei lucrări coincid 

cu cele formulate de către el anterior, în Discourse on Metaphysics. El continuă să 

susţină că spiritul, eul substanţial, trebuie să îşi păstreze identitatea morală pentru a 

continua să fie una şi aceeaşi persoană. Spiritul trebuie să aibă conştiinţă de sine, să fie 

conştient de existenţa sa şi de obligaţiile sale morale. Conştiinţa reprezintă proba 

existenţei identităţii morale şi, implicit, a celei personale: “conştiinţa sau simţul eului 

probează identitatea morală sau personală”17.  

      Dincolo de asemănări, trebuie spus că există şi diferenţe între opiniile pe care 

filosoful german le-a formulat în Discourse şi în New Essays. Astfel, el ajunge să 

                                                 
15 G. W. F. Leibniz, Monadologia, Bucureşti, Humanitas, 1994, § 6. 
16 Ibidem, § 7. 
17 Idem, New Essays concerning Human Understanding, Cambridge, Cambridge University Press, 1981, 
p. 236. 
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susţină în New Essays că o persoană şi-ar putea păstra identitatea morală (implicit, şi pe 

cea personală) chiar dacă s-ar produce, la un moment dat, o întrerupere în seria 

amintirilor ei, a stărilor ei de conştiinţă. Să presupunem că, din cauza unei boli, o 

persoană nu îşi mai poate aminti nimic din ceea ce a făcut pe parcursul unei anumite 

perioade de timp. Leibniz admite că o astfel de situaţie este posibilă dar consideră că 

persoana respectivă poate afla de la cei din jurul ei, în momentul când se însănătoşeşte, 

ce s-a întâmplat în respectiva perioadă de timp şi că îşi poate păstra, astfel, identitatea 

morală şi personală pe baza informaţiilor primite de la cei din jur. Potrivit cuvintelor 

sale: “Dacă eu îmi uit trecutul în întregime şi este nevoie să învăţ din nou totul de la 

capăt, chiar şi propriul meu nume şi cum să citesc şi să scriu, aş putea, încă, să învăţ de 

la alţii despre viaţa mea din timpul stării mele anterioare şi, în mod similar, mi-aş păstra 

drepturile fără a trebui să fiu divizat în două persoane şi fără a trebui să mă moştenesc 

pe mine însumi. Toate acestea sunt suficiente pentru a menţine identitatea morală, care 

alcătuieşte aceeaşi persoană”18. Informaţiile primite de la cei din jur i-ar permite 

persoanei să îşi creeze o imagine coerentă asupra propriului trecut şi să cunoască ce i s-

a întâmplat în intervalul de timp în care şi-a pierdut memoria (cunoaştere în lipsa căreia 

nu şi-ar putea păstra nici identitatea morală şi nici pe cea personală). Pe baza mărturiilor 

celorlalţi, o persoană ar putea fi chiar pedepsită sau recompensată pentru ceea ce a făcut 

în perioada pe care nu şi-o mai aminteşte: “Astfel, dacă o boală a întrerupt... conştiinţa 

mea...  mărturia celorlalţi ar putea umple prăpastia din amintirile mele, aş putea chiar să 

fiu pedepsit pe baza acestei mărturii dacă am făcut ceva greşit în mod deliberat... pe 

care această boală m-a făcut să îl uit”19.  

      Leibniz reiterează, în New Essays, ideea potrivit căreia una şi aceeaşi substanţă 

imaterială nu poate constitui substratul a două persoane distincte, la intervale temporale 

diferite. Pentru ca acest lucru să fie posibil, ar trebui ca respectiva substanţă să piardă 

orice amintire cu privire la existenţa ei trecută şi să nu mai aibă nici o posibilitate de a-

şi reaminti ceva. În aceste condiţii ea ar fi un substrat gol, care ar începe să acumuleze 

                                                 
 
18 Ibidem, p. 237 
19 Ibidem, p. 237. 
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noi informaţii alcătuind o nouă persoană. Dar, potrivit filosofului german, o astfel de 

situaţie nu ar fi posibilă, pentru că: “Un spirit imaterial nu poate fi dezgolit de toate 

percepţiile existenţei sale trecute. El păstrează impresii cu privire la orice i s-a întâmplat 

anterior şi chiar are presentimente cu privire la orice i se va întâmpla; dar aceste stări 

mentale sunt, în majoritatea lor, prea neînsemnate pentru a putea fi distinse şi pentru ca 

cineva să fie conştient de ele, deşi ele s-ar putea dezvolta cândva. Această continuitate 

şi interconexiune a percepţiilor este cea care face ca cineva să fie, într-adevăr, acelaşi 

individ”20. Leibniz are convingerea că eul substanţial nu poate fi un substrat lipsit de 

viaţă mentală, ci este o monadă care are tot timpul percepţii (chiar dacă nu le 

conştientizează întotdeauna). Se poate deduce de aici că, atunci când vorbeşte despre 

persistenţa în timp a spiritului imaterial, filosoful german nu are în vedere numai 

identitatea de substanţă, ci şi continuitatea psihologică a persoanei. Păstrându-şi 

identitatea diacronică, spiritul asigură şi continuitatea seriei percepţiilor sale, garantând, 

astfel, menţinerea identităţii morale dar, bineînţeles, şi pe a celei personale.  

      Filosoful german consideră că o persoană percepe şi gândeşte tot timpul dar că ea nu 

este întotdeauna conştientă de ceea ce percepe şi gândeşte. În fiecare moment, o 

persoană poate avea o infinitate de percepţii, pe care nu le conştientizează din cauza 

faptului că acestea sunt prea neînsemnate şi prea numeroase pentru a putea fi distinse şi 

conştientizate în mod separat. Persoana are percepţii inconştiente pe întreg parcursul 

existenţei ei, seria acestora fiind neîntreruptă. Chiar dacă nu sunt niciodată 

conştientizate, ele pot avea efecte asupra noastră, inclusiv atunci când luăm decizii 

conştiente. 

      Punctele de vedere ale lui Leibniz în privinţa conştiinţei şi a identităţii personale nu 

s-au bucurat de atenţia comentatorilor în aceeaşi măsură ca şi ideile altor filosofi non-

reducţionişti cum ar fi, spre exemplu, Butler sau Reid. Probabil că acesta este şi motivul 

pentru care obiecţiile formulate la adresa lor sunt puţin numeroase.  

      Una dintre critici vizează teza lui Leibniz potrivit căreia identitatea substanţei 

spirituale reprezintă o condiţie necesară a păstrării identităţii personale. Cei care critică 

această teză sunt filosofi reducţionişti, care consideră că poate fi oferită o explicaţie 
                                                 
20 Ibidem, p. 239. 
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completă a modului în care o persoană îşi păstrează identitatea pe parcursul timpului, 

fără a face apel la existenţa unui spirit, a unui eu substanţial, care să asigure această 

identitate. Şi tocmai pentru că poate fi formulată o astfel de explicaţie, este neîntemeiat 

punctul de vedere conform căruia existenţa şi persistenţa în timp a unui eu substanţial ar 

fi necesară pentru asigurarea identităţii personale. 

      Alte obiecţii pot fi îndreptate împotriva tezei conform căreia informaţiile primite de 

la cei din jur i-ar putea permite unei persoane să îşi păstreze identitatea morală şi 

personală.  

      În primul rând, nu putem să nu remarcăm neconcordanţa existentă între această teză 

şi punctul de vedere exprimat în Monadologia, potrivit căruia o monadă este închisă în 

ea însăşi şi nu interacţionează cu exteriorul. Adepţii lui Leibniz pot încerca să elimine 

această dificultate invocând teoria armoniei prestabilite, numai că această teorie este 

greu sustenabilă, având un caracter profund implauzibil. Lăsând la o parte acest aspect, 

este suficient să citeşti rândurile în care filosoful german face referire la modul în care 

cei din jur ne pot ajuta să aflăm ce ni s-a întâmplat pe parcursul perioadei în care am 

fost inconştienţi, pentru a sesiza că el vorbeşte despre influenţarea directă a unui spirit 

de către alte spirite şi nicidecum despre acţiunile prevăzute şi armonizate perfect de 

către divinitate ale unor spirite care nu interacţionează în nici un fel unul cu altul.  

      Să presupunem că s-ar admite ideea că este, într-adevăr, vorba despre o influenţare 

directă. Chiar şi atunci ar apare o problemă, şi anume aceea că datele pe care ni le oferă 

ceilalţi cu privire la acea perioadă din trecutul nostru pe care nu ne-o mai amintim pot fi 

inexacte, insuficiente şi incomplete, ceea ce poate avea drept consecinţă modificări 

radicale ale modului nostru de a gândi şi de a ne raporta la anumite valori. Se pot 

imagina o multitudine de situaţii în care cei din jur i-ar furniza informaţii eronate celui 

care ar încerca să afle ce i s-a întâmplat şi cum a reacţionat pe parcursul acelei perioade 

din trecut pe care a uitat-o complet. Motivele pentru care are loc o astfel de 

dezinformare pot fi diverse: este posibil ca unii dintre cei întrebaţi să fie de rea-credinţă, 

după cum este, de asemenea, posibil ca aceştia să nu cunoască decât date neconcludente 

sau, pur şi simplu, ca ei să fi interpretat greşit evenimentele pe care le-au observat şi să 

le relateze aşa cum le-au înţeles ei, oferind o imagine deformată asupra realităţii faptelor 
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pe care le descriu. Indiferent care ar fi motivele pentru care cei întrebaţi furnizează date 

eronate, importante sunt consecinţele acestor dezinformări. Iar în contextul dat 

consecinţele pot fi grave, mai ales dacă persoana în cauză este pedepsită de către o 

instanţă judiciară pe baza mărturiei celor din jur (aşa cum sugerează Leibniz) iar aceste 

mărturii sunt false. Dar chiar dacă nu ar intra în discuţie responsabilitatea juridică a 

persoanei care şi-a uitat trecutul şi am avea în vedere doar impactul pe care l-ar avea 

relatările incorecte despre trecutul acesteia asupra identităţii ei morale, consecinţele ar 

putea fi deosebit de semnificative deoarece persoanei i s-ar putea induce o imagine 

complet greşită asupra profilului ei moral din trecut. Ea şi-ar putea construi viaţa, 

începând din momentul în care i s-au făcut aceste relatări, după standarde morale radical 

diferite faţă de cele pe care le adoptase în trecut şi pe care nu şi le mai aminteşte în 

prezent. Într-o astfel de situaţie, nu ar mai putea fi vorba despre păstrarea identităţii 

morale a acestei persoane şi ar fi pusă sub semnul întrebării şi menţinerea identităţii ei 

personale deoarece este greu de înţeles cum ar fi posibil ca o persoană să rămână 

identică cu sine în condiţiile în care şi-ar schimba brusc şi radical valorile morale şi 

regulile existenţiale care le corespund acestor valori. 

      Acestea fiind spuse, voi continua prin a prezenta concepţiile altor doi filosofi non-

reducţionişti care, spre deosebire de Leibniz, s-au remarcat prin criticile virulente 

formulate la adresa concepţiei lui Locke în ce priveşte identitatea personală. Este vorba 

despre Joseph Butler şi Thomas Reid. Respectând ordinea cronologică în care cei doi 

autori şi-au formulat concepţiile, voi începe prin a expune punctele de vedere ale lui 

Butler în această privinţă, urmând ca, ulterior, să prezint şi ideile lui Reid. 

 

3. Butler: “conştiinţa identităţii personale presupune şi, deci, nu poate 

      constitui identitatea personală”21  

 

      Referindu-se la modul în care este descrisă identitatea persoanei de către filosofii 

reducţionişti, Butler susţine că: “identitatea personală a fost explicată în aşa fel de către 

unii, încât cercetarea cu privire la o viaţă viitoare să nu aibă nici o consecinţă pentru 
                                                 
21 Joseph  Butler,  Of Personal Identity, în The Works of Bishop Butler, vol. II, London, ed. by J. H. 
Bernard, 1900, p. 280 
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noi, cei care o realizăm. Şi cu toate că puţini oameni pot fi înşelaţi de astfel de 

subtilităţi, totuşi ar fi indicat să le avem puţin în vedere”22.  

