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      Dacă am încerca să realizăm o ierarhie a dificultăţilor cu care s-au confruntat cei care 

au încercat, pe parcursul timpului, să rezolve problema identităţii personale dintr-o 

perspectivă reducţionistă, am constata că una dintre cele mai importante este aceea de a 

preciza în ce constă unitatea conştiinţei. Pot fi consemnate numeroase tentative ale 

filosofilor reducţionişti de a elimina acest aspect deficitar al concepţiilor lor, prin 

formularea unor explicaţii ale unităţii conştiinţei care să aibă capacitatea de a face faţă 

criticilor care le pot fi aduse. Nici una dintre respectivele explicaţii nu este, însă, atât de 

bine fundamentată încât să fie ferită de obiecţii, aşa încât continuă să fie pusă la îndoială 

capacitatea reducţioniştilor de a preciza în ce constă şi cum se păstrează în timp unitatea 

conştiinţei. 

Acest studiu reprezintă o încercare de a determina dacă astfel de dubii sunt sau nu 

îndreptăţite şi dacă există motive întemeiate pentru a afirma că unitatea conştiinţei poate 

fi explicată în manieră reducţionistă. De asemenea, îmi propun să stabilesc dacă o astfel 

de explicaţie ar putea fi compatibilă cu descoperirile realizate, în ultimii ani, de căt

neurofiziologii interesaţi de studiul conştiinţei. 

Am considerat că pentru a avea perspective reale de reuşită în acest demers de 

necesar să îmi restrâng cât mai mult aria de investigaţie, aşa încât m-am 

i analize detaliate a doar două concepţii privind problema unităţii 

conştiinţei, care au meritul de a fi reprezentative pentru modul în care este abordată 

această problemă din perspectivă reducţionistă. Atunci când concepţiile care urmează a fi 

unt foarte variate şi diferă în mod radical unele de altele, o astfel de viziune 

restrictivă asupra demersului de cercetare poate reprezenta, fără îndoială, un impediment 
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major deoarece poate avea drept consecinţă ignorarea unor aspecte relevante în contex

demersului respectiv, ceea ce ar avea un impact negativ asupra rezultatelor cercetării. În 

cazul în speţă, însă, se poate spune că explicaţiile reducţioniste ale unităţii conştiinţei nu 

diferă în mod esenţial unele de altele, astfel încât nu este necesară expunerea tuturor 

variantelor de explicaţii pentru a înţelege cum concep filosofii reducţionişti această 

unitate. Iată de ce am luat decizia de a-mi concentra atenţia asupra unui număr cât mai 

restrâns de concepţii reducţioniste, încercând, însă, să le

există deosebiri cât mai semnificative, care să ne ofere posibilitatea de a ne edifica asupra 

limitelor pe care le poate atinge o tentativă reducţionistă de explicare a unităţii 

conştiinţei. Am optat pentru a studia în detaliu două concepţii reducţioniste (cele ale 

Derek Parfit şi Carol Rovane), care sunt

literatura de specialitate şi care reuşesc să ilustreze principalele avantaje şi deficienţe ale 

unei explicaţii de tip reducţionist a unităţii conştiinţei. Consider că, în urma analizei 

viziuni reducţioniste privind unitatea conştiinţei de a fi acceptată ca fiind viabilă

acestui studiu, voi preciza cum au încercat Parfit şi Rovane să explice 

unitatea sincronică şi diacronică a conştiinţei persoanei, încercând să pun accentul asupra 

acelor elemente ale explicaţiilor lor care pot constitui ţinta criticilor. Voi menţiona car

consider că sunt principalele elemente deficitare ale concepţiilor celor doi autori şi voi 

încerca să identific modalităţi de eliminare a acestor deficienţe. De altfel, trebuie spus că 

Rovane însăşi a încercat să înlăture unele dintre aspectele criticabile şi neconcludente ale 

viziunii parfitiene. Voi comenta modificările propuse de către Rovane, căutând să 

stabilesc în ce măsură ea a reuşit, într-adevăr, să elimine punctele slabe ale concepţiei lui 

Parfit cu privire la unitatea conştiinţei. În urma evaluării explicaţiilor formulate de către 

cei doi filosofi reducţionişti, mă voi pronunţa în privinţa viabilităţii acestora urmând ca, 

apoi, să încerc să stabilesc care sunt perspectivele de formulare a unei soluţii 

reducţioniste a problemei unităţii conştiinţei care să aibă capacitatea de a rezista cu 

succes criticilor şi care să fie sustenabilă prin prisma rezultatelor obţinute, în ultimii ani, 

-zisă a opiniilor lui Parfit şi Rovane, consider 

ă este necesară trasarea unui cadru general al discuţiei, care să ne permită să ne formăm 



o imagine de ansamblu asupra modului în care este abordată problema unităţii conştiinţei 

din perspectivă reducţionistă. De asemenea, voi prezenta şi câteva dintre cel

importante critici îndreptate împotriva unei astfel de abordări a problemei menţionate.

Un prim aspect care consider că trebuie evidenţiat este acela că filosofii reducţionişti 

au căutat să explice unitatea conştiinţei -o manieră re să fie compatibilă cu modul în 

care ei caracterizează persoana. Pentru reducţionişti, persoana nu

substanţială distinctă de corp şi de interrelaţionate care alcătuieşte 

După cum subliniază Derek Parfit, unul dintre cei mai cunoscuţi 

filosofi reducţionişti contemporani: “Conform reducţionismului cu privire la persoane, nu 

există suflete sau euri carteziene iar existenţa noastră constă în existenţa unui corp şi într-

o succesiune de evenimente mentale interrelaţionate” . Pentru a fi în concordanţă cu 

această concepţie asupra persoanei, atât definiţia conştiinţei cât şi explicaţia unităţii 

despre care se consideră că este produs de către creier.

În sprijinul punctelor lor de vedere, reducţioniştii pot invoca faptul că, în filosofia 

minţii contemporană, se bucură de un sprijin larg ideea potrivit căreia poate fi formulată 

o explicaţie completă a conştiinţei în termenii evenimentelor mentale care au loc la nivel 

cerebral. Este adevărat că apar şi diferenţe de opinie între acei filosofi ai minţii care 

susţin că un eveniment mental este conştientizat în măsura în care este accesibil în mod 

spontan şi nemijlocit şi cei care sunt de părere că un eveniment mental este conştientizat 

doar dacă are caracteristici fenomenale sau calitative (altfel spus, dacă are qualia). În 

ambele cazuri, însă, conceptul de se aplică şi este definit prin raportare la 

evenimentele mentale. De altfel, problema pe care şi-o pun la momentul actual marea 

majoritate a filosofilor minţii nu este dacă se poate formula o explicaţie a conştiinţei în 

ci care sunt datele pe care ea trebuie să le 

conţină pentru a fi o explicaţie completă şi viabilă. Sunt foarte puţini aceia care mai apără 

concepţia tradiţională conform căreia conştiinţa este ceva care se situează în afara minţii 

“ ”, 26, 1-2, 1999, p. 
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(dincolo de ceea ce simţim, gândim sau intuim) şi care nu depinde în nici un fel de 

existenţa evenimentelor mentale însele. Acestei viziuni tradiţionale i se aduce obiecţia că, 

întotdeauna, conştiinţa este în mod necesar conştiinţă a ceva (a ceea ce o persoană simte, 

gândeşte sau intuieşte) şi că ea este inseparabilă de evenimentul mental conştientizat.

Cei care încearcă să definească conştiinţa în termenii elementelor care constituie 

mintea se confruntă şi ei, însă, cu o dificultate importantă, şi anume aceea de a explica 

m se păstrează caracterul unitar al conştiinţei. În condiţiile în care renunţă la ideea 

existenţei unui eu substanţial indivizibil (despre care non-reducţioniştii susţin că este 

sursa conştiinţei şi garanţia unităţii acesteia), reducţioniştii caută să expl

conştiinţei în termenii unor ipotetice relaţii care interconectează evenimentele mentale 

conştientizate. Numai că sarcina de a identifica nişte relaţii care să aibă capacitatea de a 

asigura atât unitatea sincronică cât şi unitatea diacronică a conştiinţei se dovedeşte a fi 

foarte greu de îndeplinit. Până în acest moment, toate propunerile filosofilor reducţionişti 

în această privinţă au fost întâmpinate cu critici solid fundamentate, care au semnalat 

faptul că relaţiile propuse nu sunt nici necesare şi nici suficiente pentru a asigura unitatea 

conştiinţei. Au existat chiar şi puncte de vedere mai radicale (formulate de către non-

reducţionişti) potrivit cărora este imposibilă identificarea unor relaţii care să garanteze 

această unitate, motivul fiind acela că nu există astfel de conexiuni. În opinia 

respectivilor non-reducţionişti, unitatea conştiinţei unui individ nu poate fi asigurată 

decât de existenţa unui eu substanţial, care îşi păstrează identitatea pe parcursul timpului 

şi care conştientizează variatele evenimente care au loc în mintea acelui individ. În ciuda 

acestor critici, filosofii reducţionişti nu renunţă la ideea că unitatea conştiinţei poate fi 

explicată în termenii relaţiilor care interconectează evenimentele mentale conştientizate

În ce priveşte natura acestor relaţii, ele sunt, în general, concepute ca fiind relaţii de 

continuitate psihologică (ex: relaţii de memorie, de intenţie, de credinţă, de dorinţă, etc.). 

Dincolo de controversa privind capacitatea unor relaţii intra

caracterul unitar al conştiinţei, voi avea în vedere şi alte subiecte abordate de către 

reducţionişti şi care au o legătură directă cu problema unităţii conştiinţei. Un exemplu în 

acest sens îl reprezintă discuţia privind caracterul referenţial al pronumelui care semnifică 

persoana întâi şi maniera în care acest pronume ar putea să desemneze eul conştient în 

condiţiile în care eul şi, implicit, fluxul conştiinţei s-ar ramifica. O altă temă, faţă de care 
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reducţionişti cum este Carol Rovane manifestă un deosebit interes, este aceea a rolului pe 

care îl joacă termenul în constituirea atitudinilor psihologice conştiente. Este important 

de stabilit dacă mai sunt posibile atitudinile la persoana întâi în condiţiile în care este 

acceptată ideea că persoanele se pot ramifica.

Se poate observa că un element comun al subiectelor care îi preocupă pe 

reducţioniştii care încearcă să explice în ce constă unitatea conştiinţei îl reprezintă ideea 

potrivit căreia conştiinţa poate trece printr-un proces de ramificare. În esenţă, ei caută să 

evalueze consecinţele pe care le-ar avea un astfel de proces asupra unităţii conştiinţei 

unui individ. Dar cum se explică acest interes major pe care îl manifestă reducţioniştii 

pentru situaţia ipotetică a unei divizări a fluxului conştiinţei, situaţie care, chiar dacă este 

logic posibilă, nu pare a fi fizic realizabilă? Răspunsul este acela că multe dintre 

obiecţiile care au fost formulate la adresa concepţiilor lor cu privire la unitatea conştiinţei 

struite pornind tocmai de la observaţia că posibilitatea logică a ramificării 

pune sub semnul întrebării viabilitatea oricărei explicaţii reducţioniste a acestei unităţi. 

