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Ideile de calităţi primare şi proprietăţile  

intrinseci ale obiectelor 

 

                                                                                

      I. Introducere 

 

      Problema distincţiei dintre calităţile primare şi calităţile secundare ale obiectelor, precum şi 

aceea a stabilirii raporturilor existente între cele două tipuri de calităţi menţionate şi ideile pe 

care ele le generează în mintea percepătorului, reprezintă două teme filosofice abordate pe larg 

de către John Locke în lucrarea sa intitulată Eseu asupra intelectului omenesc. Punctele de 

vedere exprimate de către filosoful englez au avut un impact major asupra evoluţiei ulterioare a 

discuţiilor în privinţa acestor teme, generând numeroase controverse.  

      Unul dintre motivele apariţiei acestor controverse a fost acela că o serie de teze lockeene au 

fost interpretate greşit de către anumiţi comentatori. Cum se explică apariţia acestor interpretări 

eronate? Un posibil răspuns este sugerat de către Reginald Jackson, autor care susţine că: 

“Printre meritele Eseului asupra intelectului omenesc al lui Locke, nici măcar cel mai 

prietenos critic nu ar enumera consistenţa. Într-adevăr, Locke însuşi îşi recunoaşte 

inconsistenţa cu o candoare dezarmantă atunci când, după ce distinge «calităţile», ca aparţinând 

corpurilor, de «idei», ca obiecte dependente de minte ale percepţiei, produse de către calităţi, el 

proclamă imediat că, dacă vorbeşte câteodată despre aceste idei ca fiind în «lucrurile» 

(corpurile) însele ar trebui să se înţeleagă, prin aceasta, că el se referă la acele calităţi din 

«obiecte» (corpuri) care produc ideile în noi”1. Pornind de la observaţiile lui Jackson, am putea 

trage concluzia că Locke însuşi este responsabil pentru faptul că unele dintre tezele sale au fost 

înţelese greşit, având în vedere inconsistenţa discursului său. 

      Voi încerca să stabilesc dacă această concluzie este întemeiată şi atunci când este vorba 

despre un aspect al concepţiei lockeene privind raporturile dintre idei şi calităţile obiectelor 

care a stârnit numeroase controverse pe parcursul timpului. Mă refer la teza lui Locke potrivit 

căreia există o relaţie de asemănare între ideile de calităţi primare şi proprietăţile intrinseci ale 

obiectelor (proprietăţi despre care filosoful englez susţine că ar constitui cauzele apariţiei 

acestor idei în mintea percepătorului).  

                                                 
1 Reginald Jackson, Locke’s Distinction between Primary and Secondary Qualities, , în “Mind”, vol. 38, no. 149, 
1929, p. 56. 
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      Principalul obiectiv pe care îmi propun să îl ating în cadrul acestui articol este, însă, acela 

de a stabili dacă acuzaţia care i-a fost adusă tezei lockeene de către George Berkeley, şi anume 

aceea că ar fi un nonsens, este îndreptăţită sau nu.  

      În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, consider că este necesar să încep prin a realiza o 

prezentare a distincţiilor pe care Locke le-a trasat atât la nivelul calităţilor obiectelor, cât şi la 

nivelul ideilor cauzate de către aceste calităţi în mintea percepătorului. 

 

      II. Clasificări 

 

      În ce priveşte calităţile, filosoful englez a făcut deosebire, în primul rând, între calităţile 

primare şi calităţile secundare. În rândul acestora din urmă, a fost realizată o distincţie 

suplimentară, respectiv aceea dintre calităţile secundare perceptibile în mod nemijlocit şi 

calităţile secundare perceptibile în mod mijlocit, denumite şi calităţi terţiare în unele lucrări de 

specialitate. Având în vedere faptul că Locke nu a utilizat această denumire, am decis ca, în 

paginile ce urmează, să utilizez expresia calităţi secundare perceptibile în mod mijlocit şi nu pe 

aceea de calităţi terţiare, în tentativa de a reda într-o manieră cât mai fidelă opiniile lockeene. 