      În opinia filosofului englez, este imposibil de stabilit în ce constă identitatea 

personală. Orice încercare de a o defini nu poate conduce decât la confuzii şi 

perplexităţi. În schimb, nu există nici o dificultate în a constata că există identitate 

personală. Această idee se impune prin evidenţa ei. Ea ne apare în minte ori de câte ori 

încercăm să comparăm două momente diferite ale existenţei noastre. Spre exemplu, 

atunci când reflectez la ceea ce sunt acum şi la ceea ce am fost în urmă cu douăzeci de 

ani, constat că nu sunt două, ci unul şi acelaşi eu. Conştientizarea, de către fiecare 

persoană, a propriului ei trecut îi permite acesteia să înţeleagă că şi-a păstrat identitatea 

pe parcursul timpului. Dar, după cum subliniază Butler: “deşi conştiinţa a ceea ce este 

trecut ne face să constatăm, astfel, propria noastră identitate personală, totuşi, a spune 

că ea constituie identitatea personală sau că este necesară pentru ca noi să fim aceleaşi 

persoane, înseamnă a spune că o persoană nu a existat nici un moment şi nu a făcut nici 

o acţiune decât acelea pe care şi le poate aminti”23. Numai că o astfel de concluzie nu 

poate fi acceptată, dat fiind faptul că, deşi nici unul dintre noi nu îşi poate aminti absolut 

toate evenimentele ce au avut loc în viaţa sa şi toate acţiunile pe care le-a efectuat, 

aceasta nu înseamnă că respectivele evenimente şi acţiuni nu au avut loc. În opinia lui 

Butler, este evident şi de la sine înţeles faptul că: “conştiinţa identităţii personale 

presupune şi, deci, nu poate constitui identitatea personală mai mult decât cunoaşterea, 

în orice altă situaţie, poate constitui adevărul pe care îl presupune”24. 

      Butler nu se mulţumeşte, însă, doar să afirme că viziunea lui Locke în ce priveşte 

identitatea personală este eronată, ci încearcă să explice şi mecanismul psihologic prin 

care ajungem să considerăm conştiinţa activităţii noastre trecute ca fiind cea care 

garantează păstrarea identităţii persoanei pe parcursul timpului. În opinia sa, cei care au 

ajuns la această concluzie eronată au pornit de la constatarea că ideea de conştiinţă este 

inseparabilă de ideea de persoană, de fiinţă inteligentă. De asemenea, ei au considerat că 

                                                 
22 Ibidem, p. 280. 
23 Ibidem, p. 280. 
24 Ibidem, p. 280. 
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personalitatea se constituie prin intermediul conştiinţei şi au dedus de aici că tot 

conştiinţa este cea care constituie şi identitatea personală. Butler subliniază, însă, că: 

“deşi conştiinţa prezentă a ceea ce facem şi simţim în prezent este necesară pentru ca 

noi să fim persoanele care suntem acum, totuşi, conştiinţa prezentă a acţiunilor sau a 

senzaţiilor trecute nu este necesară pentru ca noi să fim aceleaşi persoane care au 

efectuat acele acţiuni sau au avut acele senzaţii”25. 

      Butler susţine că nu există nici o asemănare între identitatea vegetală şi identitatea 

personală. Prin aceasta, el respinge punctul de vedere al lui Locke potrivit căruia există 

o analogie între identitatea vegetală şi identitatea personală (punct de vedere care se 

sprijină pe presupoziţia că, aşa cum o plantă îşi păstrează identitatea în virtutea faptului 

că are aceeaşi viaţă, tot aşa o persoană îşi păstrează identitatea în virtutea faptului că are 

aceeaşi conştiinţă). În opinia lui Butler, termenul acelaşi este utilizat cu sensuri diferite 

atunci când este aplicat plantelor şi persoanelor. Atunci când cineva afirmă că un copac 

a rămas acelaşi pe parcursul unui număr de ani, el nu utilizează termenul acelaşi într-un 

sens strict şi filosofic, ci într-un sens vag şi popular, într-o manieră lipsită de 

rigurozitate, din moment ce el nu ştie dacă vreuna dintre particulele copacului actual a 

rămas aceeaşi cu vreuna dintre particulele copacului din urmă cu unul sau mai mulţi ani. 

Or, în cazul în care copacul de acum nu are nici o particulă comună cu copacul de 

atunci, nu mai poate fi vorba despre acelaşi copac, în sensul filosofic al termenului. 

Butler consideră că atunci când susţinem că identitatea unei plante constă în 

continuitatea vieţii ei şi în faptul că particulele ei sunt organizate în acelaşi mod pe 

parcursul timpului (indiferent dacă sunt sau nu sunt aceleaşi particule), noi nu vorbim 

despre identitate în sens filosofic. Doar într-un sens vag şi popular putem spune că o 

plantă îşi păstrează identitatea chiar dacă toate particulele care o compun se află într-o 

continuă schimbare (în condiţiile în care planta are aceeaşi viaţă iar părţile ei 

componente sunt organizate în acelaşi mod). În sens strict şi filosofic, însă, nici o fiinţă 

nu poate fi aceeaşi cu o altă fiinţă cu care nu are nici o particulă în comun. Iar atunci 

                                                 
25 Ibidem, p. 280. 
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când aplicăm termenul acelaşi unei persoane, avem în vedere acest sens filosofic al 

termenului.  

      Potrivit lui Butler, nu putem spune că o persoană a rămas aceeaşi pe parcursul 

timpului dacă substanţa acelei persoane nu mai este aceeaşi. Identitatea de substanţă 

este cea care garantează păstrarea identităţii personale. 

      Orice persoană are capacitatea de a se cunoaşte pe sine însăşi ca fiind una şi aceeaşi 

pe parcursul timpului, chiar dacă are percepţii conştiente diferite de la un moment la 

altul. Această capacitate se explică prin faptul că stările noastre de conştiinţă, cu toate 

că nu rămân aceleaşi, reprezintă conştientizări ale unuia şi aceluiaşi eu substanţial: “deşi 

stările succesive de conştientizare a propriei noastre existenţe nu sunt aceleaşi, totuşi, 

ele sunt stări de conştientizare ale unuia şi aceluiaşi lucru sau obiect, ale aceleiaşi 

persoane, ale aceluiaşi eu sau agent viu. Persoana, a cărei existenţă o conştientizăm sau 

pe care am conştientizat-o cu o oră sau cu un an în urmă, este concepută ca fiind nu 

două persoane, ci una şi aceeaşi persoană; şi, aşadar, este una şi aceeaşi”26. Eul 

indivizibil şi imuabil se conştientizează pe el însuşi ca fiind unul, atât la un moment dat 

cât şi la momente diferite. Aflându-se la originea stărilor de conştientizare, tot eul 

substanţial este cel care asigură atât unitatea sincronică cât şi unitatea diacronică a 

conştinţei. 

      Şi la adresa concepţiei lui Butler pot fi formulate obiecţii care evidenţiază o serie de 

elemente deficitare ale acesteia.  

      Spre exemplu, este criticabilă teza sa potrivit căreia este imposibil de stabilit în ce 

constă identitatea personală dar este posibil să constaţi că aceasta există şi că se impune 

prin evidenţa ei. Unei astfel de teze i se poate reproşa că nu este plauzibilă deoarece, 

dacă ar fi adevărat că este imposibil să determinăm în ce constă identitatea personală, 

atunci cum am mai putea fi siguri că nu o confundăm cu altceva în momentul în care 

credem că am constatat existenţa ei? Din moment ce nu avem posibilitatea de a stabili 

care sunt caracteristicile definitorii ale identităţii personale, cum mai putem fi siguri că 

acel ceva despre care avem impresia că se impune prin evidenţa sa este într-adevăr 

                                                 
26 Ibidem, p. 281. 
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identitatea unei persoane? Mai mult decât atât, Butler nu clarifică nici care este 

modalitatea în care identitatea personală s-ar putea impune prin evidenţa sa.  

      Este vulnerabilă la obiecţii şi teza butleriană potrivit căreia doar persoanele îşi 

păstrează identitatea într-un sens strict şi filosofic, în timp ce plantele şi alte organisme 

vii îşi conservă identitatea doar într-un sens vag şi popular. Se poate spune că aceasta 

este o teză pur speculativă, care se fundamentează pe o serie de presupoziţii imposibil 

de verificat cum ar fi, spre exemplu, aceea că o persoană este o entitate imuabilă şi 

indivizibilă, că este imposibil ca o persoană să fie identică cu o altă persoană cu care nu 

are nici o particulă în comun (indiferent dacă există sau nu o relaţie de continuitate între 

aceste două persoane) şi că doar identitatea care nu presupune continuitatea unui flux de 

particule poate fi considerată ca fiind identitate în sens filosofic. Lui Butler i se pare de 

domeniul evidenţei că aceste premise, de la care porneşte atunci când îşi formulează 

ideea despre distincţia dintre cele două tipuri de identitate, sunt adevărate. Numai că, 

deşi el tratează aceste aserţiuni ca şi cum ar fi indubitabile, nu trebuie ignorat faptul că 

există numeroşi filosofi, catalogaţi ca fiind reducţionişti, care le pun sub semnul 

întrebării sau chiar le resping în totalitate. Prin urmare, adevărul acestor presupoziţii nu 

este nicidecum atât de evident pe cât a vrut să creadă Butler. El era, însă, obligat să 

asume în manieră a priori adevărul acestor premise deoarece, în caz contrar, întreaga sa 

concepţie privind identitatea personală (şi nu doar ideea sa cu privire la distincţia dintre 

cele două tipuri de identitate) s-ar fi prăbuşit ca un castel din cărţi de joc, pentru că ele 

reprezentau fundamentul concepţiei sale şi, în plus, nu exista nici o posibilitate de a li se 

demonstra veridicitatea a posteriori. Aceasta nu poate reprezenta, însă, o justificare 

rezonabilă atunci când te confrunţi cu critici care îţi reproşează faptul că formulezi 

enunţuri definitive, pe care le tratezi ca şi cum ar fi cert adevărate, fără a te baza, însă, 

decât pe nişte simple speculaţii teoretice şi pe intuiţii personale. 

      Odată încheiată prezentarea punctelor de vedere ale lui Butler, precum şi a unora 

dintre obiecţiile care pot fi formulate la adresa acestora, îmi voi concentra atenţia, în 

cele ce urmează, asupra opiniilor unui alt filosof non-reducţionist, Thomas Reid. 
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            4.  Reid: “identitatea unei persoane este o identitate perfectă”27
  

 

      Concepţia acestui autor în ce priveşte identitatea personală a fost expusă, în 

principal, într-una dintre secţiunile lucrării Essay on the Intellectual Powers of Man, 

secţiune intitulată Of Identity.  

      Reid susţine că fiecare dintre noi are convingerea că îşi păstrează identitatea în timp 

şi că această convingere este indispensabil necesară pentru actul raţiunii. Motivul este 

acela că orice exerciţiu de raţionare este constituit din părţi succesive, astfel încât 

fiecare element al actului de raţionare se fundamentează pe un element anterior; iar dacă 

eu nu am convingerea că elementul anterior a fost efectuat tot de către mine, aş putea să 

nu mai am nici un motiv pentru a continua raţionamentul. De asemenea, Reid consideră 

că dacă nu am avea convingerea că am existat la acel moment din trecut pe care ni-l 

amintim, nu am putea avea amintiri despre evenimentul pe care l-am trăit la momentul 

respectiv. Este o contradicţie să presupun că memoria mea precede apariţia convingerii 

mele că eu exist. Iată de ce este evident (în opinia filosofului scoţian) că fiecare dintre 

noi trebuie să aibă convingerea că există şi că este identic cu sine însuşi, îndată ce este 

capabil să gândească sau să facă ceva.  