Atâta timp cât nu este formulată o explicaţie care să excludă posibilitatea divizării

fluxului conştiinţei, viabilitatea oricărei soluţii reducţioniste a problemei unităţii 

conştiinţei este pusă sub semnul întrebării. Voi arăta, pe parcursul lucrării de faţă, cum au 

încercat Parfit şi Rovane să depăşească această dificultate, încercând să determin dacă 

punctele lor de vedere rezistă în faţa criticilor. 

Acestea fiind spuse, voi trece, în cele ce urmează, la expunerea propriu-zisă a 

concepţiilor celor doi autori cu privire la modul în care poate fi explicată unitatea 

conştiinţei. Ţinând cont de ordinea cronologică în care au fost formulate, voi începe cu 

prezentarea concepţiei lui Derek Parfit.

Până în prezent, Parfit nu a scris o lucrare dedicată în exclusivitate temei unităţii 

conştiinţei dar ne putem forma o imagine destul de clară asupra viziunii sale în această 

privinţă pornind de la opiniile despre conştiinţă şi caracterul unitar al acesteia pe care le-
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formulat în acele cărţi şi articole în care a abordat subiecte care ţin de domeniul 

metafizicii şi de cel al filosofiei minţii.

Una dintre cele mai importante lucrări ale lui Parfit în care el vorbeşte despre

conştiinţei şi despre divizarea fluxului conştiinţei

, el abordează aceste subiecte în contextul mai larg al unei 

discuţii cu privire la modul în care poate fi soluţionată problema identităţii personale. În 

încercarea sa de a rezolva problema menţionată, filosoful britanic a fost nevoit să ofere o 

definiţie a persoanei dar şi să explice cum se poate păstra unitatea persoanei în timp. 

Opiniile sale în privinţa acestor chestiuni se află într-o strânsă interdependenţă cu 

concepţia sa despre conştiinţă, motiv pentru care consider că este necesară o scurtă 

prezentare a lor în rândurile ce urmează. În acest fel, ne putem forma o imagine mult mai 

clară şi mai coerentă asupra viziunii sale privind unitatea conştiinţei.

Parfit caracterizează persoana ca fiind un ansamblu de evenimente mentale care, 

mod obişnuit, creierul) au loc evenimente fizice (interacţiunile 

alcătuiesc, la rândul lor, un ansamblu şi care sunt interconectate cu evenimentele mentale 

asigurând, astfel, existenţa persoanei şi, implicit, a conştiinţei. Chiar dacă existenţa 

evenimentelor mentale depinde în mod direct de interacţ

înseamnă că gândurile, intenţiile şi dorinţele noastre se reduc la evenimentele fizice 

cerebrale deoarece, potrivit concepţiei parfitiene, este posibilă înlocuirea creierului în 

ie el natural sau artificial, fără ca, în urma 

unei astfel de înlocuiri, persoana să înceteze să existe. În ce priveşte caracterizarea 

conştiinţei, aceasta nu diferă în mod semnificativ de modul în care este definită persoana. 

, conştiinţa se reduce, la rândul ei, la ansamblul de evenimente 

mentale produs de către creier.

Punctele de vedere ale lui Parfit în ce priveşte modul în care se păstrează unitatea 

diacronică a persoanei şi a conştiinţei au fost expuse pe larg în st

. În această lucrare, el a ţinut să sublinieze 

că unitatea succesiunii de evenimente mentale care constituie persoana şi conştiinţa pe 



“constă în variatele conexiuni psihologice dintre aceste evenimente şi 

în relaţiile lor directe cu unul şi acelaşi corp”

Parfit este de părere că ansamblul de evenimente care alcătuieşte conştiinţa se află 

-o continuă transformare, în alcătuirea sa intrând, în permanenţă, noi element

îşi au originea în percepţia senzorială sau în procesele de raţionare) şi dispărând alte 

elemente, care încetează de a mai fi conştientizate. Existenţa în timp a conştiinţei nu este 

altceva decât un flux de evenimente mentale interrelaţionate care îşi succed unele altora 

şi care sunt accesibile introspectiv. Este o iluzie să consideri că ar exista o entitate 

substanţială şi indivizibilă, identificabilă cu eul şi cu persoana, care persistă în timp 

asigurând unitatea vieţii mentale şi, implicit, a conştiinţei individului. Vorbind despre 

unitatea vieţii mentale a persoanei, filosoful britanic afirmă că: “În explicarea unităţii 

acestei vieţi, nu avem nevoie să susţinem că este viaţa unei persoane particulare. Am 

putea descrie ceea ce s-a gândit şi simţit şi observat şi făcut la momente diferite şi cum 

aceste variate evenimente au fost interrelaţionate. Persoanele ar fi menţionate aici numai 

în descrierile conţinutului multor gânduri, dorinţe, amintiri, şi aşa mai departe. Nu este 

nevoie să se susţină că persoanele sunt gânditorii vreunuia dintre aceste gânduri”

Potrivit lui Parfit, una dintre principalele cauze ale apariţiei şi perpetuării iluziei 

menţionate o reprezintă existenţa, la nivelul limbajului comun, a pronumelui personal 

ea existenţei unei entităţi pe care pronumele menţionat o desemnează şi 

care, potrivit autorilor non-reducţionişti, ar fi identificabilă cu un subiect de experienţă. 

În realitate, însă, nu există o astfel de entitate, referentul termenului 

dintr-un ansamblu de evenimente mentale interrelaţionate.

obiecţii care au fost potrivit căreia 

eul conştient entitate care persistă în timp este aceea că, dacă o astfel de teză ar 

tă, nu ar mai putea fi oferită o explicaţie satisfăcătoare a faptului că orice 

persoană manifestă un interes cu totul special pentru propriul ei viitor. Potrivit criticilor, 

acest interes este explicabil doar dacă pornim de la ideea că eul entitate indivizibilă 

şi imuabilă (caz în care persoana are certitudinea că îşi construieşte proiecte de viitor 

pentru ea însăşi). e motive ar mai avea o persoană de a se preocupa de viitorul propriu 

 p. 228.  
, Oxford, Oxford University Press, 1984,  p. 251. 
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mai mult decât de viitorul altor persoane în condiţiile de la presupoziţia 

că eul ei este un ansamblu de elemente care se transformă în continuu pe parcursul 

Răspunsul lui a fost acela că explicaţia interesului 

persoană din prezent îl manifestă pentru eu constă în faptul că realizarea 

proiectelor ei actuale depinde de acest eu viitor care, în virtutea relaţiei

psihologică cu persoana actuală, va împărtăşi cea mai mare parte dintre obiectivele, 

valorile şi caracter şi va fi înclinat, la rândul său, să ducă

În condiţiile în care atât persoana cât şi conştiinţa sunt definite ca fiind ansambluri de 

evenimente mentale care îşi succed unele altora, mai apare, însă, o problemă, şi 

aceea de a explica aspectul auto-referenţial al persoanei întâi, precum şi modul în care se 

realizează conştientizarea unui eveniment mental particular, din moment ce nu mai poate 

fi vorba despre o relaţie între un subiect care conştientizează şi evenimentul conştientizat. 

Parfit consideră că aspectul auto-referenţial al persoanei întâi poate fi explicat în termenii 

auto-reflexivităţii fiecărui eveniment mental în parte. Cu alte cuvinte, un eveniment 

mental este conştientizat atunci când se reprezintă, în mod reflexiv, pe el însuşi. În ce 

priveşte conştientizarea mai multor stări mentale diferite în acelaşi timp, filosoful britanic 

o explică prin faptul că toate aceste stări se auto-reprezintă, în manieră reflexivă, în 

acelaşi moment, altfel spus ele s (conform termenului utilizat de către 

Un element de originalitate al concepţiei lui Parfit este acela că, deşi neagă existenţa 

de experienţă, el consideră că evenimentele noastre mentale au un caracter 

iv. În opinia sa, pot exista gânduri impersonale care să fie, în acelaşi timp, 

“adevărurile pe care le numim subiective nu au nevoie să implice existenţa 

unui subiect de experienţă. Un gând particular poate fi 

că acest gând particular, chiar dacă este perfect similar cu alte gânduri care sunt gândite

continuă să fie gând particular. Acest gând este un adevăr impersonal dar 

subiectiv”4

-referenţial al termenului indexical , fără a mai fi necesar 

să utilizăm termenul indexical şi, implicit, fără a mai trebui să introducem în discuţie 

4 , p. 252. 



noţiunea de subiect de experienţă care gândeşte: “ stă utilizare a lui «acesta» 

putem exprima adevăruri «subiective» fără a crede în existenţa separată a subiecţilor de 

experienţă”5

În lucrările sale, Parfit a acordat o deosebită atenţie analizării consecinţelor pe care le-

ră a fluxului evenimentelor mentale ale unei persoane asupra 

unităţii conştiinţei acesteia. Voi insista, în cele ce urmează, asupra prezentării punctelor 

sale de vedere cu privire la modul în care se poate păstra respectiva unitate în situaţia în 

care persoana s-ar diviza pentru un anumit interval de timp. 

, Parfit îşi ilustrează aceste puncte de vedere recurgând la un 

experiment de gândire al cărui protagonist ar fi el însuşi (în aceeaşi manieră procedează şi 

Rovane, după cum voi arăta mai târziu în cadrul acestui studiu). Autorul construieşte un 

scenariu în care porneşte de la premisele că între cele două emisfere ale creierului său nu 

ar exista nici o diferenţă de ordin morfologic şi funcţional şi că ar dispune de un 

care ar permite blocarea comunicării dintre cele două emisfere. Dispozitivul ar 

-ar 

desfăşura după cum urmează: atunci când o sprânceană s-ar ridica, dispozitivul s-

activa, emisferele s-ar deconecta iar fluxul conştiinţei s-

sprâncene ar avea drept consecinţă o reunificare a fluxului conştiinţei6

Conform scenariului imaginar, Parfit participă la un examen de fizică şi mai are la 

iţie doar cincisprezece minute pentru a răspunde ultimei întrebări a testului propus 

de către examinator. Problema cu care se confruntă este aceea că nu se poate decide în ce 

mod să răspundă respectivei întrebări. El identifică două potenţiale căi de rezol

problemei dar îşi dă seama că verificarea, pe rând, a fiecăreia dintre ele, ar presupune 

serii de calcule. Iată de ce se hotărăşte să profite de capacitatea sa de a-şi deconecta 

emisferele cerebrale, care i-ar permite să efectueze, concomitent, cele două serii de 

calcule. În urma divizării fluxului conştiinţei, fiecare dintre cele două emisfere ar putea 

verifica, separat de cealaltă, câte una dintre posibilele modalităţi de rezolvare a 

5 , p. 252. 
6 , p. 246. 



problemei, ceea ce i-ar permite lui Parfit ca, în momentul în care conştiinţa sa s-ar 

reunifica, să decidă care este soluţia corectă. 

conştiinţei pe parcursul perioadei de ramificare este aceea că cele două diviziuni ale 

fluxului nu mai primesc aceleaşi informaţii, dat fiind faptul că, în acest interval de timp, 

oricare dintre cele două emisfere cerebrale controlează doar o jumătate a corpului.