      Iată care sunt caracteristicile distinctive ale fiecăruia dintre aceste tipuri de calităţi. 

      Calităţile primare sunt proprietăţi fundamentale, intrinseci, ale obiectelor, dintre care pot fi 

enumerate: volumul, figura, numărul, situaţia, mişcarea şi repaosul. Locke susţine că aceste 

proprietăţi se află în obiectele însele “indiferent dacă le percepem sau nu; şi atunci când sunt de 

acea mărime care să ne permită să le descoperim avem, prin intermediul lor, o idee despre 

lucru aşa cum este în el însuşi”2. Calităţile primare sunt concepute ca fiind proprietăţi esenţiale, 

non-derivate, ale materiei, care le pot aparţine atât corpurilor complexe cât şi atomilor 

singulari. 

      În ce priveşte calităţile secundare, acestea derivă din calităţile primare ale obiectelor şi îşi 

exercită rolul de puteri ale acestor obiecte de a produce senzaţii în percepător. Potrivit 

cuvintelor lui Locke, calităţile secundare nu sunt “nimic altceva, în obiectele însele, decât 

puteri de a produce variate senzaţii în noi prin intermediul calităţilor lor primare, adică prin 

volumul, figura, textura şi mişcarea părţilor lor insesizabile”3. Comentatorii au remarcat faptul 

că doar corpurile complexe pot avea calităţi secundare, pe care le posedă în virtutea 

configuraţiei particulare a atomilor lor constituenţi. Dintre calităţile secundare, pot fi 

enumerate: gusturile, mirosurile, culorile, căldura şi lumina.  

                                                 
2 John Locke, An Essay concerning Human Understanding, edited by Kenneth P. Winkler, Indianapolis, Hackett 
Publishing, 1996, Book IV, ch. iii, §23 
3 Ibidem, II, viii, §10. 



 3

      În conformitate cu concepţia lockeană, unele calităţile secundare ale corpurilor, cum ar fi 

gustul, culoarea sau mirosul, au o influenţă directă şi nemijlocită asupra simţurilor 

percepătorului. Spre exemplu, calitatea zahărului de a fi dulce este percepută în mod 

nemijlocit, ea cauzând în mod direct senzaţia de dulce. În schimb, alte calităţi secundare, cum 

ar fi puterea focului de a topi ceara, au o influenţă mijlocită. Ele acţionează asupra altor 

corpuri, cărora le schimbă calităţile primare iar din acestea derivă, ulterior, calităţi secundare 

care produc în percepător idei diferite de acelea care se formau în mintea percepătorului înainte 

de a surveni această modificare. În acest fel, calitatea focului de a topi ceara nu acţionează 

direct asupra observatorului şi nu poate fi percepută ca atare, ci doar în mod mijlocit, prin 

intermediul schimbărilor pe care le suferă ceara atunci când este topită de căldura focului.  

      În esenţă, acestea sunt carateristicile care diferenţiază calităţile secundare perceptibile în 

mod nemijlocit de cele care sunt perceptibile în mod mijlocit. 

       În ce priveşte maniera în care Locke a clasificat tipurile de idei pe care calităţile obiectelor 

le cauzează în mintea percepătorului, trebuie spus că el a făcut distincţie între ideile de calităţi 

primare şi ideile de calităţi secundare. El a ţinut să precizeze că şi unele şi celelalte sunt idei 

simple şi distincte, chiar dacă proprietăţile obiective care le cauzează sunt inseparabile şi 

indistincte. Potrivit afirmaţiilor sale: “Calităţile care afectează simţurile noastre sunt, în 

lucrurile însele, în aşa fel unite şi amestecate încât nu există nici separare, nici distanţă între 

ele; totuşi este clar, ideile pe care ele le produc în minte intră prin simţuri simple şi 

neamestecate”4.  