      Potrivit lui Reid, nu poate fi formulată o definiţie a identităţii deoarece aceasta este 

o noţiune prea simplă pentru a putea fi definită logic. Ceea ce se poate spune este că 

identitatea este o relaţie între un lucru despre care se ştie că există la un moment dat şi 

un lucru despre care se ştie că a existat la un alt moment dat. Filosoful scoţian susţine că 

este evident că: “identitatea presupune o continuare neîntreruptă a existenţei. Ceea ce a 

încetat să existe nu poate fi acelaşi cu ceea ce începe să existe ulterior; pentru că asta ar 

însemna să presupui că o fiinţă există după ce a încetat să existe şi că a existat înainte de 

a fi produsă, or acestea sunt contradicţii manifeste. Existenţa continuă neîntreruptă este, 

aşadar, în mod necesar implicată de către identitate”28. Acel ceva care are o existenţă 

continuă şi care poate asigura identitatea personală, fiind presupus de către aceasta, este 

o entitate indivizibilă, pe care fiecare dintre noi o denumeşte eu însumi. Indiferent care 

                                                 
27 Thomas Reid,  Of Identity, în John Perry (ed.), Personal Identity, London, University of California 
Press, 1975, p. 111. 
28 Ibidem, p. 108-109. 
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ar fi natura acestei entităţi, ceea ce se poate spune cu certitudine este că ea e ceva care 

gândeşte şi acţionează şi suferă. Potrivit cuvintelor filosofului scoţian: “Eu nu sunt 

gând, nu sunt acţiune, nu sunt sentiment; eu sunt ceva care gândeşte şi acţionează şi 

suferă. Gândurile mele şi acţiunile şi sentimentele se schimbă în fiecare moment; ele nu 

au o existenţă continuă, ci una succesivă; dar acel sine sau eu, căruia ele îi aparţin, este 

permanent şi are aceeaşi relaţie cu toate gândurile, acţiunile şi sentimentele pe care le 

numesc ale mele”29. Eul cu existenţă continuă este cel care conştientizează această 

succesiune de stări mentale, asigurând unitatea conştiinţei atât la un moment dat cât şi 

pe parcursul timpului. 

      Dar cum poate fi dovedită existenţa unui astfel de eu care persistă în timp şi care are 

gânduri şi sentimente? Reid susţine că memoria este cea care dovedeşte că eul sau 

persoana îşi păstrează identitatea în timp. Ea nu constituie, însă, identitatea personală. 

Memoria mă asigură doar că am efectuat o anumită acţiune dar eu aş fi putut efectua 

acea acţiune chiar dacă nu mi-o amintesc în prezent.  

       Reid ţine să sublinieze că dovezile pe care le avem cu privire la propria noastră 

identitate sunt de cu totul alt tip comparativ cu dovezile pe care le avem despre 

identitatea celorlalte persoane. În timp ce proba propriei mele identităţi o constituie 

continuitatea de memorie, dovada identităţii unei alte persoane este reprezentată de 

către asemănarea corporală pe care o putem remarca la respectiva persoană pe parcursul 

timpului. Această asemănare poate fi adeseori pusă la îndoială, la fel ca şi identitatea pe 

care se presupune că o dovedeşte. Se poate spune că există un grad mai mare sau mai 

mic de certitudine în ce priveşte existenţa identităţii altor persoane. Dar dacă mă refer la 

identitatea mea ca persoană, aceasta nu admite gradaţii, fiind o identitate perfectă. După 

cum afirmă Reid: “identitatea unei persoane este o identitate perfectă; de câte ori este 

reală, ea nu admite grade; şi este imposibil ca o persoană să fie în parte aceeaşi şi în 

parte diferită; pentru că o persoană este o monadă şi nu este divizibilă în părţi. Dovada 

                                                 
29 Ibidem, p. 109. 
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identităţii la alte persoane decât noi înşine admite, într-adevăr, toate gradele, de la ceea 

ce descriem ca fiind certitudine, până la cel mai mic grad de probabilitate ”30.  

     Persoana, fiinţa care gândeşte, are o existenţă continuă şi rămâne identică cu sine 

însăşi chiar dacă gândurile şi amintirile ei se schimbă. Ea nu trebuie confundată cu 

corpul fizic, despre care suntem îndreptăţiţi să susţinem că se schimbă şi că este alcătuit 

din mai multe părţi. Potrivit lui Reid, ar fi o absurditate manifestă să susţii că o persoană 

este, ca şi trupul sau posesiunile ei materiale, divizibilă în părţi, pentru că: “Atunci când 

un om îşi pierde averea, sănătatea, puterea, el este, încă, aceeaşi persoană şi nu a pierdut 

nimic din personalitatea sa. Dacă i se taie un picior sau un braţ, el este aceeaşi persoană 

care a fost înainte... O persoană este ceva indivizibil şi este ceea ce Leibniz numeşte o 

monadă”31.  

      Filosoful scoţian insistă în repetate rânduri asupra ideii că identitatea personală nu 

trebuie confundată cu identitatea corporală. În opinia sa, identitatea pe care o atribuim 

corpurilor, indiferent dacă acestea sunt naturale sau artificiale, nu este o identitate 

perfectă ci este, mai degrabă, ceva pe care îl denumim identitate pentru convenienţa 

discursului. Chiar dacă, la nivelul simţului comun, se porneşte de la premisa că un corp 

rămâne unul şi acelaşi până şi atunci când suferă schimbări majore, Reid consideră că 

identitatea: “nu are o natură fixă atunci când este aplicată corpurilor şi întrebările despre 

identitatea unui corp sunt, foarte adesea, întrebări despre cuvinte. Dar identitatea, atunci 

când este aplicată unei persoane, nu este ambiguă şi nu permite gradaţia, nu poate fi mai 

multă sau mai puţină. Ea este fundamentul tuturor drepturilor şi obligaţiilor şi al tuturor 

răspunderilor; şi noţiunea de identitate personală este fixă şi precisă”32.  

      Care sunt principalele critici care pot fi formulate la adresa punctelor de vedere 

exprimate de către Reid? 

      În primul rând, este contestabilă ideea potrivit căreia identitatea personală implică 

existenţa unui eu substanţial care persistă în timp. Această opinie constituie ţinta 

predilectă a multor critici, care semnalează faptul că există numeroase alte moduri în 

                                                 
30 Ibidem, p. 111. 
31 Ibidem, p. 109. 
32 Ibidem, p. 112. 
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care poate fi formulată o explicaţie a identităţii personale, fără a invoca un astfel de eu. 

Or, aşa ceva nu ar fi posibil în cazul în care ar fi adevărat că existenţa eului substanţial 

decurge în mod necesar din faptul că persoana îşi păstrează identitatea. 

      Lui Reid i se poate reproşa şi atitudinea dogmatică pe care o adoptă atunci când 

caracterizează identitatea personală ca fiind un fapt ultim şi neanalizabil. Prin adoptarea 

unei astfel de poziţii, el respinge din start rezultatele oricărei tentative de cercetare a 

acestei chestiuni problematice. Orice eforturi de analiză a identităţii persoanei sunt 

tratate de către filosoful scoţian ca fiind inutile. Nu are rost să încerci să cercetezi 

necercetabilul. Nu ai face decât să sporeşti confuzia şi să te adânceşti în eroare. Dar ce 

motive avem pentru a admite că identitatea personală este, într-adevăr, un fapt ultim, 

imposibil de analizat în termeni mai simpli? Cum poate dovedi Reid că are dreptate, pe 

ce se bazează el atunci când adoptă o astfel de poziţie? Ei bine, el nici nu se străduieşte 

să îşi fundamenteze poziţia teoretică şi să furnizeze dovezi în sprijinul ei, considerând 

că veridicitatea tezei sale este de la sine înţeleasă, impunându-se prin evidenţa ei. Nu 

încearcă nici măcar să derive o serie de concluzii din această teză cu caracter de 

postulat, pe care să le supună, ulterior, probei faptelor. Pur şi simplu îşi exprimă o 

convingere intuitivă, o credinţă personală pe care o consideră a fi cert adevărată. În 

aceste condiţii, există raţiuni întemeiate pentru a-i reproşa unei astfel de maniere de 

abordare a problemei identităţii personale faptul că are un caracter dogmatic.  

      O altă critică vizează teza sa potrivit căreia memoria reprezintă dovada existenţei 

unui eu substanţial. Prin prisma informaţiilor pe care le deţinem în prezent cu privire la 

modul în care funcţionează creierul (informaţii care nu erau disponibile în epoca lui 

Reid), poate fi oferită o explicaţie detaliată (chiar dacă nu exhaustivă) a modului în care 

se constituie şi se păstrează amintirile la nivel neuronal, nefiind necesar să se pornească 

de la premisa existenţei unui eu substanţial. Nimic din ceea ce se petrece în cursul 

procesului de memorie nu indică existenţa unui astfel de eu, aşa încât teza lui Reid nu 

poate fi considerată ca fiind îndreptăţită. 

      Alături de Leibniz şi Butler, Reid a fost un reprezentant marcant al non-

reducţionismului din perioada clasică. În cele ce urmează, voi expune opiniile unui 

cunoscut reprezentant al non-reducţionismului contemporan.  
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5. Swinburne: “Din însăşi posibilitatea logică a existenţei mele continue  

decurge faptul că, acum, eu sunt mai mult decât corpul meu şi că acest 

      mai mult este partea mea esenţială”33 

 

      În ceea ce îl priveşte pe Richard Swinburne, se poate spune că este unul dintre cei 

mai activi susţinători ai dualismului minte-corp şi ai ideii existenţei unui eu substanţial. 

El identifică acest eu cu sufletul, pe care îl consideră ca fiind distinct de corp. De 

asemenea, el respinge ideea existenţei unui criteriu al identităţii personale, considerând 

că o persoană îşi poate păstra identitatea chiar şi în lipsa unor relaţii de continuitate 

fizică şi/sau psihologică.  

      În opinia sa, orice persoană constă din două părţi, corpul şi sufletul, acesta din urmă 

fiind partea esenţială, a cărei persistenţă în timp garantează păstrarea identităţii 

persoanei. Filosoful britanic este, aşadar, adeptul unei forme de dualism, despre care 

susţine că nu ar trebui confundată cu dualismul clasic deoarece el, spre deosebire de 

Platon sau Descartes, nu oferă o descriere generală a naturii sufletului. Potrivit 

cuvintelor sale: “nu poate exista o descriere generală justificată a naturii sufletului; tot 

ce putem spune este că, în condiţii mundane normale, funcţionarea sufletului necesită 

funcţionarea corpului. Forma mea de dualism ar putea fi numită «dualism moale» (soft 

dualism – n. n. D. B.)”34. Chiar dacă nu încearcă să ofere o definiţie exhaustivă a 

sufletului, este demn de menţionat, totuşi, că el face o serie de menţiuni în privinţa 

acestui subiect, cum ar fi aceea că sufletul nu este o entitate materială (nu are volum şi 

nici întindere spaţială), că este conştient, că are o viaţă mentală şi interacţionează cu 

corpul (cu precizarea că poate exista şi independent de corp). Swinburne susţine că viaţa 

mentală se desfăşoară la nivelul sufletului dar ţine să precizeze că existenţa ei este 

parţial dependentă (atâta timp cât sufletul este întrupat) de procesele neurocerebrale, 

                                                 
33 Richard Swinburne,  Personal Identity: the Dualist Theory, în Sydney Shoemaker and Richard 
Swinburne,  Personal Identity, Oxford, Blackwell,  1984,  p. 129. 
 
34 Idem, The Evolution of Soul, Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 10. 
34 Ibidem,  p. 2. 
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chiar dacă detaliile desfăşurării ei nu sunt influenţate de aceste procese. El afirmă că: 

“un suflet omenesc are o structură sau un caracter care este format, în parte, prin 

intermediul creierului cu care el este conectat dar care are şi o anumită independenţă 

faţă de acel creier”35. În virtutea acestei independenţe, sufletul ar putea trece dintr-un 

corp în altul sau s-ar putea chiar decorporaliza, după cum încearcă să demonstreze 

filosoful britanic prin intermediul unor experimente de gândire. 