Implicit, din cadrul fiecăreia dintre cele două serii de experienţe care rezultă în urma 

ramificării dispar senzaţiile şi percepţiile care ar fi fost recepţionate dinspre acea jumătate 

a corpului la care nu mai are acces emisfera în care se desfăşoară res

experienţe. 

Revenind la modul în care sunt efectuate operaţiunile de calcul şi în care este 

percepută noua stare de fapt în fiecare dintre emisfere pe parcursul perioadei de 

deconectare, Parfit face următoarele precizări (vorbind la

care este seria de calcule pe care trebuie să o realizez, aşa încât recurg la mâna pe care o 

pot controla pentru a efectua respectivele calcule. În acelaşi timp, constat că nu numai 

mâna care se află sub controlul meu scrie o serie de calcule, ci şi cealaltă mână 

îndeplineşte o activitate similară, ceea ce mă determină să presupun că, prin intermediul 

celeilalte mâini, este efectuată cea de-a doua serie de calcule. Ceea ce trebuie subliniat 

este faptul că eu nu conştientizez ceea ce se întâmplă în cealaltă emisferă, motiv pentru 

care eu nu pot decât să observ activitatea mâinii pe care nu o controlez şi să constat, a 

posteriori, ce calcule sunt efectuate în cealaltă emisferă. Este ca şi cum aş privi mâna 

unui coleg de bancă şi aş presupune ce calcule au loc în mintea acelui coleg. 

Imposibilitatea de a avea acces la activitatea mentală a celeilalte emisfere nu mă 

împiedică, însă, să îmi ducă la bun sfârşit seria de calcule care îmi revine

După ce este încheiată verificarea ambelor căi potenţiale de rezolvare a problemei, 

are loc reunificarea minţii şi, implicit, a fluxului conştiinţei protagonistului 

experimentului, moment în care acesta îşi aminteşte cum a efectuat cele două serii de 

, p. 247. 



După descrierea întregii situaţii ipotetice a examenului de fizică, Parfit analizează 

câteva dintre cele mai importante obiecţii care pot fi formulate la adresa experimentului 

său de gândire şi încearcă să răspundă, pe rând, fiecăreia dintre ele. 

Aşa cum constată el însuşi: “S-ar putea obiecta că descrierea mea ignoră «unitatea 

necesară a conştiinţei». Dar eu nu am ignorat această aşa-zisă necesitate. Am negat-o. 

Ceea ce este un fapt trebuie să fie posibil. Şi este un fapt că oamenii cu emisfere 

deconectate au două fluxuri separate ale conştiinţei – două serii de gânduri şi experienţe, 

pe care nu conştientizează că le au în acelaşi timp. Fiecare dintre aceste două fluxuri 

manifestă în mod separat unitate de conştiinţă”8 Indiferent cât ar fi de surprinzător 

răspunsul pe care Parfit îl dă acestei obiecţii, el îl consideră plauzibil, inteligibil şi 

coerent, motiv pentru care este de părere că nu avem motive întemeiate pentru a-

După cum voi arăta în continuare, pot fi făcute câteva observaţii care scot în evidenţă 

deficienţele acestui răspuns. Este demn de remarcat că aşa-zisul despre care vorbeşte 

filosoful britanic nu este altceva decât o simplă speculaţie. Nu există probe certe, de ordin 

neurofiziologic, care să certifice viabilitatea tezei potrivit căreia, în urma deconectării 

emisferelor cerebrale ale unui individ prin secţionarea corpus callosum-ului (mănunchiul 

de neuroni care reprezintă principala punte de legătură dintre cele două emisfere), s-ar 

constitui două fluxuri separate de conştiinţă în

comunicare directă. Este adevărat că au fost realizate o serie de experimente psihologice, 

ai căror subiecţi au fost anumiţi pacienţi bolnavi de epilepsie al căror corpus callosum 

fusese secţionat chirurgical. În urma acestor experimente, s-a ajuns la concluzia că cele 

două emisfere ale unui astfel de pacient par a-şi îndeplini anumite funcţii de control al 

organismului în mod independent una de cealaltă. Această concluzie a rămas, însă, la 

statutul de explicaţie posibilă a reacţiilor pe care le au pacienţii în timpul experimentelor 

respective. Ea are un caracter ipotetic şi nu a fost confirmată, până în prezent, de către 

neurofiziologi. Este important de menţionat că în viaţa lor cotidiană pacienţii în cauză nu 

portament din care să rezulte că emisferele lor cerebrale ar funcţiona în mod 

independent una de alta. Dimpotrivă, în existenţa lor de zi cu zi ei se manifestă ca şi cum 

ar avea o singură minte şi un singur flux al conştiinţei. Mai mult decât atât, trebuie

8 , p. 247.



că nici chiar observaţiile realizate în cadrul experimentelor psihologice nu indică în mod 

indubitabil faptul că, în urma deconectării emisferelor pacientului, conştiinţa acestuia se 

divizează. Din constatările care au avut loc, pare a rezulta doar că anumite activităţi 

efectuate de către pacient sunt coordonate de către o singură emisferă şi nu de către 

ambele (aşa cum se întâmplă în cazul oamenilor care nu au suferit o astfel de operaţie

chirurgicală). Un alt element care pune sub semnul întrebării 

este acela că mai există şi o altă cale de comunicare între emisferele cerebrale, şi anume 

trunchiul cerebral care, spre deosebire de corpus callosum, nu poate fi secţionat 

chirurgical fără a pune în pericol existenţa pacientului. Este greu de spus în ce măsură 

trunchiul cerebral este implicat în constituirea procesului conştiinţei dar posibilitatea ca el 

să aibă un rol în această privinţă este una destul de mare dacă avem în vedere faptul că 

această parte anatomică reprezintă segmentul principal al creierului reptilienilor şi că 

avem motive întemeiate pentru a considera că şi reptilele au o anumită formă de 

conştiinţă. Acestea sunt, în linii mari, raţiunile pentru care consider că nu este un 

acela că conectate au două fluxuri separate ale conştiinţei

doar o ipoteză nefundamentată. 

Filosoful britanic a luat în considerare şi alte critici care au vizat experimentul său de 

-un proces de ramificare nu 

are o minte divizată, aşa cum afirmă Parfit, ci are două minţi. Răspunsul său a fost acela 

că: “această critică nu ridică o problemă reală. Acestea sunt două moduri de a descrie 

unul şi acelaşi rezultat” . O critică similară a fost cea potrivit căreia, dacă ar avea loc o 

ramificare de tipul celei descrise în experiment, nu ar rezulta nici o persoană cu o minte 

divizată şi nici o persoană cu două minţi ci, pur şi simplu, două persoane. Şi în acest caz, 

Parfit a susţinut că nu a fost evidenţiat un element deficitar al concepţiei sale, ci doar a 

fost relevată o altă modalitate de a descrie ceea ce se întâmplă în urma ramificării.

Desigur, nimic nu ne poate împiedica să afirmăm că, în urma ramificării, rezultă două 

minţi sau chiar două persoane. Astfel de afirmaţii sunt credibile în eventualitatea în care 

examenului de fizică diviziunea durează doar zece minute şi este puţin probabil ca într-un 

rval atât de scurt persoana care se divide să înceteze să existe şi să apară două noi 

, p. 248.



persoane, a căror durată de viaţă să fie egală cu intervalul de timp menţionat urmând ca, 

la expirarea acestuia, să aibă loc reunificarea celor două ramificaţii şi reapariţia persoanei 

iniţiale. O astfel de eventualitate este cu atât mai greu de acceptat cu cât nu numai că se 

presupune că ar exista trei persoane, dintre care două ar trăi numai zece minute, dar nici 

nu se ţine cont de faptul că, pe parcursul ramificării, fi

consideră a fi identic cu persoana iniţială şi îşi aminteşte evenimentele care au avut loc în 

viaţa acesteia. De asemenea, nu se are în vedere faptul că, după ce are loc reunificarea, 

protagonistul experimentului îşi aminteşte evenimentele mentale care au avut loc în 

fiecare dintre cele două emisfere cerebrale pe parcursul perioadei de deconectare. Parfit 

este de părere că, dacă s-ar ţine cont de toate aceste elemente, ar reieşi că este mult mai 

plauzibilă ideea potrivit căreia, în experimentul de gândire prezentat, fluxul de conştiinţă 

al unei persoane se divide pentru o scurtă perioadă de timp, după care se reunifică şi îşi 

continuă existenţa.

Din punctul meu de vedere, modul în care Parfit răspunde acestor două obiecţii 

deficitar din mai multe motive. În primul rând, pentru că nu este atât de relevantă durata 

deconectării, cât faptul că ea are loc. Este adevărat că, judecând din perspectiva simţului 

inge că s-au constituit 

şi apoi au încetat să existe două noi persoane. Dar aceasta este o judecată care se 

fundamentează pe intuiţiile noastre privind perioada de timp îndelungată care este 

necesară formării unei persoane. Dacă lăsăm la o parte consideraţ

putem constata că sunt îndeplinite condiţiile logice pentru a susţine că, în urma 

deconectării, au apărut două persoane care urmează să dispară la momentul reunificării 

celor două ramificaţii. Or, ceea ce scot în evidenţă şi criticii non-reducţionişti este tocmai 

posibilitatea logică a apariţiei a două persoane în urma ramificării. Având în vedere că 

această posibilitate există, este mai puţin important dacă deconectarea se desfăşoară pe un 

alt argument invocat de Parfit în sprijinul poziţiei sale conform căreia este greu de 

acceptat ideea că în urma deconectării emisferelor se constituie două minţi şi două 

persoane este următorul: din moment ce, ulterior momentului reconectării, individul îş

aminteşte toate evenimentele mentale care au avut loc în emisferele sale cerebrale pe 

parcursul perioadei de deconectare, este mult mai plauzibil să consideri că el nu a încetat 
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să fie aceeaşi persoană şi să aibă o singură minte (cu menţiunea că persoana - şi, implicit, 

mintea acesteia - a avut, pentru un timp, două ramificaţii). În mod evident, şi în acest caz 

Parfit încearcă să îşi fundamenteze răspunsul invocând intuiţii ale simţului comun şi nu 

rezultate empiric verificabile. De asemenea, el încearcă să trateze o pură speculaţie (aceea 

că, după ce va avea loc reconectarea, individul îşi va aminti tot ceea ce s-

cele două emisfere în timpul deconectării ca şi cum i s-ar fi întâmplat lui însuşi) ca pe un 

fapt de la sine înţeles. 

it vorbeşte ca şi cum ar şti cu certitudine ce se întâmplă în mintea unui individ 

atât după ramificarea cât şi după reunificarea acesteia. Or, nu este nici pe departe atât de 

evident ce ar gândi şi ce şi-ar aminti o persoană pe parcursul şi la sfârşitul un

-adevăr, posibil să treacă printr-un astfel de proces). 