     Delimitarea ideilor de calităţi primare de ideile de calităţi secundare este realizată de către 

filosoful englez pe baza unui alt criteriu decât cel la care recurge atunci când diferenţiază 

calităţile primare de calităţile secundare ale obiectelor. Astfel, atunci când face deosebire între 

tipurile de idei, el nu mai invocă trăsătura de a fi esenţial sau derivat, ci are în vedere 

caracteristica acestora de a fi asemănătoare sau neasemănătoare cu acele calităţi care le-au 

cauzat. 

      Despre ideile de calităţi primare, Locke susţine că sunt asemănătoare cu proprietăţile 

intrinseci ale obiectelor percepute şi că se deosebesc, prin aceasta, de ideile de calităţi 

secundare, care nu se aseamănă cu proprietăţile derivate care le-au cauzat. El consideră că: 

“ideile de calităţi primare ale corpurilor se aseamănă cu aceste calităţi iar modelele lor există 

într-adevăr în corpurile însele dar ideile produse în noi de către calităţile secundare nu se 

aseamănă deloc cu calităţile care le produc. Nu există nimic asemănător cu aceste idei ale 

noastre, care să se afle în corpurile însele. Există, în corpurile pe care le denominăm prin 

intermediul lor, numai o putere de a produce acele senzaţii în noi; şi ceea ce este dulce, albastru 

                                                 
4 Ibidem, II, ii, §1 
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sau cald, ca idee, este doar acel anumit volum, acea figură şi acea mişcare a părţilor 

imperceptibile ale corpurilor însele pe care noi o denumim astfel”5.  

      Caracteristica de a nu fi asemănătoare cu proprietăţile care le-au generat le este comună 

tuturor ideilor de calităţi secundare. Locke a considerat necesar să precizeze că şi ideile de 

calităţi secundare perceptibile în mod mijlocit au această trăsătură, dat fiind faptul că: “În 

cursul operaţiunii în care corpurile îşi schimbă unele altora calităţile, noi pur şi simplu 

descoperim că o calitate produsă nu are, de obicei, nici o asemănare cu ceva din lucrul care o 

produce; motiv pentru care ne uităm la ea ca la un pur efect de putere. Pentru că, prin faptul că 

receptăm ideea de cădură sau lumină de la soare, suntem apţi să gândim că ea este o percepţie a 

unei astfel de calităţi din soare şi că se aseamănă cu această calitate; totuşi, atunci când vedem 

ceara sau o faţă curată schimbându-şi culoarea sub influenţa soarelui, nu ne putem imagina că 

aceasta constă în receptarea a ceva din soare sau în asemănarea cu acel ceva deoarece nu găsim 

acele culori diferite în soarele însuşi. Pentru că, simţurile noastre fiind capabile să observe o 

asemănare sau neasemănare a calităţilor perceptibile în două obiecte externe diferite, noi 

suntem gata să concluzionăm că producerea oricărei calităţi perceptibile în orice subiect este un 

efect de putere (şi nu comunicarea vreunei calităţi care se afla într-adevăr în obiect), atunci 

când nu găsim nici o astfel de calitate perceptibilă în lucrul care a produs-o”6. 

      În linii mari, acestea sunt opiniile lui Locke în privinţa modului în care pot fi clasificate 

calităţile obiectelor şi ideile de calităţi.   

      În continuare, voi trece la următorul pas al demersului de analiză, încercând să stabilesc 

dacă au dreptate criticii care susţin că este lipsită de sens teza potrivit căreia ideile de calităţi 

primare se aseamănă cu proprietăţile intrinseci ale corpurilor. Cel dintâi filosof care a formulat 

această obiecţie a fost George Berkeley dar ea a fost reiterată şi de către alţi autori (ex: 

Reginald Jackson), continuând să reprezinte, chiar şi la momentul actual, principalul obstacol 

cu care se confruntă susţinătorii tezei lockeene. Având în vedere faptul că această obiecţie nu a 

suferit modificări semnificative pe parcursul timpului, o voi prezenta, în cele ce urmează, în 

forma în care a fost propusă de către George Berkeley. 