      Potrivit unuia dintre aceste experimente, ar fi posibil ca o persoană să dobândească 

un corp în întregime nou (inclusiv un creier nou) fără a-şi pierde identitatea. Ea ar 

ajunge să aibă un corp nou în mod gradual, constatând, de la o dimineaţă la alta, că nu 

mai poate controla anumite părţi ale corpului ei actual dar că deţine controlul asupra 

unor părţi corespondente ale corpului unei alte persoane. La un moment dat, ea ar 

constata nu numai că a obţinut controlul deplin asupra corpului care era, anterior, al 

unei alte persoane, ci şi că nu mai poate exercita nici o influenţă asupra corpului pe care 

îl considera înainte ca fiind al său. Swinburne consideră că o astfel de situaţie este 

posibilă, dat fiind faptul că trupul unei persoane nu este altceva decât un instrument 

material prin intermediul căruia aceasta îşi exercită voinţa asupra lumii şi obţine 

informaţii despre lume. Orice instrument poate fi înlocuit, inclusiv corpul fizic, astfel 

încât este coerent să presupui că o persoană poate dobândi un alt corp, un alt instrument 

care îndeplineşte aceleaşi funcţii ca şi cel pe care îl utiliza anterior. În opinia filosofului 

britanic, un astfel de transfer gradual dintr-un trup în altul nu ar afecta în nici un fel 

identitatea persoanei. 

      În conformitate cu un alt experiment de gândire propus de către Swinburne, o 

persoană îşi poate continua existenţa chiar şi în lipsa corpului. El consideră că este logic 

posibil ca o persoană care este conştientă la momentul actual, să continue să existe şi să 

fie conştientă chiar dacă şi-ar pierde, dintr-o dată, corpul. Or, din moment ce este logic 

posibil ca o persoană să fie conştientă chiar dacă ar fi în stare acorporală, atunci 

înseamnă că o parte a individului uman continuă să existe chiar şi după ce corpul său 

fizic dispare. Această parte este sufletul, care constituie esenţa persoanei şi care trebuie 

să fie altceva decât materia corporală deoarece: “nu există nici măcar o posibilitate 
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logică pentru ca, dacă eu acum nu constau din nimic decât din materie iar materia este 

distrusă, eu să continui, totuşi, să exist. Din însăşi posibilitatea logică a existenţei mele 

continue decurge faptul că, acum, eu sunt mai mult decât corpul meu şi că acest mai 

mult este partea mea esenţială. Faptul că o persoană este conştientă trebuie analizat ca 

un nucleu imaterial al ei, sufletul ei fiind conştient”36.  

      Pentru Swinburne, sufletul este partea esenţială a unei persoane iar conştiinţa este 

trăsătura definitorie a sufletului. În virtutea indivizibilităţii şi imuabilităţii acestuia este 

asigurată unitatea conştiinţei. O idee originală a filosofului britanic, care e demnă de a fi 

menţionată în acest context, este aceea că, în măsura în care se manifestă cu toată 

complexitatea pe care o putem regăsi în cazul fiinţelor umane, conştiinţa poate 

reprezenta chiar un criteriu de identificare al persoanelor. Potrivit cuvintelor sale: “o 

persoană este oricine are toate faţetele conştiinţei pe care le posedă oamenii, fie că este 

un membru al speciei umane fie că nu. Astfel, creaturi de pe o altă planetă cu o viaţă 

conştientă ca a noastră, ar fi persoane dar nu oameni”37. 

       Una dintre criticile care afectează nu doar concepţia lui Swinburne, ci toate 

concepţiile dualiste despre persoană a fost formulată de către Thomas Nagel. Acesta a 

semnalat că: “principala obiecţie la adresa dualismului este aceea că el postulează o 

substanţă non-fizică adiţională fără a explica cum poate ea să aibă stări mentale 

subiective, în timp ce creierul nu poate”38. Răspunsul pe care îl dă Swinburne criticii 

menţionate este acela că nici o teorie nu poate răspunde la toate întrebările, aşa încât 

această obiecţie formulată la adresa concepţiei dualiste despre persoană nu are un 

caracter decisiv. 

      Concepţiei dualiste a lui Swinburne i se poate reproşa şi faptul că nu oferă o 

rezolvare a problemei individuaţiei pentru suflete, din moment ce nu se face nici o 

precizare clară privind modul în care poate fi diferenţiat un suflet de un alt suflet. 

      Aspectele criticabile ale concepţiilor celor cinci autori menţionaţi vor fi evaluate în 

detaliu în următoarea secţiune a acestui studiu. Voi căuta să stabilesc dacă obiecţiile pe 

                                                 
36 Richard Swinburne,  Personal Identity: the Dualist Theory, în Sydney Shoemaker and Richard 
Swinburne,  Personal Identity, Oxford, Blackwell,  1984,  p. 129. 
37 Richard Swinburne, The Evolution of Soul, Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 4. 
38 Thomas Nagel, The View from Nowhere, New York, Oxford University Press, 1986, p. 29. 
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care le-am prezentat până acum sunt sau nu îndreptăţite iar acolo unde va fi cazul voi 

formula şi alte critici, care pot evidenţia noi elemente deficitare ale uneia sau alteia 

dintre concepţiile prezentate.  

 

      III.  Evaluare  

 

      Am încercat, în paginile anterioare, să ofer o imagine edificatoare asupra căilor de 

rezolvare a problemei identităţii personale şi a problemei unităţii conştiinţei pentru care 

au optat acei autori care au adoptat ideea existenţei unui eu substanţial.  

      În cele ce urmează, îmi propun să stabilesc dacă vreuna dintre aceste tentative de 

soluţionare a problemelor menţionate are capacitatea de a rezista criticilor care pot fi 

formulate la adresa ei.  

      În cazul problemei unităţii conştiinţei, nu există decât diferenţe de detaliu între 

rezolvările propuse de către cei cinci filosofi. În esenţă, ei sunt de părere că eul 

substanţial imaterial este cel care îi conferă unitate conştiinţei, în virtutea faptului că el 

are un caracter imuabil şi indivizibil şi că tot el este cel care generează conştiinţa. Unei 

astfel de viziuni îi poate fi reproşat caracterul ei fictiv, artificial şi lipsit de orice 

fundament empiric. Consider că o astfel de obiecţie este întemeiată deoarece respectivii 

autori nu fac altceva decât să postuleze existenţa unei entităţi inobservabile, căreia îi 

atribuie exact acele caracteristici care le sunt necesare pentru a putea formula o 

explicaţie inteligibilă şi plauzibilă a modului în care poate fi păstrată unitatea 

conştiinţei. De fapt, ei pur şi simplu creează un concept imaginar care îndeplineşte toate 

cerinţele explicative, după care asertează că ar exista în realitate o entitate care îi 

corespunde acestui concept, considerând că, în acest fel, au reuşit să rezolve problema. 

Soluţia ar fi viabilă în măsura în care s-ar dovedi că există, într-adevăr, o astfel de 

entitate şi că ea are toate caracteristicile pe care i le atribuie autorii respectivi. Dar nici 

una dintre aceste condiţii nu este îndeplinită. Mai mult decât atât, pe lângă faptul că este 

imposibil să probezi că ar exista un eu imaterial care constituie sursa conştiinţei, trebuie 

spus că datele experimentale obţinute de către oamenii de ştiinţă până în momentul de 

faţă conduc la ideea că materia cerebrală este cea care produce conştiinţa şi că aşa-zisa 
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unitate diacronică a conştiinţei este, de fapt, o iluzie. Prin urmare, soluţia pentru care 

pledează cei cinci filosofi poate fi criticată nu numai pentru faptul că este artificială şi 

nefundamentată, ci şi pentru faptul că intră în contradicţie cu rezultatele cercetărilor 

experimentale efectuate în ultimii ani de către neurofiziologi, care ne oferă o imagine 

complet diferită asupra modului în care este generată conştiinţa şi a modului în care se 

manifestă aceasta în timp. Desigur, aceste rezultate nu sunt certe dar chiar dacă unele 

dintre ele stau, încă, sub semnul incertitudinii, altele au fost deja verificate cu succes în 

cadrul a numeroase experimente, ceea ce oferă o indicaţie clară asupra gradului lor de 

plauzibilitate. Or, dacă punem în balanţă argumentele pro şi contra ideii că unitatea 

conştiinţei este asigurată de către un eu imaterial, îmi exprim opinia că, cel puţin la 

momentul actual, balanţa se înclină în favoarea celor din urmă, confirmând poziţia 

criticilor care resping ideea menţionată.  

       În ce priveşte problema identităţii personale, pot fi remarcate anumite diferenţe de 

opinie între cei cinci autori, unele dintre critici fiind aplicabile, în mod particular, doar 

uneia sau alteia dintre soluţii. Iată de ce voi opta pentru a realiza evaluări separate ale 

obiecţiilor, ţinând cont de specificităţile concepţiilor prezentate pe parcursul secţiunii 

anterioare. 

      Îmi voi concentra atenţia, pentru început, asupra concepţiei reducţioniste a lui John 

Locke. Una dintre obiecţiile care i-au fost aduse a vizat distincţia dintre substanţa 

gânditoare şi persoană. După cum au observat atât Reid cât şi Shoemaker, din cele 

spuse de către Locke nu reiese că persoana ar fi distinctă de substanţa gânditoare, ci 

chiar dimpotrivă, se poate trage concluzia că persoana este totuna cu această substanţă. 

Or, dacă persoana ar fi identică cu substanţa gânditoare, atunci întregul eşafodaj teoretic 

construit de către Locke s-ar nărui. Concepţia sa nu ar mai fi una reducţionistă, 

identitatea personală nu ar mai fi asigurată de continuitatea de memorie iar substratul 

despre care se spune că ar sta la baza acestei continuităţi (şi care ar fi chiar  substanţa 

gânditoare) nu ar mai putea fi înlocuit cu un substrat similar fără ca identitatea în timp a 

persoanei să fi afectată. Filosoful englez ar fi trebuit să facă o delimitare clară şi lipsită 

de echivoc între persoană, pe de o parte, şi substanţa gânditoare, pe de cealaltă parte. 

Numai că distincţia realizată de către el are un caracter ambiguu, dă naştere la 
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interpretări dintre cele mai diverse (uneori chiar contradictorii) şi generează numeroase 

confuzii. Iată de ce consider că obiecţia menţionată este îndreptăţită. 

      Un alt element contestabil al soluţiei filosofului englez îl reprezintă teza sa potrivit 

căreia conştiinţa poate fi transferată de la o substanţă cugetătoare la alta. Criticile 

formulate la adresa acestei teze sunt, la rândul lor, îndreptăţite în condiţiile în care 

Locke nu explică într-o manieră precisă şi detaliată nici cum se realizează acest transfer 

şi nici cum este posibil ca substratul stărilor de conştiinţă să fie înlocuit fără ca procesul 

de continuitate al acestora să fie întrerupt.  

      Concepţia despre identitatea personală a lui Leibniz s-a confruntat la rândul ei cu 

obiecţii, una dintre acestea vizând teza potrivit căreia identitatea substanţei spirituale 

reprezintă o condiţie necesară a păstrării identităţii personale. Pentru ca această teză să 

fie acceptată, ar trebui să se demonstreze că nu poate fi oferită o explicaţie completă a 

modului în care o persoană îşi păstrează identitatea în timp, fără a invoca existenţa unei 

substanţe spirituale imuabile. Numai că Leibniz nu a formulat o astfel de demonstraţie, 

astfel încât viabilitatea tezei sale poate fi oricând pusă sub semnul întrebării, mai ales de 

către cei care consideră că nu există motive întemeiate pentru a admite existenţa unui eu 

substanţial. Este adevărat că şi poziţia celor care susţin un astfel de punct de vedere este 

una fragilă, din moment ce nici una dintre numeroasele tentative reducţioniste de 

formulare a unui criteriu al identităţii personale care au fost realizate până în prezent nu 

a reuşit să se impună (ceea ce ridică dubii în privinţa posibilităţii ca o formă de 

continuitate psihologică şi/sau fizică să constituie condiţia necesară şi suficientă a 

identităţii personale). Dar ceea ce trebuie subliniat, în contextul acestui demers de 

evaluare, este faptul că teza filosofului din Hanovra este deficitară atât prin prisma 

faptului că are la bază doar convingerea intuitivă a autorului ei, potrivit căreia trebuie să 

existe un eu substanţial imuabil care face posibilă identitatea diacronică a  persoanei, cât 

şi în virtutea faptului că veridicitatea ei nu este nici logic demonstrabilă şi nici empiric 

verificabilă.  