Mai mult decât atât, chiar dacă persoana şi-ar aminti că ea este cea care a avut gândurile 

şi senzaţiile care s-au succedat pe parcursul perioadei de ramificare, de aici nu rezultă că 

ea a continuat să fie aceeaşi persoană în intervalul respectiv. La fel de bine s-ar fi putut să 

se fi constituit două persoane în urma deconectării emisferelor şi ca informaţiile 

prelucrate mental de către acestea să fi fost stocate la nivel neuronal şi apoi 

reconştientizate de către persoana care apare în urma reconectării emisferelor. Este o 

explicaţie cel puţin la fel de plauzibilă ca şi cea a lui Parfit, cu atât mai mult cu cât în 

de observaţii psihologice care relevă faptul că numeroşi 

oameni tind să-şi auto-atribuie gânduri şi senzaţii ale altor persoane, pe care le-au 

-au aflat şi pe care ajung, în timp, să creadă că le-au avut chiar ei. 

În aceste condiţii, simplul fapt că o persoană are impresia că anumite evenimente mentale 

pe care şi le aminteşte i s-au întâmplat ei însăşi şi nu altcuiva nu reprezintă o probă 

incontestabilă care să certifice veridicitatea ideii potrivit căreia respectivele evenimente 

ale nu au putut avea loc decât în mintea acestei persoane şi nu în a altei persoane. 

Un alt aspect criticabil al experimentului parfitian este acela că filosoful britanic nu 

precizează cum se pot sincroniza cele două emisfere cerebrale deconectate p

realiza o reunificare lipsită de impedimente a celor două ramificaţii ale fluxului 

conştiinţei. El susţine că fiecare dintre emisfere poate decide realizarea reunificării în 

momentul în care termină de efectuat seria de calcule care îi revine. Numai că nici una 

dintre emisferele deconectate nu are cunoştinţă despre ceea ce se întâmplă în cealaltă 
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emisferă şi nu poate şti dacă şi acolo au fost realizate toate calculele şi a fost luată o 

decizie similară. Prin urmare, nu este exclusă posibilitatea ca decizia reconectării să fie 

unidirecţională. Or, în condiţiile unei astfel de hotărâri venite dintr-o singură direcţie, ne 

putem întreba cum se pot contopi cele două ramificaţii ale fluxului conştiinţei fără a 

exista nici un impediment în ce priveşte caracterul unitar şi coerenţa procesului de 

gândire al persoanei care rezultă în urma reunificării. Este greu de înţeles cum ar fi 

posibil ca, în cazul în care una dintre ramificaţiile fluxului ar fi întreruptă în plin proces 

de calculare fără un avertisment prealabil şi fără a avea cunoştinţă despre decizia luată în 

cadrul celeilalte ramificaţii, să nu apară nici o disfuncţionalitate în ce priveşte 

reunificarea celor două diviziuni ale fluxului. Problema care se pune este dacă, după 

avea dificultăţi în a-şi reaminti într-o manieră coerentă 

evenimentele mentale care au avut loc pe parcursul perioadei de ramificare şi în a face o 

distincţie clară între seriile de calcule efectuate în acest interval (cu atât mai mult cu cât 

re serii a fost dusă până la capăt). Plauzibila apariţie a unor astfel de 

dificultăţi nu face decât să adauge un nou semn de întrebare în ce priveşte posibilitatea, 

invocată de Parfit, ca două cursuri ale conştiinţei să se contopească într-un singur curs 

ără a se ivi distorsiuni majore. Probabil că pot fi identificate şi alte inconveniente 

potenţiale care decurg dintr-o reunificare desincronizată a celor două ramificaţii ale 

fluxului conştiinţei. Nu mi-am propus, însă, să evidenţiez toate inconvenientele, 

am încercat să subliniez că, atâta timp cât nu formulează criterii ale reunificării care să 

excludă posibilitatea desincronizării, Parfit nu poate demonstra într-o manieră 

convingătoare că o astfel de reunificare este posibilă.

experimentul de gândire prezentat, filosoful britanic a căutat să 

determine şi care sunt consecinţele care decurg din adoptarea ideii potrivit căreia unitatea 

sincronică a conştiinţei se explică prin faptul că evenimentele mentale conştientizate se 

ază la unul şi acelaşi subiect de experienţă, care este identificabil cu persoana. 

-o asemenea perspectivă, unitatea conştiinţei s-ar explica prin posesiune 

deoarece ar însemna că ceea ce uneşte evenimentele mentale care intră în alcătuirea 

onştiinţei la un anumit moment dat este faptul că ele sunt avute de către una şi aceeaşi 

persoană. Aplicând această concepţie în cazul particular al ipoteticului examen de fizică, 

ar rezulta că în urma divizării vor rezulta doi subiecţi de experienţă, fiec
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asigurând unitatea conştiinţei în cadrul unei emisfere. Într-o astfel de situaţie, însă, ar 

trebui să se renunţe la ideea că subiectul de experienţă este identic cu persoana deoarece, 

dat fiind faptul că este o singură persoană implicată în experiment, ea nu poate fi identică 

cu ambii subiecţi care se constituie în urma ramificării. Concluzia la care s-ar ajunge ar fi 

aceea că activitatea mentală a persoanei în cauză se organizează în jurul a doi subiecţi de 

experienţă care nu sunt persoane dar care asigură caracterul unitar al ramificaţiilor acestei 

activităţi. Altfel spus, unitatea vieţii mele mentale este asigurată în virtutea faptului că 

experienţele care o compun sunt avute de către doi subiecţi, dintre care nici unul nu este 

ne. Parfit remarcă faptul că o astfel de concluzie este implauzibilă. De 

asemenea, el sugerează că, dat fiind caracterul paradoxal al concluziei la care ajungem în 

urma aplicării, în cazul experimentului menţionat, a tezei conform căreia unitatea 

conştiinţei persoanei se explică prin posesiune, avem motive solide pentru a considera că 

această teză este falsă. 

Consider că acest argument al lui Parfit suferă de o importantă deficienţă şi anume 

aceea că este construit pornind de la presupoziţia că în experiment continuă să fie 

implicată o singură persoană chiar şi după ce are loc deconectarea emisferelor 

(presupoziţie care, după cum am arătat mai devreme, este contestabilă). Dacă s-ar renunţa 

la această premisă şi s-ar porni de la ideea că în urma ramificării se constituie două 

persoane şi nu una singură, atunci s-ar putea explica unitatea conştiinţei prin posesiune 

chiar şi în cazul experimentului de gândire imaginat de către Parfit, deoarece nu ar mai fi 

necesar să se facă distincţie între subiecţii de experienţă şi persoane. O astfel de ipoteză 

este cel puţin la fel de plauzibilă ca şi cea de la care porneşte Parfit, astfel încât filosoful 

britanic nu este îndreptăţit să susţină că experimentul său de gândire ar demonstra că 

unitatea conştiinţei persoanei nu se explică prin posesiune.

Nu putem încheia secţiunea dedicată prezentării modului în care Parfit explică 

unitatea conştiinţei, fără a preciza care sunt punctele sale de vedere în ce priveşte maniera 

-ar putea păstra această unitate în condiţiile în care cele două emisfere cerebrale 

În opinia sa, ceea ce asigură unitatea sincronică a conştiinţei în cadrul unei emisfere 

după ce are loc ramificarea este faptul că există o singură stare de conştientizare [

n. a.] a experienţelor care au loc în cadrul acelei emisfere. Din moment ce 



creierul are două emisfere deconectate, înseamnă că după momentul deconectării se 

constituie două stări de conştientizare, fiecare dintre ele având rolul de a asigura u

unei ramificaţii a fluxului conştiinţei. Dar cum anume este asigurată această unitate 

sincronică? Pur şi simplu în virtutea faptului că experienţele care au loc într-o emisferă la 

un anumit moment dat sunt co-conştiente, sunt obiectul uneia şi aceleiaşi stări de 

conştientizare. Potrivit lui Parfit: “Reducţioniştii susţin că nimic mai mult nu este 

implicat în unitatea conştiinţei la un moment dat. Din moment ce poate exista o stare de 

conştientizare a mai multor experienţe, nu avem nevoie să explicăm această unitate 

atribuind aceste experienţe aceleiaşi persoane sau subiect de experienţe”

În ce priveşte unitatea diacronică a conştiinţei, Parfit o explică invocând relaţiile 

dintre evenimentele mentale care alcătuiesc conştiinţa şi relaţiile din

mentale şi evenimentele fizice cerebrale. El concepe ambele tipuri de relaţii ca fiind de 

tip cauzal dar nu face precizări suplimentare decât în cazul relaţiilor intramentale. Parfit 

foloseşte denumirea generică de desemna conexiunile care fac legătura 

este definită ca fiind conexarea şi/sau continuitatea psihologică realizată prin 

intermediul oricărui tip de cauză, cu menţiunea că este posibil ca această relaţie să ia o 

formă ramificată (ex: în situaţia în care o persoană X este R-relaţionată cu două persoane 

diferite, Y şi Z). În opinia lui Parfit, avantajul Relaţiei R este acela că poate asigura 

supravieţuirea persoanei şi continuitatea fluxului conştiinţei în situaţiile în care persoana 

se ramifică. 

În linii mari, acestea sunt punctele de vedere ale lui Parfit în ce priveşte unitatea 

conştiinţei. Odată încheiată prezentarea lor, îmi voi concentra atenţia în cele ce urmează 

asupra viziunii lui Carol Rovane în privinţa aceleiaşi teme, încercând să scot în evidenţă 

asemănările şi deosebirile existente între concepţiile celor doi autori.