 

      III. Obiecţia lui Berkeley   

 

      În opinia filosofului irlandez, teza lockeană privind asemănarea dintre idei şi calităţi este un 

nonsens, pentru că: “O idee nu se poate asemăna cu nimic altceva decât cu o altă idee”7. Chiar 

                                                 
5 Ibidem, II, viii, §15. 
6 Ibidem, II, viii, §25. 
7 George Berkeley, A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge, Indianapolis, Hackett Publishing, 
1982, §9 
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şi în situaţia în care s-ar porni de la premisa că există calităţi independente de percepţie ale 

obiectelor, ele nu s-ar putea asemăna cu ideile de calităţi deoarece nu ar avea trăsături comune 

cu acestea. Spre exemplu, ideea de formă sferică nu poate fi asemănătoare cu forma sferică a 

unui obiect deoarece nu au întindere spaţială. 

      Ce se întâmplă, însă, în cazul în care este adoptată premisa alternativă, potrivit căreia nu 

există calităţi ale unor obiecte externe care să fie distincte de ideile de calităţi din mintea 

percepătorului? Această presupoziţie este, de altfel, în concordanţă cu poziţia lui Berkeley, 

conform căreia obiectele însele nu sunt altceva decât colecţii de idei sau senzaţii aflate în 

mintea noastră, ele existând doar aşa cum sunt percepute şi numai dacă sunt percepute. 

Răspunsul la întrebarea menţionată este acela că şi într-o astfel de situaţie se va ajunge la 

concluzia că teza lockeană este un nonsens deoarece, în măsura în care nu este acceptată 

ipoteza existenţei unor proprietăţi esenţiale ale obiectelor care să aibă rolul de cauze ale ideilor 

de calităţi primare din mintea percepătorului, este lipsit de sens să se vorbească despre 

asemănarea acestor idei cu nişte proprietăţi care există independent de minte. 

      În sprijinul punctului său de vedere potrivit căruia nu există proprietăţi intrinseci ale 

obiectelor care să se asemene cu ideile de calităţi primare, Berkeley a formulat următorul 

argument: dacă ar fi adevărat că există astfel de proprietăţi independente de minte, ele ar trebui 

să poată fi concepute făcând abstracţie de proprietăţile cunoscute sub denumirea generică de 

calităţi secundare. Or, nicio proprietate intrinsecă a unui corp (cum ar fi extensia, figura sau 

mişcarea) nu poate fi concepută făcând abstracţie de culoarea acestuia sau de alte calităţi 

secundare, de unde rezultă că aşa-numitele calităţi primare nu sunt independente de minte, ci 

se află tot acolo unde se găsesc calităţile secundare (în mintea percepătorului). După cum 

susţine filosoful irlandez: “În ce mă priveşte, eu văd în mod evident că nu este în puterea mea 

să conturez o idee a unui corp extins şi în mişcare, ci că trebuie, în acelaşi timp, să îi dau o 

anumită culoare sau o altă calitate sensibilă care este recunoscută a exista numai în minte. Pe 

scurt, extensia, figura şi mişcarea, în abstracţie de toate celelalte calităţi, sunt de neconceput. 

Aşadar, acolo unde sunt celelalte calităţi sensibile acolo trebuie să fie şi acestea [...] în minte şi 

nicăieri altundeva”8.  La o lectură atentă a acestui fragment, se poate observa că Berkeley este 

de părere că Locke ar fi recunoscut că o serie de calităţi sensibile, aşa cum sunt culorile, există 

numai în minte. Or, această opinie a sa este greşită deoarece, după cum au remarcat unii 

comentatori, Locke nu a susţinut niciodată că vreo calitate secundară s-ar afla în minte. 