      După cum arătam în secţiunea anterioară a acestui studiu, la adresa modului în care 

Leibniz explică identitatea personală pot fi formulate şi alte critici, care pun sub semnul 

întrebării ideea filosofului german conform căreia, pe baza informaţiilor primite de la 
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cei din jur, o persoană îşi poate păstra identitatea morală şi personală. O astfel de idee 

este contestabilă deoarece datele pe care ni le oferă ceilalţi cu privire la existenţa 

noastră trecută pot fi inexacte, insuficiente şi incomplete. Mai mult decât atât, chiar 

dacă acele persoane ar fi încercat să memoreze cu acurateţe acţiunile pe care noi le-am 

efectuat în perioada pe care nu ne-o mai amintim, nu trebuie ignorat faptul că fiecare 

dintre ele interpretează acele acţiuni în manieră proprie şi ne furnizează versiunea sa 

personală în ce priveşte modul în care trebuie înţelese respectivele acţiuni. Or, în aceste 

condiţii, este greu de presupus că, pe baza informaţiilor primite din partea celorlalţi, o 

persoană îşi poate reface cu acurateţe şirul memoriilor şi îşi poate păstra identitatea 

morală. Este adevărat că Leibniz vorbeşte despre existenţa unor percepţii inconştiente, 

pe care persoana le-a avut inclusiv în perioada pe care nu şi-o mai aminteşte şi care îi 

pot influenţa deciziile conştiente ulterioare. Dar existenţa acestor percepţii nu exclude 

posibilitatea ca persoana să fie indusă în eroare de către ceilalţi în privinţa acelei 

perioade a propriului ei trecut în care nu a fost conştientă. Forţa de persuasiune a celor 

din jur poate fi mult mai mare decât influenţa pe care ar exercita-o, eventual, nişte 

percepţii inconştiente, lucru pe care ni-l demonstrează chiar experienţa noastră de zi cu 

zi. Este plauzibil să considerăm că pot exista cazuri în care, bazându-se pe mărturiile 

celor din jur, o persoană amnezică ar ajunge să asimileze informaţii false sau greşit 

interpretate asupra activităţii ei din trecut, fapt care ar avea drept consecinţă o 

modificare radicală modului ei de a gândi şi de a se raporta la anumite valori. Spre 

exemplu, unui individ i s-ar putea povesti (fără ca acest lucru să fie adevărat) că o 

persoană în care el a avut o încredere totală l-a trădat în perioada pe care nu şi-o mai 

aminteşte. Această mărturie l-ar putea determina pe respectivul individ să nu mai aibă 

niciodată încredere în nimeni sau, chiar, să înceapă să trădeze şi el încrederea celorlalţi. 

Într-un astfel de caz, nu se mai poate spune că mărturiile primite din partea celorlalţi i-

au permis individului să îşi păstreze identitatea morală.  

      Lui Leibniz i se mai poate reproşa şi faptul că a considerat că existenţa conştiinţei 

de sine reprezintă o dovadă a existenţei identităţii morale şi a identităţii personale. După 

cum arătam şi în studiul anterior, constatarea faptului că avem conştiinţă de sine nu ne 

îndreptăţeşte să considerăm că am avea şi un spirit imaterial care generează această 
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conştiinţă şi care, în virtutea imuabilităţii sale şi a faptului că este înzestrat cu raţiune şi 

că în nici un moment nu este lipsit de percepţii, îi permite persoanei să rămână una şi 

aceeaşi pe parcursul timpului. După cum reiese din cercetările experimentale realizate 

în ultimele decenii, conştiinţa de sine poate fi întâlnită şi în cazul anumitor specii de 

animale, or nu trebuie uitat faptul că, potrivit concepţiei leibniziene, animalele nu au 

spirite ci doar entelehii. Mai mult decât atât, rezultatele obţinute în ultimii ani de către 

oamenii de ştiinţă care studiază activităţile neurocerebrale vin în sprijinul ipotezei 

conform căreia fenomenul conştiinţei, sub toate aspectele sale, este un produs al 

creierului, nefiind necesar să fie postulată existenţa unui spirit imaterial pentru a putea fi 

explicată apariţia acestui fenomen. 

      Soluţia problemei identităţii personale propusă de către Butler are, la rândul ei, o 

serie de slăbiciuni.  

      Unul dintre aceste elemente deficitare îl constituie teza sa potrivit căreia este 

imposibil să determinăm în ce constă identitatea personală dar, cu toate acestea, nu 

avem nici un fel de dificultate în a constata că ea există şi că se impune prin evidenţa ei. 

Această teză este contestabilă deoarece este greu de înţeles cum ar fi posibil să facem o 

astfel de constatare în condiţiile în care nu am şti ce este identitatea personală. Pentru ca 

teza lui Butler să poată fi acceptată, ar trebui ca, în prealabil, să fie oferit un răspuns 

satisfăcător pentru următoarea întrebare: dacă este adevărat că nu putem stabili în ce 

constă identitatea personală, atunci cum putem fi siguri că nu o confundăm cu altceva în 

momentul în care credem că am constatat existenţa ei? Chiar dacă avem certitudinea că 

am constatat existenţa a ceva anume, noi nu putem fi siguri că acest ceva este identitatea 

personală, din moment ce noi nu ştim în ce constă identitatea personală. Nu poţi fi sigur 

că ai identificat un lucru atâta timp cât nu ştii în ce constă lucrul pe care ai încercat să îl 

identifici.  

      Este demn de semnalat şi faptul că, atunci când susţine că nu este posibil să stabilim 

în ce constă identitatea personală dar ne este uşor să constatăm că ea există deoarece se 

impune prin evidenţa ei, Butler îşi exprimă propriile sale convingeri la care a ajuns pe 

cale intuitivă şi nu formulează o concluzie la care a ajuns în urma unor cercetări 

analitice sau a unor studii experimentale. Iar intuiţiile personale coroborate cu o serie de 
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convingeri cu caracter religios care sunt asimilate fără a fi puse la îndoială nu constituie 

argumente decisive care să demonstreze veridicitatea unei teze. Ceea ce este evident 

pentru o persoană, poate fi îndoielnic pentru o altă persoană. Este şi cazul identităţii 

personale, despre care Butler susţine că există şi că se impune prin evidenţa ei, şi despre 

care alţi autori, cum ar fi David Hume, consideră că nu este altceva decât o ficţiune, 

rodul unei iluzii a imaginaţiei. Chiar şi faptul că există astfel de autori care afirmă că 

ideea de persoană care îşi păstrează identitatea în timp este o ficţiune, ne arată că opinia 

lui Butler potrivit căreia identitatea personală se impune pentru fiecare dintre noi prin 

evidenţa ei este greşită.       

      Consider că nici opinia filosofului englez potrivit căreia continuitatea de conştiinţă 

reprezintă o dovadă a existenţei unuia şi aceluiaşi eu care persistă în timp nu este 

îndreptăţită deoarece este logic posibil ca această continuitate să se păstreze chiar şi în 

condiţiile în care ea nu este asigurată de către un singur eu, ci de către mai multe euri 

succesive. Mai mult decât atât, continuitatea de conştiinţă ar putea fi explicată exclusiv 

în termenii unor stări de conştiinţă interrelaţionate, fără a mai fi necesară existenţa unui 

eu, conceput ca o entitate de sine stătătoare. 

      Distincţia pe care o face Butler între modul în care îşi păstrează identitatea plantele 

şi persoanele este, la rândul ei, vulnerabilă în faţa criticilor. Potrivit filosofului englez, 

despre o plantă putem spune că şi-a păstrat identitatea chiar dacă multe dintre 

elementele ei componente s-au schimbat. În schimb, despre o persoană nu putem afirma 

acest lucru deoarece substanţa imaterială care constituie persoana nu suferă schimbări 

pe parcursul timpului. Atunci când trasează această distincţie, Butler porneşte de la 

premisa că persoana este o substanţă imuabilă, a cărei identitate este de un tip cu totul 

diferit comparativ cu identitatea altor fiinţe vii. Această presupoziţie are, pentru el, 

valoarea unui postulat, considerându-se că adevărul ei este de la sine înţeles. În mod 

evident, un astfel de punct de vedere este uşor de atacat de către critici, care pot semnala 

faptul că veridicitatea unei astfel de teze nu se impune prin evidenţa sa, ci este doar o 

speculaţie a filosofului englez, în sprijinul căreia acesta poate invoca doar propria sa 

intuiţie şi, eventual, convingerile sale de ordin religios. Simplul fapt că există numeroşi 

autori care pledează în sprijinul ideii contrare, potrivit căreia persoana nu este o 
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substanţă imaterială a cărei identitate este diferită de cea a plantelor, reprezintă un 

argument în sprijinul opiniei că aşa-zisa auto-evidenţă a tezei lui Butler nu este altceva 

decât o simplă iluzie. Criticii vor putea remarca, de asemenea, faptul că distincţia pe 

care o trasează Butler nu poate fi fundamentată nici din punct de vedere logic şi nici din 

punct de empiric.  

      În ce priveşte concepţia lui Thomas Reid, acesteia i se poate reproşa că este şi ea 

construită în jurul unor idei contestabile.  

      În conformitate cu una dintre aceste idei, persoana este o entitate indivizibilă, astfel 

încât a spune că o persoană are părţi reprezintă o absurditate manifestă. Ca şi în cazul 

consideraţiilor făcute de către Butler, avem şi în acest caz de-a face cu o afirmaţie care 

se bazează doar pe intuiţia autorului ei, fără a fi verificabilă empiric. Este adevărat că 

Reid s-a străduit să-şi argumenteze acest punct de vedere, arătând că o persoană îşi 

poate pierde averea, sănătatea şi diferite părţi ale corpului fără a pierde nimic din 

personalitatea sa. Dar astfel de constatări nu sunt suficiente pentru a te îndreptăţi să 

tragi concluzia că o persoană nu are părţi (aşa cum procedează Reid). Aşa cum corpul 

fizic are părţi şi poate suferi transformări în timp, la fel şi personalitatea poate fi 

divizibilă şi se poate schimba pe parcursul timpului fără ca modificările suferite de către 

ea să fie condiţionate de pierderea averii, a sănătăţii sau a unor părţi ale corpului. 

Psihologii contemporani sunt, de altfel, quasi-unanim de acord cu ideea că 

personalitatea nu are un caracter indivizibil şi imuabil, ci este alcătuită dintr-o 

multitudine de elemente mentale care suferă transformări sau chiar sunt înlocuite pe 

parcursul timpului, amploarea schimbărilor variind în funcţie de importanţa pe care o au 

acele elemente pentru fiecare individ în parte, precum şi în funcţie de situaţiile 

contextuale cu care se confruntă indivizii. Ei au ajuns la aceste concluzii în urma 

numeroaselor experimente prin intermediul cărora au încercat să determine cum se 

constituie şi cum evoluează în timp personalitatea. Or, dacă sunt avute în vedere aceste 

rezultate experimentale, din care reiese că nu numai corpul ci şi personalitatea unui 

individ este divizibilă şi schimbătoare, înseamnă că, judecând din perspectivă ştiinţifică, 

argumentul pe care îl formulează Reid nu este viabil. El este doar expresia unei 

convingeri personale a filosofului scoţian la care acesta a ajuns pe cale intuitivă dar care 
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nu depăşeşte nivelul unei pure speculaţii lipsite de fundament empiric. În aceste 

condiţii, putem spune că există motive întemeiate pentru a susţine că Reid nu a reuşit să 

demonstreze că ar fi justificată teza sa potrivit căreia este o absurditate manifestă să 

afirmi că o persoană are părţi.  