, p. 251. 
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Cu toate că Rovane, la fel ca şi Parfit, a căutat să explice unitatea conştiinţei dintr-

perspectivă reducţionistă, este demn de remarcat faptul că explicaţia oferită de către ea 

diferă, în anumite privinţe, de cea formulată de către filosoful britanic. 

osebire de Parfit, Rovane nu respinge în totalitate concepţia clasică, non-

reducţionistă, privind conştiinţa, ci caută să păstreze una dintre ideile constitutive ale 

acesteia, pe care o consideră a fi corectă şi pe care încearcă să o integreze viziunii sal

reducţioniste. Este vorba despre teza potrivit căreia eul este anterior atributelor sale. La 

prima vedere, o astfel de teză este inacceptabilă din perspectiva unui reducţionist 

deoarece ea pare a presupune o anterioritate metafizică a subiectului în rapo

evenimentele mentale. Rovane crede, însă, că o poate accepta fără a pune în pericol 

caracterul reducţionist al concepţiei sale deoarece ea nu are în vedere o anterioritate 

metafizică, ci o formă de anterioritate epistemologică a eului faţă de evenime

psihologice, în sensul că eul este anterior din punct de vedere explicativ evenimentelor 

care îl alcătuiesc. Altfel spus, autoarea americană nu concepe eul sau persoana ca fiind o 

substanţă care stă la baza atributelor sale şi în lipsa căreia acestea

susţine că evenimentele mentale care intră în alcătuirea eului sau a persoanei nu pot fi 

descrise fără a face referire la întregul pe care îl compun. După cum afirmă Rovane: “

apăra o formă de reducţionism care admite enunţul lui Parfit potrivit căruia persoanele nu 

sunt nimic altceva decât evenimente interrelaţionate dar care admite şi că elementele 

relaţionate ale unei analize în stil parfitian ar putea să nu fie descriptibile fără a face 

referire la întregul ale cărui părţi sunt, şi anume la persoană” Autoarea este de părere 

că, dacă nu ar exista această anterioritate epistemologică, persoana nu s-ar putea concepe 

pe ea însăşi ca fiind un individ care trăieşte într-o lume obiectivă şi nu s-ar putea 

identifica pe sine în relaţie cu alte persoane. Explicând în această manieră raportul dintre 

eu şi atributele sale, Rovane consideră că a identificat modalitatea optimă de a pune în 

acord viziunea reducţionistă privind eul sau persoana cu concepţia clasică potrivit căreia 

e mentale nu pot fi descrise fără a face referire la eu sau persoană.  

Autoarea americană contestă şi teza parfitiană potrivit căreia identitatea persoanei nu 

contează, importantă fiind doar supravieţuirea acesteia. Ea consideră că identitatea 

anei contează şi că ea poate fi explicată recurgând la relaţii psihologice intenţionale, 

“ ”, 99, 3, 1990, p. 359 



cu condiţia, însă, de a accepta că există un singur subiect care are stări mentale 

intenţionale şi care generează şi relaţiile dintre stările mentale prezente şi cele 

(fără a concepe, însă, subiectul în manieră non-reducţionistă). Rovane pune accentul 

asupra importanţei pe care îl are rolul referenţial al pronumelui care semnifică persoana 

întâi (fie că este vorba despre pronumele , din limbajul comun, fie că

un alt pronume, creat cu scopul de a îndeplini acest rol), pentru că un astfel de pronume 

este indispensabil pentru formarea atitudinilor psihologice conştiente şi a relaţiilor dintre 

O altă deosebire semnificativă existentă între concepţia lui Rovane şi cea a lui Parfit 

este semnalată chiar de către autoarea americană: “Cealaltă diferenţă importantă dintre 

Parfit şi mine priveşte semnificaţia faptului că persoanele sunt conştiente de sine. Pentru 

mine, este esenţial ca persoanele să ştie că sunt persoane – ca ele să aibă o concepţie 

” . Rovane nu este de acord cu ideea parfitiană potrivit căreia 

evenimentele şi relaţiile care intră în alcătuirea persoanei şi a conştiinţei pot fi descrise 

-o manieră radical impersonală. Ea este de părere că: “există constrângeri de ordin 

holistic care stau în calea celei mai ambiţioase sau radicale reducţii a persoanelor la 

evenimente şi relaţii psihologice descrise impersonal” . Atunci când vorbeşte despre 

ordin holistic, Rovane are în vedere restricţiile pe care le au de înfruntat 

cei care încearcă să descrie evenimentele şi relaţiile mentale care alcătuiesc conştiinţa la 

un anumit moment dat, restricţii care derivă din faptul că, pentru a putea realiza o 

de descriere, ei sunt nevoiţi să ia în considerare fapte care privesc existenţa conştiinţei în 

timp. Deşi reducţioniştii caută să descrie fiecare dintre elementele care constituie 

conştiinţa în manieră atomistă, fără a face nici o referire la alte e

interrelaţionate, ei nu pot face acest lucru deoarece evenimentele şi relaţiile mentale la 

care este redusă conştiinţa alcătuiesc un ansamblu, sunt interdependente unele de altele. 

Această interdependenţă este cea care dă naştere constrângerilor holistice cu care ne 

confruntăm atunci când încercăm să descriem persoane şi conştiinţe, indiferent dacă 

tentativa noastră este aceea de a preciza în ce constă persoana şi conştiinţa la un anumit 

moment dat sau aceea de a menţiona care este cursul temporal al persoanei şi al fluxului 

, în “ ”, 2, 1993, p. 76. 
, p. 387. 



conştiinţei. După cum observă Rovane, evenimentele mentale nu pot fi descrise fără a 

menţiona relaţiile care le interconectează, în timp ce relaţiile psihologice nu pot fi 

specificate decât în termenii conţinutur

interrelaţionează. În opinia autoarei americane, existenţa interdependenţei dintre aceste 

două categorii de elemente mentale ne îndreptăţeşte să considerăm că persoana nu poate 

fi descrisă în termeni exclusiv impersonali. Nu trebuie să se înţeleagă de aici că Rovane 

ar contesta teza reducţionistă potrivit căreia persoana este definibilă ca fiind un ansamblu 

de evenimente interrelaţionate. Opinia ei este pur şi simplu aceea că nu trebuie să ne 

oprim la această teză în demersul de analiză a alcătuirii persoanei, ci trebuie să cercetăm 

conţinuturile evenimentelor care alcătuiesc ansamblul. Dacă analiza ar avea loc şi la acest 

und, am putea constata că: “

conţinuturi fără a ţine cont de relaţiile psihologice în care ele se află –

fără a ţine cont de faptul că ele sunt părţi ale unei persoane”14. Ele nu există în mod 

ependent, ci sunt indisolubil interconectate prin intermediul relaţiilor psihologice care 

îi conferă unitate ansamblului de evenimente mentale. Or, din moment ce acest ansamblu 

se identifică cu persoana, rezultă că evenimentele care îl alcătuiesc nu pot fi

caracterizate făcând abstracţie de persoană (implicit, nu pot fi descrise în termeni pur 

Rovane îşi argumentează şi într-o altă manieră punctul de vedere privind 

constrângerile de ordin holistic cărora trebuie să li se supună cei care încearcă să descrie 

elementele care alcătuiesc  persoana. Ea susţine că o persoană care urmează să se 

ramifice trebuie să fie conştientă dinaintea momentului ramificării de faptul că va avea 

mai mulţi continuatori, pentru că doar în virtutea acestei conştientizări se pot constitui 

unele dintre conexiunile psihologice care fac legătura între persoana actuală şi 

continuatorii ei (cum ar fi, spre exemplu, quasi-intenţiile pe care ea şi le formează cu 

ovane, unele dintre relaţiile psihologice 

care interconectează, în timp, evenimentele mentale conştiente care intră în alcătuirea 

unei persoane se constituie numai în virtutea conţinutului la persoana întâi pe care îl au 

laţia de quasi-intenţie dintre mine şi un continuator al 

14 p. 394. 



meu se constituie graţie faptului că eu conştientizez, în prezent, că am o quasi-intenţie cu 

privire la el şi că el va conştientiza, în viitor, că eu am avut această quasi-intenţie care l-

el). În acelaşi timp, conţinutul la persoana întâi al evenimentelor mentale depinde 

de recunoaşterea, de către individ, a relaţiilor psihologice dintre evenimentele care îl 

-au constituit în trecut şi cele care îl vor constitui în viitor. 

Existenţa acestei interdependenţe dintre conţinuturile la persoana întâi ale evenimentelor 

mentale şi recunoaşterea, de către individ, a conexiunilor psihologice dintre ele are drept 

consecinţă faptul că orice descriere a conştiinţei unei persoane trebuie să aibă un caracter 

holistic. Putem deduce de aici că nici una dintre caracteristicile psihologice pe care le are 

o persoană la un anumit moment dat nu poate fi înţeleasă dacă nu este plasată în contextul 

existenţei ei temporale şi, implicit, dacă nu este luată în considerare unitatea ei 

diacronică. 

Unul dintre principalele puncte de interes ale lui Rovane a fost acela de a stabili dacă 

mai poate fi vorba despre cunoaştere la persoana întâi şi dacă mai sunt posibile atitudinile 

rsoana întâi în condiţiile în care acceptăm ideea că persoanele se pot ramifica. 

Importanţa pe care autoarea americană o acordă cunoaşterii la persoana întâi reiese dintr-

fragment, Rovane enumeră condiţiile pe care, dacă nu le-

agenţi de acţiune: “Oricând acţionăm, avem nevoie să ştim –

despre relaţiile noastre cu acele obiecte care figurează fie ca scopu

mijloace, fie ca obstacole pentru noi... Avem nevoie să ştim despre relaţiile noastre cu alţi 

oameni atunci când ne implicăm în comunicare şi în alte activităţi sociale. Şi... avem 

nevoie să ştim despre relaţiile noastre psihologice cu propriile noastre trecuturi şi viitoruri 

atunci când plănuim şi ducem la îndeplinire activităţi pe termen lung”15

condiţii să fie satisfăcute, individul trebuie să aibă capacitatea de cunoaştere la persoana 

întâi, aşa încât este evident că reducţionistul s-ar confrunta cu mari dificultăţi în cazul în 

care ar rezulta că, în urma ramificării, persoana îşi pierde această capacitate. S-ar putea 

spune că acestea sunt doar condiţiile exercitării a capacităţii de agent de acţiune 

dar Rovane ţine să sublinieze că, în măsura în care un agent nu îşi poate exercita cu 

succes capacitatea sa de agent de acţiune, atunci chiar statutul său de agent este în 

15



pericol. Iar exercitarea acestei capacităţi depinde de faptul dacă agentul îşi identifică sau 

şit propriul eu în raport cu lucrurile care îi influenţează acţiunile.