Judecând din perspectivă lockeană, calităţile secundare sunt exterioare minţii percepătorului, 

chiar dacă depind de percepţie. În aceste condiţii, argumentul lui Berkeley nu poate fi îndreptat 

                                                 
8 Ibidem,  §10 
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împotriva concepţiei lockeene privind asemănarea dintre calităţile primare ale obiectelor şi 

ideile pe care acestea le cauzează. 

      Rămâne, însă, în continuare în discuţie problema dacă teza lockeană are sau nu are un sens. 

Unul dintre cei care au încercat să rezolve această problemă a fost Colin McGinn. Din punctul 

său de vedere, există un sens în care se poate spune că ideile de calităţi primare se aseamănă cu 

calităţile intrinseci ale obiectelor.  

 

      IV. Soluţia propusă de către Colin McGinn 

 

      Potrivit lui McGinn, ideea unei calităţi primare (spre exemplu, ideea de formă 

paralelipipedică) se aseamănă sub aspect calitativ cu proprietatea care a cauzat-o (forma 

paralelipipedică a obiectului) deoarece un paralelipiped rămâne tot un paralelipiped, indiferent 

dacă este vorba despre ideea acestei forme sau despre forma propriu-zisă a obiectului.  

      În ce priveşte ideea unei calităţi secundare (spre exemplu, ideea de dulce), ea nu se 

aseamănă din punct de vedere calitativ cu cauza ei obiectivă (gustul dulce) pentru simplul 

motiv că o astfel de idee nu indică o trăsătură fundamentală a obiectului extern, ci doar o 

caracteristică derivată a acestuia, o rezultantă a modului în care sunt aranjaţi şi în care se mişcă 

atomii care constituie obiectul. Noi percepem un obiect complex ca fiind dulce doar dacă 

atomii care intră în alcătuirea sa sunt aranjaţi şi se mişcă în aşa fel încât să îi confere obiectului 

puterea de a genera în noi senzaţia de dulce. Caracteristica de a fi dulce nu este o proprietate 

esenţială a obiectului, ci este o proprietate pe care o putem denumi (folosind terminologia 

actuală) ca fiind supervenientă. În ce priveşte ideea de dulce care se constituie în mintea 

percepătorului, ea nu descrie mişcarea atomilor din obiect, ci senzaţia provocată de proprietatea 

derivată a obiectului de a fi dulce. 

      Consider că soluţia formulată de către McGinn suferă de cel puţin două deficienţe 

semnificative.  

      Unul dintre aspectele deficitare constă tocmai în utilizarea formulei «asemănare sub aspect 

calitativ» care, dacă nu este suficient de clar explicată, poate primi următoarea interpretare: a fi 

asemănător din punct de vedere calitativ cu ceva înseamnă a avea aceleaşi calităţi ca şi acel 

ceva. În condiţiile formulării unei astfel de interpretări, criticii ar fi îndreptăţiţi să semnaleze 

faptul că o idee nu are aceleaşi caracteristici ca şi un corp material (ex: ideea unei forme 

spaţiale nu are ea însăşi întindere spaţială).  

      Un alt element de vulnerabilitate al soluţiei propuse de către McGinn constă în faptul că 

autorul explică viziunea lockeană privind raportul dintre calităţile secundare şi calităţile 

primare ale obiectelor în termenii relaţiei de supervenienţă. Or, o astfel de explicaţie nu dă 



 7

seama de rolul pe care îl are percepătorul în constituirea calităţilor secundare. De asemenea, în 

cadrul ei nu se ţine cont de faptul că, în conformitate cu concepţia lockeană, există un tip de 

calităţi secundare (cele perceptibile în mod mijlocit) care pot avea efecte cauzale asupra 

calităţilor primare ale altor obiecte. 

      Chiar dacă are un caracter deficitar, tentativa lui McGinn de identificare a sensului în care 

Locke a vorbit despre asemănarea şi neasemănarea dintre idei şi calităţi ale obiectelor poate 

constitui un bun punct de pornire pentru cel care şi-ar propune să efectueze o tentativă similară. 