      O altă teză a lui Reid care a constituit ţinta criticilor a fost aceea că identitatea 

personală implică existenţa continuă a unui eu, conceput ca o entitate indivizibilă care 

gândeşte, acţionează şi suferă. Pentru ca o astfel de aserţiune să fie admisă, ar trebui să 

se demonstreze că existenţa unui eu distinct de evenimentele mentale, care are 

capacitatea de a genera astfel de evenimente dar şi de a le structura şi a le asigura 

succesiunea în timp, reprezintă o condiţie sine qua non a identităţii personale. Dar Reid 

nu formulează o astfel de demonstraţie, ci doar îşi exprimă punctul de vedere potrivit 

căruia nu poate exista doar un flux de gânduri, percepţii şi emoţii aflat într-o 

permanentă schimbare, ci trebuie să existe şi un eu care gândeşte, percepe şi este 

emoţionat. În opinia sa, în lipsa unui astfel de eu înzestrat cu atributele conştiinţei, 

sensibilităţii şi gândirii nu ar fi posibilă formularea unei definiţii satisfăcătoare a 

persoanei pentru că, pur şi simplu, ar lipsi subiectul, observatorul evenimentelor 

mentale. Iar în condiţiile în care nu ar fi oferită o caracterizare plauzibilă a persoanei, ar 

eşua orice tentativă de a soluţiona într-o manieră viabilă problema identităţii personale.  

      Reid nu a reuşit să demonstreze veridicitatea tezei sale. Cu toate acestea, viziunea sa 

în ce priveşte rolul pe care îl joacă eul subiectiv în constituirea persoanei şi în păstrarea 

continuităţii şi unităţii vieţii mentale a acesteia ar putea fi considerată drept singura 

opţiune plauzibilă, în condiţiile în care nu ar putea fi oferită nici o explicaţie alternativă 

a modului în care o persoană îşi conştientizează şi îşi aminteşte propriile evenimente 

mentale. Criticii reducţionişti ai concepţiei lui Reid susţin, însă, că ar fi posibilă 

formularea unei astfel de explicaţii chiar şi fără a face apel la un eu subiectiv. În opinia 

lor, persoana ar trebui caracterizată ca nefiind altceva decât un ansamblu de elemente 

mentale cu caracter auto-referenţial, care nu are nevoie de un eu subiectiv pentru a 

exista şi pentru a-şi păstra identitatea în timp. În sprijinul acestei definiţii ei invocă 

descoperirile realizate în ultimii ani în domeniul neurofiziologiei, din care reiese faptul 

că nu există în creier un centru al conştiinţei şi că diversele activităţi cerebrale se 
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desfăşoară în mod autonom, fără a fi coordonate dintr-o anumită zonă a creierului. 

Desigur, adepţii lui Reid vor putea susţine că nici un fel de rezultate ştiinţifice nu pot 

infirma ideea existenţei unui eu conştient imaterial, pentru că un astfel de eu nu este 

accesibil empiric. Dar simplul fapt că poate fi formulată o caracterizare plauzibilă a 

persoanei fără a porni de la premisa existenţei unui eu subiectiv distinct de 

evenimentele mentale şi că aceasta este compatibilă cu o serie de concluzii la care au 

ajuns neurofiziologii contemporani în urma unor cercetări experimentale reprezintă 

       Consider că lui Reid i se poate reproşa şi faptul că adoptă o atitudine dogmatică în 

privinţa identităţii personale, renunţând să analizeze în ce constă aceasta şi mulţumindu-

se să susţină că ea este un fapt ultim şi neanalizabil. O eventuală acceptare a punctului 

său de vedere ar avea drept consecinţă abandonarea oricărei tentative de a explica ce 

este identitatea personală, pentru că s-ar porni de la asumpţia că această identitate este 

ceva fundamental şi imposibil de explicat. Pe parcursul istoriei, oamenii s-au confruntat 

cu numeroase chestiuni problematice pe care nu au reuşit, pentru mult timp, să le 

explice în termeni mai simpli. Dacă s-ar fi pornit mereu de la premisa că este vorba 

despre chestiuni fundamentale şi neanalizabile, demersurile de cercetare nu ar fi 

continuat iar progresul cunoaşterii nu ar mai fi fost posibil. Iată de ce sunt de părere că 

înainte de a adopta o poziţie cum este cea a lui Reid în privinţa identităţii personale, ar 

trebui să fie epuizate toate posibilităţile de a explica ce este această identitate (desigur, 

în măsura în care am admite că o persoană îşi poate păstra identitatea în timp). Numai 

că, dat fiind faptul că nimic nu ne îndreptăţeşte să susţinem că ar fi fost deja testate toate 

alternativele posibile de a explica în ce constă identitatea personală, ar fi o atitudine 

nejustificată aceea de a porni de la asumpţia că ea este un fapt ultim şi neanalizabil şi, 

implicit, de a renunţa la ideea că această identitate este definibilă. 

      O altă teză contestabilă a lui Reid este aceea că memoria reprezintă dovada 

existenţei unui eu substanţial, care îşi păstrează identitatea în timp şi care are gânduri şi 

sentimente. Din faptul că eu îmi amintesc gândurile şi sentimentele pe care le-am avut 

cu zece ani în urmă, ar decurge, potrivit filosofului scoţian, că eu sunt una şi aceeaşi 

entitate cu cea care a avut respectivele stări mentale acum un deceniu. Consider că 

această opinie a lui Reid nu este întemeiată deoarece memoria dovedeşte doar existenţa 
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unei continuităţi a succesiunii de gânduri şi sentimente dar nu şi faptul că ar exista un eu 

substanţial imuabil care ar asigura această continuitate. 

       În finalul acestei secţiuni, se impune şi o evaluare a viabilităţii punctelor de vedere 

ale lui Richard Swinburne în privinţa existenţei unui eu substanţial şi a rolului pe care l-

ar juca acesta în păstrarea identităţii în timp a persoanei. Îmi voi concentra atenţia în 

special asupra argumentelor pe care filosoful britanic le-a formulat în sprijinul ideii sale 

potrivit căreia eul substanţial este un suflet şi reprezintă chiar esenţa persoanei.  

      Unul dintre argumente este acela că nu e nimic neinteligibil şi auto-contradictoriu în 

ideea că o persoană poate avea corpuri diferite la momente diferite. Swinburne 

consideră că nu s-ar putea explica într-o manieră plauzibilă trecerea unei persoane dintr-

un corp în altul dacă nu s-ar porni de la premisa existenţei unui suflet care are atributul 

conştiinţei. Doar un suflet ar avea capacitatea de a trece dintr-un corp într-un alt corp 

fără ca integritatea lui să fie afectată. Filosoful britanic deduce de aici că orice persoană 

are un suflet, un eu imaterial conştient şi înzestrat cu raţiune, care este chiar esenţa ei şi 

care i-ar permite să nu devină o altă persoană în situaţia în care şi-ar schimba corpul.  

      Este adevărat că nu există nici o contradicţie logică în a afirma că o persoană poate 

avea corpuri diferite la momente diferite. Consider, însă, că Swinburne greşeşte atunci 

când susţine că transferul unei persoane dintr-un corp în altul poate fi explicat doar dacă 

se porneşte de la presupoziţia existenţei unui eu imaterial. O explicaţie plauzibilă ar 

putea fi oferită şi în cazul în care persoana ar fi caracterizată în manieră reducţionistă, 

ca fiind un ansamblu de elemente mentale aflat într-o continuă schimbare şi care este 

produs de către un suport cerebral natural sau artificial. Trecerea unui astfel de 

ansamblu dintr-un corp în altul ar fi posibilă chiar dacă persoana nu ar avea un suflet, 

fiind suficientă realizarea unei conexiuni directe între cele două suporturi cerebrale care 

ar fi implicate în acest transfer (spre exemplu, o conexiune cu caracter electrochimic 

asigurată de către o serie de neuroni artificiali). Chiar şi o conexiune indirectă, realizată 

prin intermediul unui dispozitiv de stocare, ar putea avea şanse de reuşită. În articolul 

său intitulat Are persons bodies?, Bernard Williams face referire la o astfel de 

conexiune indirectă, afirmând că: “ne putem imagina că informaţia dintr-un creier este 

transferată într-un dispozitiv de stocare … şi este, apoi, retransferată în acelaşi creier 
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sau transferată într-un alt creier”39. Trecerea persoanei dintr-un corp în altul poate fi 

înţeleasă ca o formă de transfer informaţional. Este adevărat că nici una dintre cele două 

categorii de conexiuni pe care le-am menţionat nu este realizabilă cu mijloacele tehnice 

disponibile la momentul actual. Dar nu este exclusă posibilitatea ca cel puţin una dintre 

ele să fie realizabilă în viitor, pe baza descoperirilor ştiinţifice care ar putea avea loc în 

anii următori. Este chiar plauzibil că ele vor fi realizate, date fiind progresele rapide 

care au avut loc în ultimele decenii în domenii cum ar fi ştiinţele cogniţiei şi 

neurofiziologia.  

      Cert este faptul că existenţa oricăruia dintre cele două tipuri de conexiuni pe care le-

am menţionat este verificabilă empiric şi poate fi confirmată sau infirmată. Implicit, şi 

veridicitatea explicaţiei reducţioniste cu privire la modul în care se realizează transferul 

unei persoane dintr-un corp în altul poate fi verificată. Ceea ce nu se întâmplă, însă, în 

cazul explicaţiei lui Swinburne, care cuprinde o serie de de afirmaţii imposibil de probat 

din punct de vedere empiric (ex: aceea că există un suflet conştient şi imuabil, aceea că 

sufletul reprezintă esenţa persoanei sau aceea că sufletul îşi poate părăsi oricând corpul 

pentru a trece într-un alt corp). Se poate spune, fără teama de a greşi, că veridicitatea 

concepţiei filosofului britanic privind transmigraţia sufletelor dintr-un corp în altul nu 

va putea fi niciodată confirmată, fapt care reprezintă o deficienţă reală a acesteia, pe 

care criticii o vor putea oricând exploata.  

      În ceea ce priveşte un alt punct de vedere al lui Swinburne, potrivit căruia nu este 

auto-contradictorie ideea că o persoană poate avea corp la un moment dat pentru ca, 

apoi, să nu mai aibă corp niciodată, consider că se pot face următoarele observaţii. Dacă 

ar fi adevărat că persoana poate exista şi în lipsa corpului, atunci ar însemna că ea ar fi 

ceva distinct de corp, care s-ar putea separa de acesta în momentul în care el ar muri. Ar 

trebui ca atât existenţa ei cât şi manifestarea abilităţilor ei definitorii (cum ar fi aceea de 

a conştientiza, de a raţiona, de a avea dorinţe şi sentimente) să nu depindă în nici un fel 

de existenţa corpului şi să fie posibile chiar şi în condiţiile în care nu ar avea niciodată 

un corp. Dar aceste condiţii nu sunt pe deplin îndeplinite în cazul concepţiei lui 

                                                 
39 Bernard Williams, Are persons bodies?, în  Problems of the Self, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1973, p. 79. 
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Swinburne deoarece acesta susţine că, în timpul vieţii sale mundane, persoana este 

alcătuită din două părţi, sufletul şi corpul, dintre care partea esenţială o reprezintă 

sufletul. Or, în situaţia în care afirmi că o persoană are două părţi componente, sufletul 

şi corpul, admiţi implicit că ea nu este ceva complet distinct de corp şi că există o 

anumită interdependenţă între suflet şi corp, măcar pe parcursul vieţii mundane a 

persoanei. Mai mult decât atât, este important de subliniat că, în opinia filosofului 

britanic, sufletul interacţionează cu lumea înconjurătoare prin intermediul corpului iar 

stările sale mentale nu se produc în mod independent de procesele neurofiziologice care 

au loc în creier. Având în vedere toate aceste elemente, este dificil de acceptat şi de 

argumentat ideea că moartea corpului nu ar constitui un impediment pentru 

continuitatea existenţială a persoanei. Cu atât mai mult cu cât o astfel de idee este şi 

imposibil de verificat. Din moment ce doar corpul unei persoane nu şi presupusul suflet 

al acesteia este accesibil pe cale empirică, înseamnă că, atunci când corpul ar muri, nu 

am mai putea determina ce se întâmplă cu persoana chiar dacă am considera că aceasta 

şi-ar continua existenţa. Indiferent dacă sufletul persoanei, aşa-zisa parte esenţială a 

acesteia, ar fi conceput ca fiind o substanţă imaterială sau ca fiind o particulă 

subatomică (aşa cum îl caracterizează un alt filosof non-reducţionist, Roderick 

Chisholm), existenţa sa ar fi la fel de fictivă, astfel încât ar fi practic imposibil să 

dovedeşti că o astfel de parte a persoanei va continua să existe şi după moartea corpului. 