Trebuie spus că punctul de vedere al lui Rovane privind necesitatea ca orice agent de 

acţiune să aibă capacitatea de a cunoaşte la persoana întâi a constituit ţinta unor critici, 

printre care este demnă de semnalat aceea a lui Andrea Christofidou, formulată în 

itic a semnalat că, impunând drept condiţie pe care trebuie să o îndeplinească or

agent de acţiune faptul de a avea abilitatea de a cunoaşte la persoana întâi, Rovane a 

susţinut un punct de vedere similar cu acela al autorilor non-reducţionişti, pentru că şi 

aceştia sunt de părere că este necesar ca un agent de acţiune să fie capabil de a cunoaşte 

la persoana întâi. În aceste condiţii, poate fi pus sub semnul îndoielii caracterul 

reducţionist al concepţiei lui Rovane, cu atât mai mult cu cât autoarea nu precizează clar 

ce înţelege prin cunoaştere la persoana întâi. 

u observă că Rovane a încercat să răspundă anticipat acestui gen de 

obiecţii. Astfel, ea a ţinut să specifice că prezintă condiţiile exercitării 

capacităţii de agent de acţiune (şi nu a exercitării în sine a acestei capacităţi) şi a insistat 

upra ideii că este necesar ca agentul de acţiune să nu îşi identifice greşit propriul eu, în 

raport cu lucrurile care îi influenţează acţiunile. Problema evidenţiată de către critici este, 

însă, aceea că nu e deloc clar cum poate fi evitat acest gen de identificare greşită iar 

Rovane nu face nici o precizare suplimentară în acest sens. În plus, autoarea americană 

nu formulează nici un argument relevant din care să rezulte că agentul ar putea fi imun la 

identificarea greşită a propriului eu, atunci când se află în situaţia de a formula judecăţi la 

persoana întâi. Ea admite că săvârşirea unei astfel de erori este posibilă dar îşi exprimă 

convingerea că o astfel de confuzie nu ar putea fi comisă decât extrem de rar, pentru că 

predomină, în fiecare dintre noi, tendinţa de a vorbi despre noi înşine atunci când 

identificăm referinţa termenului . Potrivit afirmaţiilor sale: “Trebuie să admitem că, 

deşi utilizările lui «eu» pot fi subiect al erorii prin identificare greşită, aceasta se întâmplă 

ă întotdeauna prezumpţia mai puternică potrivit căreia vorbitoarea 

intenţionează să vorbească despre ea însăşi atunci când utilizează termenul «eu»”16

16 în “The Journal of Philosophy”, 84, 3, 1987, p. 154. 



Numai că, prin exprimarea acestei convingeri personale, Rovane nu răspunde în mod 

satisfăcător obiecţiei formulate la adresa concepţiei sale deoarece, pentru a putea dobândi 

imunitate la eroarea prin identificare greşită, ar trebui ca agentul de acţiune să aibă 

certitudinea că identifică în mod corect referinţa termenului , atunci când îşi aplică 

st termen lui însuşi. Iar el nu poate avea această certitudine, din moment ce este 

posibil să greşească în tentativa de a identifica referinţa respectivului termen. În loc să 

explice în ce mod ar putea agentul de acţiune să devină imun la eroarea prin iden

greşită, Rovane se mulţumeşte să susţină că agentul se poate baza pe credinţele sale 

neclintite în faptul că a reuşit să identifice cu exactitate referinţa termenului eu, credinţe 

care îi dau acestuia un înalt grad de încredere în privinţa corectitudinii opţiunii sale

Dar, după cum remarcă Andrea Christofidou, credinţele noastre, oricât ar fi de 

«neclintite», sunt vulnerabile la eroare, pentru că este oricând posibil ca cineva să 

greşească atunci când crede că a reuşit să îşi identifice propriul eu. Indiferent cât de înalt 

-l dau aceste credinţe, rămâne loc pentru îndoială. 

Christofidou ţine să sublinieze că tentativa lui Rovane de a explica imunitatea la eroare 

fără a mai fi necesar să invoce existenţa unei referinţe a termenului care să nu fie 

dependentă de identificare ar fi putut avea succes doar dacă ar fi oferit certitudinea 

imunităţii, eliminând orice urmă de îndoială în această privinţă. În opinia lui: “

Rovane este acela de a arăta că analiza ei neo-lockeană a «eului» este adecvată pentru a 

explica imunitatea la eroarea prin identificare greşită, în ciuda consecinţei [

] potrivit căreia auto-referinţa este dependentă de 

”18 mericană nu şi-a putut îndeplini acest obiectiv, pentru că: “

eşuat să ofere o explicaţie a imunităţii la eroarea prin identificare greşită, care să nu 

necesite o referinţă independentă de identificare”

fiind întemeiată, el reuşind să demonstreze în mod convingător că, în ciuda eforturilor 

sale, Rovane nu a reuşit să formuleze o explicaţie viabilă a imunităţii la eroarea prin 

identificare greşită

18 , în “
”, 92, 4, 1995, p. 225. 

, p. 226. 
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Revenind la ipoteticul caz al ramificării persoanei, este demn de semnalat faptul că 

Rovane a căutat să analizeze raţiunile pentru care ar putea fi pusă la îndoială capacitatea 

persoanei care se ramifică de a cunoaşte la persoana întâi.

Principala raţiune ar fi aceea că, dat fiind faptul că după ramificare identita

persoanei care îşi formează atitudini conştiente nu mai este asigurată, ea nu mai poate 

avea un singur punct de vedere al persoanei întâi. Numeroşi autori susţin că, după 

ramificare, se constituie două astfel de puncte de vedere şi, implicit, doi subiecţi. Dar, 

după cum observă Rovane, dacă admitem o astfel de opinie atunci apare o altă problemă, 

şi anume aceea de a stabili cum poate o persoană să îşi anticipeze viitorul divizat (altfel 

spus, cum reuşeşte un subiect să anticipeze viitorul a doi subiecţi ca fiind propriul său 

viitor). De asemenea, o altă dificultate generată de adoptarea unei astfel de teze ar fi 

aceea de a determina cum se poate identifica un subiect cu subiecţii care rezultă în urma 

ramificării sale. Rovane sugerează o modalitate de a depăşi aceste probleme. Propunerea 

sa este aceea de a renunţa la pronumele 

atitudini psihologice la persoana întâi (ex: intenţiile, anticipările, amintirile noastre), 

pentru că acest pronume exprimă identitatea, şi de a utiliza un alt pronume (să-i spunem 

), care are particularitatea de a exprima conexarea psihologică fără identitate. Această 

caracteristică a termenului reprezintă, în opinia lui Rovane, un avantaj pentru cei care 

încearcă să explice cum se raportează o persoană la posibilii ei continuatori care ar 

rezulta în urma ramificării. Motivul este acela că, spre deosebire de termenul 

“are două funcţii: îl utilizez pentru a mă referi la mine însumi şi 

mea psihologică cu trecutul meu şi cu viitorul meu”

are o unică funcţie şi îl utilizez “pentru a mă referi la cineva care nu sunt 

”

elor persoane cu care sunt conectat psihologic fără a rezulta de 

aici că sunt identic cu acele persoane (nu trebuie uitat faptul că, din perspectiva unui 

reducţionist, conexarea psihologică nu implică în mod necesar identitatea persoanei). 

au susţinut că introducerea unui pronume care să exprime conexarea 

psihologică fără identitate este inutilă deoarece, la nivelul vieţii cotidiene, nu este 

, în “ ”, 99, 3, 1990, p. 381. 
p. 381. 
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necesară o astfel de distincţie. Parcursul existenţial al unui om obişnuit poate fi explicat 

fără a distinge conexarea psihologică de identitatea personală. Este plauzibil să 

considerăm că, în viaţa de zi cu zi, cele două tipuri de relaţii coincid şi că ele pot fi 

desemnate prin intermediul aceluiaşi pronume 

e acord că în situaţiile cotidiene nu este necesară realizarea unei astfel 

de disjuncţii şi, implicit, nici crearea unui nou pronume personal. Ea susţine, însă, că pot 

fi imaginate şi altfel de situaţii (neobişnuite, dar posibile din punct de vedere logic)

care cele două tipuri de relaţii nu coincid şi în care faptul de a te afla într-o relaţie de 

conexare psihologică cu o persoană nu înseamnă că eşti şi identic cu acea persoană. În 

acest gen de situaţii, termenul nu mai este aplicabil şi trebuie crea

nu exprimă identitatea dar care desemnează punctul de vedere al persoanei întâi deoarece, 

în lipsa unui astfel de termen, ar fi dificil să mai vorbim despre capacitatea persoanei de 

a-şi aminti sau de a-şi forma intenţii. Chiar dacă, la nivelul simţului comun, avem 

impresia că aptitudinile noastre de a ne aminti şi de a ne forma intenţii nu sunt influenţate 

de faptul de a şti al cui trecut ni-l amintim şi al cărui viitor îl anticipăm aceasta nu este 

decât o iluzie care decurge din faptul că, într-un curs normal al evenimentelor, conexarea 

psihologică coincide cu identitatea personală. Pentru un om care are o existenţă obişnuită, 

pare a fi de la sine înţeles că doar el este cel care îşi poate aminti propriul său trecut şi îşi 

ipa propriul său viitor. Pare evident că nimeni altcineva nu îşi poate aminti 

propriile sale experienţe în acelaşi sens în care şi le aminteşte el însuşi şi că dorinţele şi 

intenţiile sale îi afectează viitorul într-un mod în care nu o pot face dorinţele şi intenţiile 

altcuiva. Numai că, în situaţia în care conexarea psihologică nu ar coincide cu identitatea 

persoanei, aceste chestiuni nu ar mai fi de la sine înţelese. 

Pentru a ilustra consecinţele surprinzătoare la care s-

două relaţii nu ar coincide, Rovane propune un experiment de gândire. Autoarea porneşte 

de la presupoziţia că un duplicat psihologic al ei a fost creat cu zece ani în urmă într-un 

loc foarte îndepărtat, fără ca ea să ştie acest lucru. Începând din momentul în care a fost 

creat, acest duplicat a avut capacitatea de a-şi quasi-aminti tot ceea ce i s-

Carol Rovane înainte ca el să apară. În prezent, duplicatul psihologic al lui Rovane se află 

în relaţie de conexare psihologică cu persoana ei de acum zece ani, ceea ce înseamnă că 

el este un continuator al acelei persoane. Consecinţa acestui fapt este aceea că Rovane de 
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la momentul actual nu se mai poate considera identică cu Rovane de acum zece ani, 

pentru simplul motiv că există încă un candidat care este la fel de îndreptăţit ca şi ea să se 

considere identic cu acea persoană. Or, din moment ce două persoane diferite nu pot fi 

identice cu una şi aceeaşi persoană şi având în vedere faptul că atât Rovane din prezent 

cât şi duplicatul ei psihologic satisfac în aceeaşi măsură condiţiile pentru a fi consideraţi 

continuatori ai persoanei Carol Rovane de acum un deceniu, rezultă că nici una dintre 

cele două persoane din prezent nu se află într-o relaţie de identitate, ci doar într-o relaţie 

re psihologică cu persoana din urmă cu zece ani. Nefiind identică cu Rovane de 

acum zece ani, Rovane din prezent nu îşi poate aminti ci doar quasi-aminti evenimentele 

pe care le-a trăit în urmă cu mai mult de un deceniu. Este irelevant dacă ea are sau nu 

unoştinţă despre existenţa duplicatului ei psihologic. Simplul fapt că duplicatul există 

este suficient pentru ca Rovane de acum să nu se mai afle într-o relaţie de identitate cu 

Rovane din urmă cu zece ani şi ca ea să nu îşi mai poată aminti ceea ce i s-a 

Pentru unii reducţionişti (ex: Derek Parfit), o astfel de concluzie este plauzibilă. Ei 

consideră că o situaţie cum este cea descrisă în cadrul acestui experiment ar fi chiar 

dezirabil să se concretizeze şi ar repr

acum zece ani deoarece ar însemna că ea are, în prezent, doi continuatori care îi pot 