Dar, pentru a avea şanse de reuşită, ar fi necesar ca el să îi aducă o serie de rectificări şi de 

completări explicaţiei propuse de către McGinn. Voi preciza, în cele ce urmează, ce modificări 

consider că s-ar impune şi care este calea care cred că ar trebui urmată pentru a fi posibilă 

formularea unei alte explicaţii, care să aibă perspective reale de a fi acceptată ca fiind viabilă. 

 

      V. Ideile ca reprezentări mentale 

 

      În primul rând, sunt de părere că nicio explicaţie care recurge la formula «asemănare 

calitativă» pentru a desemna relaţia dintre ideile de calităţi primare şi proprietăţile intrinseci ale 

obiectelor nu are capacitatea de a rezista criticilor dacă nu este construită pe baza unor criterii 

mult mai restrictive de aplicare a acestei formule. Doar prin delimitarea clară a ariei de 

aplicabilitate a formulei menţionate este posibilă depăşirea obstacolului reprezentat de către 

critica potrivit căreia o idee nu are aceleaşi caracteristici ca şi un corp material. Iar o modalitate 

de a realiza o astfel de delimitare ar fi aceea de a preciza în mod explicit că ideea respectivă se 

aseamănă din punct de vedere calitativ cu proprietatea care a cauzat-o numai în sensul în care 

ea este o reprezentare mentală a proprietăţii obiectului. Ideea de calitate primară, concepută ca 

o reprezentare mentală, cuprinde datele senzoriale relevante cu privire la proprietatea obiectivă 

care s-a aflat la originea ei, fără ca aceasta să însemne că ideea ar avea caracteristici similare cu 

cele ale obiectului propriu-zis. Spre exemplu, ideea de formă paralelipipedică se aseamănă 

calitativ cu forma paralelipipedică a unui obiect în sensul în care ea este o reprezentare mentală 

a formei obiectului care conţine toate datele senzoriale relevante în privinţa a ceea ce este un 

paralelipiped, fără a avea ea însăşi calitatea spaţială de a fi paralelipipedică.  

      Pe de altă parte, pentru a putea determina care este sensul în care se poate vorbi despre 

neasemănarea dintre ideile de calităţi secundare şi proprietăţile care s-au aflat la originea lor, 

consider că ar trebui să se înceapă prin a renunţa la ipoteza lui McGinn potrivit căreia raportul 

dintre proprietăţile derivate şi proprietăţile fundamentale ale obiectelor poate fi descris în 

termenii relaţiei de supervenienţă. După cum deja am arătat, o astfel de interpretare a raportului 

dintre cele două tipuri de proprietăţi are un caracter deficitar, constituind un element de 
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vulnerabilitate care trebuie eliminat. În schimb, ar trebui să se pună accentul asupra raportului 

dintre calităţile secundare şi ideile pe care acestea le generează şi să se specifice clar faptul că, 

în conformitate cu concepţia lockeană, o calitate secundară nu este pe deplin constituită în 

obiect înainte de a fi percepută. Ea este o putere potenţială a obiectului, care se manifestă doar 

atunci când este percepută. Iar manifestarea acestei potenţialităţi are loc la nivelul sistemului 

vizual al percepătorului. De unde putem deduce că ideea de calitate secundară nu se aseamănă 

cu puterea potenţială a obiectului, ci cu manifestarea acestei puteri la nivel ocular. Orice idee 

de calitate secundară este reprezentarea mentală a unei senzaţii (senzaţie care nu este altceva 

decât manifestarea calităţii secundare percepute a obiectului) şi nicidecum a puterii potenţiale a 

obiectului de a genera senzaţia respectivă. Exemplificând, un obiect este verde doar dacă este 

perceput ca fiind verde. El are puterea potenţială de a genera senzaţia de verde dar această 

putere se manifestă numai atunci când se constituie senzaţia respectivă la nivelul sistemului 

vizual al celui care percepe obiectul. Prin urmare, ideea de verde se aseamănă cu senzaţia de 

verde de pe retină şi nu cu puterea potenţială care a generat această senzaţie. Ideea menţionată 

este reprezentarea mentală a senzaţiei de verde prin care s-a manifestat puterea potenţială a 

obiectului de a fi perceput ca fiind verde. 