Swinburne ar putea răspunde că nici nu şi-a propus să ofere probe empirice în sprijinul 

ideii sale, ci doar s-a mulţumit să afirme că  nu este nimic auto-contradictoriu în a 

susţine că o persoană poate avea o existenţă corporală pentru o anumită perioadă de 

timp urmând ca, ulterior, să aibă o existenţă acorporală. Consider, însă, că dacă avem în 

vedere imposibilitatea verificării adevărului afirmaţiei sale şi dacă adăugăm la aceasta şi 

observaţia că ideea unei persoane a cărei existenţă nu depinde de cea a corpului nu este 

în concordanţă cu opiniile lui Swinburne privind rolul pe care îl are corpul (dar mai ales 

creierul) în viaţa mundană a persoanei, putem spune că, deşi nu este auto-contradictorie, 

aserţiunea filosofului britanic nu este nici plauzibilă. Practic, Swinburne nu oferă nici 

un argument valabil în sprijinul acestei teze, ci doar se limitează să îi constate coerenţa 

logică ignorând, însă, faptul că nu sunt suficiente considerentele de ordin logic pentru a 



 
38

admite că respectiva teză este veridică, ci trebuie să dovedeşti că ea are un corespondent 

în realitate. Pot fi date multiple exemple de enunţuri care nu sunt auto-contradictorii dar 

cărora nu le corespunde nimic în realitate, fiind doar nişte simple fabulaţii (ex: există 

inorogi care se hrănesc cu frunze de arţar şi care pot depăşi vârsta de 100 de ani). Teza 

lui Swinburne poate fi încadrată în aceeaşi categorie atâta timp cât nu sunt furnizate 

informaţii de natură empirică sau argumente teoretice care să îi susţină veridicitatea. 

      Filosoful britanic a formulat şi un alt argument în sprijinul punctului său de vedere 

potrivit căruia persoana este un eu conştient substanţial. El este de părere că, din 

moment ce este logic posibil ca o persoană să aibă percepţii şi gânduri chiar dacă nu are 

un corp, atunci înseamnă că este plauzibil să considerăm că ea este o substanţă 

imaterială, printre ale cărei trăsături definitorii se numără acelea de a conştientiza, de a 

percepe şi de a gândi. Este incontestabil că din punct de vedere logic o astfel de 

posibilitate nu poate fi exclusă dar este greu de înţeles cum s-ar putea ea concretiza în 

fapt, în condiţiile în care chiar Swinburne susţine că este nevoie de un creier pentru 

constituirea iniţială a gândurilor şi impresiilor senzoriale ale unei persoane. Dacă ar fi 

adevărat că o persoană îşi păstrează capacitatea de a gândi şi de a percepe chiar şi după 

ce îşi pierde corpul, atunci se pune întrebarea de ce nu ar avea ea această capacitate încă 

de la începutul existenţei sale şi de ce ar mai avea nevoie de un creier şi de organe de 

simţ pentru a-şi dobândi informaţiile iniţiale? Cum se explică faptul că la început îi sunt 

necesare astfel de instrumente fizice iar după o perioadă de timp se poate dispensa de 

ele fără a-i fi afectate în nici un fel abilităţile de a gândi şi de a percepe? Este necesar să 

fie oferite răspunsuri pentru aceste întrebări, pentru a putea admite ideea că o persoană 

va avea capacitatea de a simţi şi de a raţiona chiar dacă îşi va pierde corpul. Cu atât mai 

mult cu cât nu poate fi ignorat caracterul implauzibil şi anti-intuitiv al ideii potrivit 

căreia o persoană poate avea percepţii senzoriale în lipsa unor organe de percepţie 

specializate şi că poate gândi şi memora în lipsa unui creier. Atâta timp cât Swinburne 

nu va oferi răspunsuri satisfăcătoare pentru întrebările menţionate, argumentul său va 

putea fi criticat, în mod întemeiat, de către cei care consideră că o persoană nu poate 

gândi şi percepe în lipsa creierului şi a organelor de simţ.  
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      Potrivit concepţiei filosofului britanic, nu este auto-contradictorie nici ideea că o 

persoană poate avea un ansamblu discontinuu de memorii şi schimbări radicale de 

caracter şi de personalitate, la momente diferite. În opinia sa, este posibil ca o persoană 

să îşi piardă toate amintirile şi să ajungă să aibă amintiri noi şi trăsături de caracter şi de 

personalitate noi. Altfel spus, persoana şi-ar putea păstra identitatea chiar dacă şi-ar 

pierde continuitatea psihologică. Acest punct de vedere este împărtăşit şi de către alţi 

filosofi non-reducţionişti, cum ar fi Chisholm, care afirmă că: “nu este nevoie ca 

experienţele mele viitoare să fie conectate, prin intermediul vreunuia dintre criteriile 

actuale ale identităţii personale, de eul meu prezent”40. Există, însă, şi filosofi non-

reducţionişti (Thomas Reid, spre exemplu) care îi atribuie continuităţii de memorie un 

rol important şi anume acela de a reprezenta dovada existenţei identităţii personale. Ei 

consideră că, în situaţia în care nu ar exista continuitate de memorie, ar fi imposibil de 

probat că persoana şi-a păstrat identitatea.  

      După cum am constatat pe parcursul acestui demers de evaluare, Swinburne nu este, 

însă, interesat  în a furniza dovezi empirice care să vină în sprijinul afirmaţiilor sale, ci 

este preocupat, mai degrabă, să sublinieze că aserţiunile sale nu sunt auto-contradictorii. 

Este şi cazul tezei potrivit căreia o persoană şi-ar putea păstra identitatea chiar dacă şi-ar 

pierde în totalitate amintirile şi trăsăturile de caracter şi de personalitate, dobândind 

altele complet noi. Având în vedere acest aspect, să vedem ce observaţii critice ar putea 

fi formulate la adresa tezei menţionate.  

      Judecând din perpectiva unui non-reducţionist care caracterizează persoana ca fiind 

o entitate substanţială independentă de existenţa minţii, într-adevăr nu este 

contradictoriu să susţii că identitatea persoanei nu este afectată de eventuale 

discontinuităţi de ordin psihologic, indiferent cât de radicale ar fi acestea. Problema 

majoră este, însă, aceea că nu ai nici o posibilitate de a demonstra că ceea ce susţii este 

adevărat. De asemenea, nu mai poţi invoca nici existenţa unei serii neîntrerupte de 

elemente mentale, a cărei continuitate nu ar putea fi explicată în lipsa unei entităţi 

subiacente care să o genereze. Mai mult decât atât, despre entitatea substanţială pe care 

                                                 
40 Roderick Chisholm, Perceiving: A Philosophical Study, Ithaca, New York, Cornell University Press, 
1957, p. 138. 
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o identifici cu persoana nu ai mai fi îndreptăţit să afirmi nici măcar că se manifestă într-

o manieră coerentă la nivel empiric, dat fiind faptul că nu ar exista o continuitate a 

evenimentelor ei mentale. Or, în aceste condiţii, este evident că punctul de vedere al lui 

Swinburne este vulnerabil în faţa unei mari varietăţi de critici, care pot scoate în 

evidenţă fiecare dintre aceste elemente deficitare. Iată de ce consider că aserţiunea 

filosofului britanic, chiar dacă nu este auto-contradictorie, nu este nici sustenabilă 

judecând prin prisma obiecţiilor care îi pot fi aduse. 

      Acestea fiind spuse, voi trece la secţiunea concluzivă a acestui studiu, în cadrul 

căreia voi încerca să determin dacă este posibil să porneşti de la premisa existenţei unui 

eu conştient substanţial şi să reuşeşti să eviţi toate deficienţele evidenţiate de către 

obiecţiile prezentate până acum. În cazul în care voi constata că nu este posibil acest 

lucru, voi încerca să stabilesc care sunt avantajele şi dezavantajele unei astfel de 

abordări teoretice prin comparaţie cu abordarea alternativă, conform căreia nu există un 

eu conştient substanţial, distinct de creier şi de minte.  

 

      IV.  Concluzie 

 

      După cum s-a putut constata, fiecare dintre concepţiile pe care le-am expus în cadrul 

acestei lucrări este vulnerabilă în faţa unor obiecţii care îi evidenţiază aspectele 

deficitare.  

      Este adevărat că unele dintre aceste obiecţii vizează doar anumite particularităţi ale 

punctelor de vedere ale unui autor, fără a fi, însă, aplicabile şi opiniilor formulate de 

către alţi autori. Ele ar putea fi evitate în măsura în care ideile deficitare împotriva 

cărora sunt îndreptate ar fi reformulate sau chiar abandonate. În această categorie se 

plasează idei cum ar fi aceea a lui Locke, potrivit căreia eul este distinct de persoană, 

aceea a lui Leibniz, conform căreia pe baza informaţiilor primite de la cei din jur o 

persoană îşi poate păstra identitatea morală şi personală sau aceea a lui Swinburne, în 

conformitate cu care ar fi logic posibil ca o persoană să aibă percepţii şi gânduri chiar 

dacă nu ar avea un corp.  
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      Există, însă, şi obiecţii care afectează, în egală măsură, toate concepţiile prezentate 

pe parcursul acestui studiu. Un exemplu în acest sens îl constituie criticile formulate la 

adresa ideii potrivit căreia există un eu imaterial care constituie substratul şi generatorul 

momentelor de conştiinţă succesive ale unui individ, având capacitatea de a asigura 

unitatea acestei succesiuni. Sau cele care vizează teza existenţei unui centru al 

conştiinţei de unde ar fi coordonată întreaga activitate mentală conştientă a persoanei şi 

care se sprijină pe rezultatele obţinute în ultimii ani în domeniul neurofiziologiei 

(rezultate din care reiese că nu există nici o zonă a creierului care să aibă rolul de a 

controla şi organiza diversele activităţi neuronale care se desfăşoară în fiecare moment 

la nivelul celor două emisfere cerebrale). Desigur, datele experimentale obţinute de 

către neurofiziologi nu pot constitui un impediment pentru cei care sunt de părere că 

centrul conştiinţei nu poate fi regăsit la nivel cerebral, ci la nivelul sufletului. Ei se vor 

mulţumi să susţină că indiferent câte date empirice ar obţine oamenii de ştiinţă care 

studiază creierul, acestea nu vor putea infirma ideea existenţei unui centru imaterial al 

conştiinţei deoarece acesta ar fi, oricum, inobservabil pe cale empirică. Dar o astfel de 

aserţiune este greu sustenabilă deoarece, din moment ce eul imaterial care constituie 

centrul conştiinţei nu este accesibil prin intermediul percepţiei senzoriale, nu mai poţi 

dovedi că el există şi că nu este o simplă ficţiune. Îşi lipsesc mijloacele de a te asigura 

că nu greşeşti atunci când îi afirmi existenţa şi când îi atribui o serie de caracteristici pe 

care le consideri a-i fi definitorii. Toate acestea constituie deficienţele majore ale ideii 

existenţei unui centru imaterial al conştiinţei.  