Alţi reducţionişti (ex: Sydney Shoemaker) nu sunt, însă, de acord cu concluzia 

menţionată şi susţin că avem raţiuni suficiente pentru a afirma că Rovane din prezent este 

cel mai bun continuator al persoanei Carol Rovane din urmă cu un deceniu, dat fiind 

faptul că relaţia de conexare psihologică, în cazul în speţă, se realizează în urma 

funcţionării normale a creierului şi nu prin mijloace artificiale. Fiind cel mai bun 

continuator, ea se poate considera identică cu Rovane de acum zece ani, indiferent de 

existenţa duplicatului psihologic. Numai că, dacă vom adopta acest punct de vedere, 

atunci nu vom mai putea rezolva diversele variante ale problemei dublării exclusiv în 

termeni psihologici. Or, este necesar să subliniem că autoarea americană şi-a propus să 

soluţioneze această problemă fără a apela la fundamentul fiziologic al conexării 

psihologice. Ea are convingerea că: “dacă vrem să păstrăm intuiţia potrivit căreia 

existenţa, pe parcursul ultimei decade, a unui duplicat al meu de care nu sunt conştientă 



nu interferează în mod necesar cu identitatea mea pe o perioadă care se întinde pe mai 

mult decât ultimii zece ani, atunci ar trebui să căutăm o explicaţie 

intuiţii” . Pentru a fi posibilă formularea unei astfel de explicaţii, Rovane este de părere 

că ar trebui să se stabilească, în prealabil, care este acel aspect al conexării psihologice 

care se manifestă într-o situaţie normală, în care persoana nu se ramifică, şi care lipseşte 

-o situaţie cum este cea imaginată în cadrul experimentului prezentat. 

să determine care este aspectul respectiv, autoarea americană a luat în 

experimentului. Unul dintre ele este acela că Rovane din prezent nu are cunoştinţă de 

existenţa d

Un alt element, care reprezintă un motiv de controversă între reducţionişti şi non-

reducţionişti, îl reprezintă interesul pe care o persoană cum este Rovane din urmă cu zece 

ani îl manifestă faţă de continuatorii ei (în eventualitatea în care ea ştie că va avea doi 

Judecând din punctul de vedere al unui reducţionist, persoana care urmează să se 

ramifice este preocupată, în egală măsură, de ambii ei continuatori, astfel încât ea nu se 

identifică cu unul în detrimentul celuilalt. Reducţionistul porneşte de la presupoziţia că, 

în eventualitatea în care ar afla despre iminenta ei ramificare, persoana ar fi tentată de 

realizarea unui astfel de proiect. Ea nu ar avea nici o reţinere, pentru că nu ar concepe 

amificarea ca pe o pierdere a identităţii, ci ca pe o oportunitate de a avea două parcursuri 

existenţiale diferite şi de a-şi dubla şansele de realizare, în viitor, a proiectelor ei actuale. 

-reducţioniştii consideră că persoana nu are tendinţa de a manifesta 

acelaşi interes pentru ambii aşa-zişi continuatori, pentru că nu se identifică cu amândoi, ci 

doar cu unul dintre ei. Ea este preocupată în mod special doar de persoana pe care o 

consideră a fi identică cu ea (respectiv de Rovane, cea care imaginează, în prezent, 

experimentul) şi nu manifestă o grijă deosebită pentru duplicatul psihologic al lui Rovane 

din prezent. Non-reducţionistul porneşte de la presupoziţia că, în eventualitatea în care i 

s-ar oferi posibilitatea de a se ramifica, orice persoană ar fi tentată să refuze deoarece ar 

prefera să aibă certitudinea că îşi păstrează identitatea decât să mizeze pe perspectiva de a 

avea două sau mai multe parcursuri existenţiale diferite şi concomitente.      
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Rovane susţine că, atunci când pornesc de la cele două presupoziţii menţionate, atât 

reducţionistul cât şi non-reducţionistul au, parţial, dreptate. Din acest motiv, nici una 

dintre cele două presupoziţii nu poate fi acceptată sau respinsă integral, ci este necesar să 

ificată o cale de mijloc între cele două viziuni privind modul în care o persoană 

se raportează la situaţia ipotetică a ramificării sale viitoare. În opinia autoarei, este 

incontestabil faptul că există numeroase persoane (dar nu orice persoană, aşa cum susţin 

non-reducţioniştii) care au reţineri în ce priveşte ideea de a se ramifica. O astfel de reacţie 

se explică, în primul rând, prin faptul că: “vieţile şi relaţiile noastre sunt construite în 

jurul asumpţiei că oamenii nu se ramifică; că lucrurile ar fi foarte diferite dacă ei s-ar 

ramifica; că multora dintre noi li s-ar părea greu să se adapteze unei astfel de schimbări, 

motiv pentru care ar putea să nu fie ”

pentru care Rovane susţine că presupoziţia non-reducţioniştilor este parţial justificată. În 

opinia ei, nici una dintre temerile enunţate nu ar îndreptăţi-o pe o persoană să considere 

că, în urma ramificării, îşi va pierde identitatea. Existenţa reacţiei menţionate relevă, însă, 

faptul că, pentru ca o persoană care urmează să se ramifice să se preocupe în aceeaşi 

măsură de ambii ei continuatori, ar fi necesar ca ea să se ataşeze de perspectiva 

ramificării în aceeaşi măsură în care se ataşează de perspectiva propriului ei viitor 

individual o persoană care nu se află în situaţia de a se ramifica. Rovane observă că 

această condiţie nu fusese îndeplinită în cazul nici uneia dintre soluţiile reducţioniste 

propuse până la momentul respectiv, aşa încât non-reducţioniştii erau îndreptăţiţi să 

conteste presupoziţia reducţionistă. Aceasta nu înseamnă, însă, că presupoziţia 

reducţionistă ar trebui abandonată în totalitate, pentru că deficienţa poate fi remediată 

prin impunerea unei cerinţe epistemice, “şi anume aceea ca persoanele care se ramifică să 

aibă o ante-cunoaşt n. n. D. B.) suficientă a faptului ramificării. 

Numai atunci vor fi ele capabile să îşi formeze atitudini corespunzătoare la persoana 

întâi, orientate către viitor, de tipul celor care, în mod caracteristic, leagă persoanele de 

”24. În condiţiile în care această cerinţă ar fi respectată, persoana ar avea 

suficient timp pentru a se ataşa psihologic de perspectiva ramificării în aceeaşi măsură în 

care îşi manifestă ataşamentul faţă de propriul viitor o persoană care nu urmează să se 

, p. 375. 
24 , p. 357. 



divizeze. Rovane nu afirmă, însă, că în toate situaţiile în care cerinţa este îndeplinită 

persoanele manifestă un ataşament deosebit pentru ideea ramificării. Ea crede că pot 

exista cazuri în care chiar şi o ante-cunoaştere suficientă a faptului că urmează să te 

ramifici nu are drept consecinţă o acceptare, din partea persoanei, a ideii că i se va 

întâmpla acest eveniment. Autoarea precizează, totuşi, că până şi în astfel de situaţii “

să nu iei în considerare perspectiva ramificării”25

Revenind la cerinţa epistemică enunţată, sunt menţionate şi motivele pentru care ar fi 

necesară o ante-cunoaştere suficientă a momentului ramificării. Chiar dacă la prima 

vedere nu pare a fi important momentul în care o persoană află dacă se va r

nu, Rovane subliniază că: “ explicit şi destul de devreme de către cei mai în 

vârstă că avem viaţă de trăit şi noi atunci începem să anticipăm şi să ne imaginăm 

viitorul pe această bază”26. Preocuparea noastră pentru propriul viitor se fundamentează 

pe ideea, pe care o asimilăm încă din copilărie şi ajungem să o considerăm ca fiind de la 

sine înţeleasă, potrivit căreia suntem persoane individuale cu o conştiinţă unitară şi cu un 

singur parcurs existenţial. În cazul fiecărui individ cu o existenţă normală, relaţia de 

conexare psihologică dintre eul său actual şi eul său viitor este influenţată în mod decisiv 

de cunoaşterea, de către individ, a faptului că el nu se va ramifica. Orice om obişnuit ştie 

în mod anticipat că va exista un singur eu viitor care se va afla într-o relaţie de 

continuitate cu eul său actual şi îşi proiectează toate aşteptările, intenţiile şi obiectivele 

sale către acest eu viitor. De aceea, celor mai mulţi dintre noi le-ar fi greu, dacă nu chiar 

imposibil ca, în situaţia în care ar afla că fluxul conştiinţei lor se va ramifica în clipa 

următoare şi că vor avea doi continuatori în loc de unul, să accepte ideea că un astfel de 

proiect este realizabil şi, mai mult decât atât, să fie preocupaţi în aceeaşi măsură de ambi

Cum se explică această atitudine de respingere? În mod evident, explicaţia este una de 

natură psihologică. Persoana are tendinţa de a nu accepta ideea viitoarei sale ramificări nu 

numai pentru că această idee intră în contradicţie cu una dintre convingerile ei de o viaţă, 

ci şi pentru că perspectiva unei astfel de ramificări pune sub semnul întrebării tot ceea ce 

îşi imaginase, până la momentul respectiv, că va realiza în viitor. Propriul ei viitor devine 

25

26



incert şi neclar, viziunea pe care şi-o formase despre ea însăşi şi despre modul în care îşi 

va desfăşura existenţa trebuie să sufere, brusc, schimbări radicale, pentru a se putea 

adapta noii situaţii. Puţine persoane sunt dispuse la astfel de schimbări, mai ales în cazul 

în care trebuie să renunţe şi la una dintre cele mai adânci înrădăcinate convingeri. 

Atitudinea unei persoane cu privire la eventualitatea propriei ramificări ar putea fi, însă, 

cu totul alta în cazul în care ar afla cu suficient timp înainte că urmează să se rami

Fiecare dintre noi are nevoie de timp pentru a-şi modela intenţiile şi proiectele de viitor, 

în aşa fel încât acestea să fie în concordanţă cu ceea ce urmează să ni se întâmple. Cu atât 

mai mult o persoană care urmează să se dividă va avea nevoie de timp pentru a se obişnui 

cu perspectiva viitorului ei ramificat şi pentru a-şi forma aşteptări, intenţii şi proiecte care 

să-i vizeze, în aceeaşi măsură, pe toţi continuatorii care vor rezulta în urma ramificării. 