      În măsura în care vor fi efectuate aceste modificări, consider că se va putea afirma cu 

îndreptăţire că este posibilă formularea unei explicaţii viabile a sensului în care Locke concepe 

asemănarea şi neasemănarea dintre idei şi calităţi. 

      Criticii ar putea încerca să formuleze o altă obiecţie la adresa acestei explicaţii, aducând în 

discuţie un paragraf din textul lockean (pe care l-am citat în paginile anterioare ale acestui 

articol), în cadrul căruia filosoful englez a afirmat că ideile denominează calităţi ale obiectelor. 

Pornind de la acest paragraf, criticii ar putea susţine că, judecând din perspectivă lockeană, 

ideile despre calităţi sunt construcţii lingvistice şi nicidecum reprezentări mentale.  

      Răspunsul care îi poate fi dat unei astfel de obiecţii este acela că, deşi este probabil ca 

Locke să fi conceput ideile ca fiind construcţii terminologice atunci când a susţinut că ele 

denominează calităţi, trebuie avut în vedere faptul că, în majoritatea cazurilor în care a vorbit 

despre ideile de calităţi, el le-a echivalat pe acestea cu senzaţiile. Or, el nu ar fi putut trata 

ideile ca pe nişte senzaţii, în cazul în care le-ar fi conceput ca fiind expresii lingvistice care au 

rolul de a denomina proprietăţi ale obiectelor. O ipoteză mult mai plauzibilă este aceea că, în 

astfel de situaţii, filosoful englez a conceput ideile de calităţi ca fiind reprezentări mentale de 

sorginte empirică. Iar în eventualitatea în care această ipoteză este acceptată, obiecţia 

menţionată nu mai poate fi considerată ca fiind îndreptăţită.  

      Faptul că Locke a utilizat termenul de idee cu ambele sensuri pe care le-am menţionat (fără 

a preciza când are loc schimbarea de sens) nu este surprinzător dacă se are vedere caracterul 
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inconsistent al discursului lockean, care a fost deja remarcat de către numeroşi comentatori. 

După cum am arătat încă din debutul articolului, unul dintre aceşti comentatori a fost Reginald 

Jackson, autor care şi-a exemplificat acuzaţia de inconsistenţă citând un fragment de text în 

cadrul căruia Locke recunoştea că au existat cazuri în care, deşi a vorbit despre idei ca fiind în 

corpurile însele, el s-a referit de fapt la calităţile din corpuri care generează respectivele idei. 

Iată, aşadar, că a existat cel puţin încă un sens în care a fost folosit termenul de idee pe 

parcursul Eseului, fără ca acest sens să fi fost precizat explicit sau să fi reieşit clar din context 

atunci când termenul respectiv a fost utilizat.  

      În aceste condiţii, este explicabilă apariţia neînţelegerilor provocate de către opiniile 

lockeene privind raporturile dintre calităţile obiectelor şi ideile din mintea percepătorului. 

Inclusiv obiecţia lui Berkeley poate fi considerată ca fiind rezultatul unei astfel de neînţelegeri, 

generată de ambiguitatea discursului lui Locke. Ceea ce nu înseamnă, însă, că obiecţia 

menţionată ar fi şi justificată. Dimpotrivă, după cum am arătat în cadrul acestui articol, există 

posibilitatea formulării unei explicaţii plauzibile a sensului în care se poate vorbi (fără a trece 

dincolo de limitele cadrului teoretic trasat de către Locke) atât despre asemănarea dintre ideile 

de calităţi primare şi proprietăţile intrinseci ale obiectelor cât şi despre neasemănarea dintre 

ideile de calităţi secundare şi proprietăţile derivate care le-au cauzat.  
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