      O serie de filosofi non-reducţionişti (cum ar fi Reid, spre exemplu) au încercat să 

înlăture acest gen de deficienţe, susţinând că ar putea fi furnizată, totuşi, o dovadă 

empirică a existenţei substanţei imateriale care constituie sursa conştiinţei, chiar dacă 

substanţa însăşi nu este accesibilă prin experienţă. Dovada ar consta chiar în 

continuitatea seriei de stări de conştiinţă ale unei persoane, care este verificabilă empiric 

şi care, potrivit autorilor respectivi, nu ar putea exista şi nu şi-ar putea păstra coerenţa în 

lipsa unui eu imaterial care să o genereze, să o coordoneze şi să o perpetueze în timp. O 

astfel de opinie este, însă, cel puţin hazardată deoarece, la o analiză atentă, se poate 

constata că nici un aspect al continuităţii psihologice a persoanei nu indică existenţa 
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unei astfel de entităţi imateriale subiacente. Dimpotrivă, pot fi aduse numeroase 

argumente în sprijinul unei opinii contrare, conform căreia succesiunea stărilor de 

conştiinţă şi caracterul coerent al acestei succesiuni pot fi explicate în termenii 

conexiunilor electro-chimice care au loc la nivel neurocerebral, fără a fi necesar să se 

facă apel la existenţa unei substanţe conştiente distincte de materia cerebrală. Iată de ce 

consider că ar exista mai multe temeiuri pentru a afirma că succesiunea continuă a 

stărilor de conştiinţă ale unei persoane reprezintă o probă a inexistenţei eului imaterial 

şi nu a existenţei acestuia.  

      Sintetizând rezultatele obţinute pe parcursul acestui demers de cercetare, reiese cu 

claritate faptul că veridicitatea nici uneia dintre tentativele de soluţionare a problemei 

unităţii conştiinţei şi a problemei identităţii personale în cadrul cărora se porneşte de la 

premisa existenţei unui eu substanţial nu poate fi probată. Indiferent cât de complexe şi 

de bine elaborate ar fi aceste soluţii, ele suferă de o deficienţă majoră şi anume aceea că 

sunt construite în jurul unei idei neverificabile empiric, căreia i se poate reproşa oricând 

că nu este altceva decât o fabulaţie, un produs al imaginaţiei căruia nu îi corespunde 

nimic în realitate. Din cauza faptului că nu este confirmabilă sau infirmabilă prin 

experienţă, această idee nu poate suferi rectificări şi adăugiri în urma unor teste 

empirice. Ea nu poate depăşi nivelul unei simple speculaţii iar consecinţa acestui fapt 

este aceea că şi soluţia în cadrul căreia ea joacă un rol atât de important poate fi acuzată 

cu îndreptăţire că rămâne la un stadiu pur speculativ. 

      Inaccesibilitatea empirică a eului imaterial are, însă, şi o altă consecinţă, în sensul că 

nici una dintre obiecţiile formulate la adresa ideii existenţei unui astfel de eu nu poate 

avea un caracter decisiv. Din moment ce nu se poate stabili cu certitudine dacă există 

sau nu un eu substanţial, va putea fi oricând identificată o cale de a evita criticile care 

contestă ideea existenţei unei substanţe imateriale imuabile, distinctă de creier, care în 

virtutea indivizibilităţii şi invulnerabilităţii sale la schimbare are capacitatea de a 

asigura identitatea diacronică a persoanei. Este suficient să faci o distincţie între două 

niveluri ale existenţei, între ceea ce este verificabil empiric şi ceea ce este dincolo de 

empiric şi să plasezi eul imaterial pe acest al doilea nivel. Desigur, nu poţi dovedi că 

această distincţie este corectă dar poţi crede în veridicitatea ei în aceeaşi manieră în care 
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ai crede în adevărul unei dogme religioase. Iar cei care nu îţi împărtăşesc această 

credinţă nu au nici o posibilitate de a demonstra în mod indubitabil că nu ai dreptate.  

      După cum arătam în debutul acestui studiu, obiectivul demersului meu de cercetare 

a fost acela de a determina dacă există motive întemeiate pentru a considera că 

adoptarea ideii existenţei unui eu substanţial, indivizibil şi imuabil reprezintă cea mai 

bună opţiune pentru cei care încearcă să explice în ce constă identitatea personală şi 

unitatea conştiinţei. În urma analizei realizate, am ajuns la concluzia că nu există astfel 

de motive şi că, dimpotrivă, ar exista mai multe raţiuni pentru a opta pentru poziţia 

contrară, de respingere a acestei idei. 

      Nu poate fi ignorat faptul că cei care susţin ideea existenţei unui eu imaterial, 

indivizibil şi imuabil, au dezavantajul de a nu-şi putea fundamenta ideea pe date 

empirice, indiferent cât de sigure ar fi acestea. De asemenea, ei au puţine perspective de 

a furniza argumente teoretice noi, care să vină în sprijinul poziţiei pe care o apără, 

deoarece, în linii mari, au fost deja epuizate posibilităţile logice de a formula astfel de 

argumente (fapt recunoscut chiar de către autorii contemporani care sunt convinşi de 

existenţa eului imaterial). Or, dacă avem în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că 

abordarea teoretică pentru care optează aceşti autori nu se bucură nici la momentul 

actual de un sprijin semnificativ din partea altor cercetători, este cu atât mai greu de 

presupus că ea va avea parte de o susţinere sporită în viitor, din moment ce nu va avea 

şansa de a beneficia de puncte de sprijin suplimentare.  

      În aceste condiţii, care ar putea fi potenţialul de viitor al unor propuneri de 

soluţionare a problemei identităţii personale şi a problemei unităţii conştiinţei, 

construite în jurul ideii existenţei unui eu substanţial, prin comparaţie cu alte tentative 

de rezolvare a acestor probleme, care contestă existenţa unui astfel de eu? În opinia 

mea, acest potenţial este redus, dacă nu chiar inexistent, nu numai pentru că respectivele 

propuneri de soluţionare a problemelor nu s-ar putea sprijini pe eventualele noi 

descoperiri care ar putea fi realizate în plan experimental, ci şi pentru că acest gen de 

soluţii şi-a epuizat, deja, aproape toate resursele explicative fără a fi reuşit să se impună. 

Nu poţi să nu observi că, de circa două secole, această manieră de soluţionare a 

problemelor menţionate nu a mai suferit modificări semnificative, în ciuda tuturor 
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încercărilor care s-au făcut în acest sens. Filosofii contemporani (cum ar fi, spre 

exemplu, Richard Swinburne) nu au realizat nici o rectificare radicală a tipului de 

soluţie pe care îl conturaseră Butler şi Reid, ci au căutat, mai degrabă, să formuleze noi 

argumente de ordin logic, care să vină în sprijinul ideilor susţinute de către aceşti 

filosofi ai secolului al XVIII-lea. Dar nici măcar despre aceste argumente nu se poate 

spune că ar reprezenta, într-adevăr, o noutate deoarece putem întâlni argumente similare 

în operele unor filosofi scolastici şi chiar ale unor părinţi fondatori ai creştinismului din 

antichitatea târzie, care au încercat să demonstreze logic existenţa sufletului. Acestea 

sunt indicii clare ale faptului că este dificil, dacă nu chiar imposibil, să porneşti de la 

premisa existenţei unui eu substanţial şi să reuşeşti să propui o soluţie a problemei 

identităţii personale sau a problemei unităţii conştiinţei care să fie mai clară, mai 

completă şi mai bine argumentată decât cele care au fost formulate cu două secole în 

urmă.  Pur şi simplu acest gen de soluţii pare a-şi fi atins, deja, apogeul sub aspect 

explicativ, s-a plafonat fără a fi reuşit să se impună în detrimentul soluţiilor alternative. 

      Consider că perspectivele sunt mult mai promiţătoare pentru cei care optează pentru 

a respinge din start ideea existenţei unui astfel de eu şi care încearcă să definească 

persoana şi conştiinţa în termenii activităţilor care au loc la nivelul creierului şi a 

influenţei pe care o exercită mediul extern asupra vieţii mentale a individului. O astfel 

de abordare teoretică oferă posibilitatea formulării unor soluţii care sunt verificabile 

empiric şi care se pot sprijini pe rezultatele cercetărilor realizate de către neurofiziologi 

şi psihologi. Desigur, nu există nici o garanţie că vreuna dintre aceste tentative de 

rezolvare a problemelor menţionate va fi vreodată pe deplin confirmată din punct de 

vedere empiric, că va fi în acord cu toate datele obţinute pe cale experimentală de către 

oamenii de ştiinţă şi că se va bucura de o susţinere quasi-unanimă din partea 

cercetătorilor interesaţi de studierea conştiinţei şi a identităţii personale. Dar ele au 

măcar şansa de a se consolida prin verificări permanente. Oricând pot apărea date 

empirice noi, care să permită completarea lacunelor uneia sau alteia dintre aceste 

potenţiale soluţii. Este incontestabil faptul că, în ultimii ani, informaţiile cu privire la 

modul în care funcţionează creierul uman s-au acumulat într-un ritm din ce în ce mai 

susţinut, direct proporţional cu progresele înregistrate la nivelul tehnologiei utilizate în 
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vederea studierii activităţilor neurocerebrale. În urma confruntării cu acest flux 

informaţional, multe dintre soluţiile propuse se vor dovedi a fi neviabile, în timp ce 

altele vor continua să rămână în discuţie după ce vor suferi anumite rectificări, care să le 

pună în acord cu noile date empirice. Este de presupus că aceste rectificări vor fi doar 

parţiale şi că soluţiile în cauză vor avea în continuare anumite aspecte deficitare, ceea ce 

nu le va împiedica, însă, să se consolideze pas cu pas şi să aibă perspective reale de a 

evolua şi de a intra în competiţie unele cu altele, trecând, astfel, printr-un veritabil 

proces de selecţie naturală în urma căruia una dintre ele s-ar putea impune în 

detrimentul celorlalte. Astfel de soluţii au marele avantaj de a fi adaptabile şi flexibile, 

de a putea fi modelate şi corectate pe măsură ce cunoaşterea progresează atât în 

domeniul pe care ele îl vizează cât şi în alte domenii conexe.   

      Spre deosebire de ele, soluţiile care explică identitatea personală şi unitatea 

conştiinţei invocând existenţa unui eu imaterial, indivizibil şi imuabil au un caracter 

rigid şi sunt considerate, de către cei care le-au formulat, ca fiind certe şi definitive. 

Veridicitatea acestor soluţii nu este pusă sub semnul întrebării, ca şi cum autorii lor ar fi 

avut din start revelaţia adevărului absolut. În cazul în care apar informaţii noi, care 

indică faptul că sursa conştiinţei şi a evenimentelor mentale este creierul şi că ar fi 

inutilă postularea existenţei unui eu substanţial, acestea sunt ignorate sau sunt tratate ca 

fiind irelevante, considerându-se că ele nu pot impieta cu nimic asupra aspectelor 

esenţiale ale rezolvării propuse deoarece nu vizează planul transcendental, ci se referă la 

un plan strict empiric. În aceste condiţii, care ar fi potenţialul de reuşită al unei astfel de 

maniere de abordare a problemelor menţionate, care ar fi şansele sale de a se bucura de 

o largă susţinere în viitor? Din punctul meu de vedere, o astfel de abordare ar fi putut 

avea succes cu secole în urmă, într-o epocă în care influenţa dogmelor religioase asupra 

tuturor domeniilor cunoaşterii era una majoră şi în care era împărtăşită pe scară largă 

ideea că fiecare om are un spirit, care constituie sursa conştiinţei sale şi esenţa persoanei 

sale. Numai că în prezent şi cu atât mai puţin în viitor adoptarea unei astfel de idei este 

departe de a mai reprezenta cea mai bună opţiune explicativă pentru cei care încearcă să 

înţeleagă ce este şi cum se manifestă în timp persoana şi conştiinţa. Progresele 

semnificative care au avut loc în ultimii ani la nivelul studiului experimental al 
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activităţilor neurocerebrale au conturat tot mai clar ideea că viaţa mentală a individului 

uman, sub toate aspectele ei (inclusiv cel al conştiinţei), este un produs al creierului. S-a 

deschis, astfel, un larg orizont de aşteptare, care nu mai poate fi închis prin simpla 

postulare a unei entităţi imateriale conştiente, complet separate de creier, despre care 

unii autori afirmă că ar fi eul nostru substanţial.  
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