În urma analizei realizate, Rovane consideră că a reuşit să identifice acel aspect al 

conexării psihologice care se manifestă într-o situaţie normală, în care persoana nu se 

ramifică, dar care lipseşte într-o situaţie cum este cea imaginată în experiment. Acesta 

constă în atitudinile orientate către viitor, care conexează eul prezent al unei persoane cu 

eul ei viitor. În timp ce o persoană obişnuită îşi direcţionează aceste atitudini asupra 

propriului eu, despre care crede că va continua să existe şi la un moment ulterior, în cazul 

tului prezentat Rovane de acum zece ani nu are cunoştinţă de faptul că 

urmează să aibă doi continuatori şi, în consecinţă, nu are cum să îşi formeze atitudini 

orientate către viitor care să fie direcţionate asupra fiecăruia dintre ei.             

nţionarea de către Rovane a acelui aspect al conexării psihologice care lipseşte în 

cazul descris în experiment, ne permite să ne formăm o imagine clară asupra modului în 

care autoarea americană explică păstrarea unităţii diacronice a conştiinţei în condiţ

ramificării persoanei. În conformitate cu această explicaţie, persoana trebuie să ştie cu 

suficient timp înainte că urmează să se ramifice, tocmai pentru a se putea acomoda cu 

ideea şi pentru a-şi putea modela perspectiva asupra viitorului în aşa fel încât să ajungă 

chiar să îşi dorească să aibă loc ramificarea. Dacă această condiţie va fi îndeplinită, atunci 

şi continuatorilor ei li se va părea normal să considere că sunt ramificaţii ale aceleiaşi 

persoane şi că sunt prelungiri temporale ale aceleiaşi conştiinţe. Rovane consideră că 

ideal ar fi ca persoana să afle încă din momentul în care devine capabilă de gândire 

reflexivă că urmează să se ramifice în viitor: “Trebuie să presupunem că încă din zorii 



conştiinţei de sine – al vieţii reflexive a subiectului – s-

înţeles ce va aduce viitorul. În acest scenariu, proiectele unui subiect vor trebui să fie 

bazate pe perspectiva ramificării, în aşa fel încât să considere că unele dintre proiectele 

sale vor fi subminate dacă va eşua, în viitor, să se ramifice potrivit aşteptărilor” . Dacă 

află dintr-o etapă atât de timpurie a vieţii sale că urmează să se ramifice la un moment 

dat, persoana îşi poate construi întreaga viziune asupra viitorului pornind de la 

presupoziţia ramificării şi îşi poate forma convingerea că este normal ca fluxul conştiinţei 

oamenilor să se ramifice.        

Cerinţei epistemice a lui Rovane i se poate aduce obiecţia că permite interpretări 

arbitrare şi subiective ale formulei 

iteriu pe baza căruia să se poată determina care este perioada de timp suficientă pentru 

a te obişnui cu ideea ramificării. Această perioadă poate varia foarte mult de la individ la 

individ, sub influenţa unei multitudini de factori de natură psihologică şi socială (nu toţi 

avem aceeaşi capacitate psihologică de a ne adapta noului şi aceeaşi disponibilitate de a 

accepta schimbări radicale ale situaţiei noastre sociale actuale). Este adevărat că Rovane 

face o propunere în ce priveşte momentul din care ar trebui să debuteze intervalul de timp 

necesar adaptării la ideea ramificării, susţinând că ideal ar fi ca acest debut să se producă 

în zorii conştiinţei de sine, în momentul cel mai timpuriu al vieţii reflexive a subiectului. 

blema este, însă, aceea că un astfel de ideal s-ar putea dovedi a fi imposibil de atins. 

vorbi despre apariţia conştiinţei de sine (există foarte multe controverse în această 

privinţă, unii cercetători considerând că individul uman începe să aibă rudimente de 

gândire reflexivă încă din faza intrauterină). Pe de altă parte, pare a fi de-a dreptul 

imposibil ca o persoană să aibă capacitatea de a înţelege, încă din momentul în care 

devine conştientă de sine, în ce va consta procesul ei de ramificare. Într-o etapă atât de 

timpurie a dezvoltării psihologice a individului, acesta nu are nici măcar capacitatea de a 

utiliza un limbaj, cu atât mai puţin pe aceea de a înţelege de

Şi atunci, până când ar trebui amânat momentul din care să debuteze perioada de adaptare 

a individului la ideea ramificării? Până în momentul în care individul va avea capacitatea 

de a înţelege ce înseamnă să te ramifici? Dar

, p. 380. 



el să înţeleagă acest lucru şi dacă momentul ales este suficient de timpuriu pentru ca 

individul să accepte această idee ca fiind ceva de la sine înţeles? Trebuie avute în vedere 

particularităţile fiecărui individ în parte, capacitatea diferită de a asimila limbajul şi de a 

prelucra informaţii abstracte încă de la o vârstă foarte fragedă, aspecte care conduc la 

variaţii importante ale momentului din care individul poate începe perioada de adaptare. 

Or, în aceste condiţii, nu se poate stabili cu o precizie rezonabilă ce înseamnă ca o 

persoană să afle cu suficient de mult timp înainte că urmează să se ramifice. Având în 

vedere precizările insuficiente făcute de către Rovane, aşa-zisa cerinţă epistemică nu este 

decât o teză cu caracter arbitrar şi nu o condiţie necesară şi suficientă a păstrării unităţii 

conştiinţei.

O altă idee pe care Rovane o reiterează pe parcursul articolelor sale este aceea că, 

pentru ca o persoană care urmează să se dividă să îşi poată construi proiectele de viitor şi 

să îşi poată formula în mod conştient intenţiile şi aşteptările în privinţa a ceea ce urmează 

să i se întâmple, ea nu poate recurge la pronumele 

are o referinţă univocă şi nu este aplicabil î

necesar un alt pronume, cu referinţă variabilă, pe care (după cum am arătat mai devreme) 

autoarea americană propune să îl denumim 

este acela că nu este necesar ca entitatea pe care el o desemnează să îşi 

păstreze identitatea în timp. Un astfel de pronume poate fi utilizat pentru a desemna mai 

mulţi continuatori ai uneia şi aceleiaşi persoane iar folosirea sa nu va avea o influenţă 

negativă asupra unităţii vieţii mentale a persoanei care recurge la el deoarece menţinerea 

acestei unităţi este posibilă şi în condiţiile în care pronumele de persoana întâi nu are o 

referinţă univocă. Motivul pentru care utilizarea termenului nu impietează asupra 

unităţii conştiinţei este acela că, în măsura în care cerinţa epistemică formulată de către 

Rovane este îndeplinită, referinţa variabilă a acestui pronume nu o va împiedica pe acea 

persoană care îl foloseşte să îi identifice pe cei care îi vor continua existenţa mentală şi 

cărora le aplică termenul. Dimpotrivă, din moment ce ea ştie dinainte atât faptul că se va 

ramifica cât şi numărul de continuatori pe care îi va avea, poate să stabilească ale cui 

acţiuni le quasi-intenţionează şi, implicit, să distingă continuatorii asupra cărora îşi 

direcţionează quasi-intenţiile. Ea îşi poate da seama care este referinţa termenului 

atunci când utilizează acest termen.



Dincolo de avantajele explicative care decurg din faptul că termenul 

referinţă variabilă, trebuie spus că această caracteristică a pronumelui menţionat ridică şi 

dificultăţi atunci când încercăm să stabilim cu precizie cum anume reuşeşte persoana care 

urmează să se ramifice să îşi formeze quasi-intenţii cu privire la continuatorii ei. Pentru 

a-şi putea construi quasi-intenţii direcţionate, în mod separat, către mai mulţi continuatori 

care există simultan, o persoană trebuie să se refere separat la fiecare dintre aceştia pentru 

că, în caz contrar, nu ar mai fi posibilă diferenţierea quasi-intenţiilor care vizează un 

anumit continuator de quasi-intenţiile care îl vizează pe un altul. Pronumele 

referinţă variabilă, persoana nu poate ca, prin simpla folosire a acestui termen, să se 

refere în mod separat şi determinat la fiecare dintre continuatorii care vor rezulta în urma 

ramificării ei, chiar dacă ea ştie cui îi aplică termenul în fiecare caz în parte. Pentru a 

depăşi această dificultate, Rovane propune ca, de fiecare dată când este utilizat 

, acestuia să-i fi ataşate descripţii calificative. Spre exemplu, o persoană 

care urmează să aibă doi continuatori şi care quasi-intenţionează ca unul dintre 

continuatorii ei să devină actor iar celălalt să devină arhitect, ar trebui să-şi formuleze 

quasi-intenţiile după cum urmează: «Eu quasi-intenţionez ca eu*, în calitate de actor, să 

-o piesă de teatru» şi «Eu quasi-intenţionez ca eu*, în calitate de arhitect, să 

construiesc o casă».

În urma ataşării acestor descripţii calificative se ridică, însă, o altă problemă, şi 

ea de a determina către care dintre continuatori va fi direcţionată fiecare dintre 

quasi-intenţiile formulate în acest fel, dat fiind faptul că nu poate fi identificată o condiţie 

necesară şi suficientă în virtutea căreia fiecare quasi-intenţie să vizeze u

continuator şi nu un altul. Este adevărat că, în urma unei decizii arbitrare a persoanei care 

urmează să se ramifice sau, eventual, în urma identificării unor caracteristici fizice 

diferite ale continuatorilor ei (aceştia fiind similari din punct 

momentul ramificării), s-ar putea decide către care continuator va fi direcţionată fiecare 

quasi-intenţie în parte. Dar nici una dintre aceste opţiuni nu reprezintă un criteriu al 

-intenţie poate fi direcţionată către un continuator bine determinat. 

Mai mult decât atât, Rovane observă că, dat fiind faptul că fiecare dintre continuatorii 

care rezultă în urma ramificării este conectat psihologic cu persoana care se ramifică, 

suntem îndreptăţiţi să considerăm că oricare dintre continuatori este conştient de toate 
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quasi-intenţiile persoanei iniţiale şi îşi doreşte la fel de mult ca şi ceilalţi continuatori să 

pună în practică aceste quasi-intenţii. În aceste condiţii, este greu de presupus că un 

persoane va acţiona doar în conformitate cu quasi-intenţiile care au 

fost direcţionate către el, ignorându-le complet pe cele care au vizat un alt continuator al 

aceleiaşi persoane (de exemplu, dacă el ar fi un continuator către care a fost direcţionată 

-intenţia de a ajunge actor, este dificil de crezut că şi-ar canaliza toate eforturile spre 

a deveni arhitect şi nu ar fi deloc interesat de ideea de a deveni actor). Există, aşadar, 

motive întemeiate pentru a pune sub semnul întrebării o viziune optimistă, aşa cum este 

cea a lui Parfit, potrivit căreia o persoană care urmează să se ramifice îl va putea 

determina pe fiecare dintre continuatorii ei să ducă la îndeplinere exact acel proiect pe 

care ea i-l rezervă încă dinaintea momentului ramificării. După cum subliniază Rovane: 

“ar trebui să ne întrebăm dacă o persoană ar putea, într-adevăr, să plănuiască cu succes 

cursuri separate de acţiune pentru două euri viitoare – succes, în sensul că fiecare eu 

viitor ar putea sau ar fi, în cele din urmă, determinat să acţioneze numai în conformitate 

cu quasi-intenţiile care îl vizează şi nu cu quasi-intenţiile care îl vizează pe celălalt”28

Deşi este improbabil ca planurile de viitor ale unei persoane să fie puse în practică 

fiecare în parte de către un continuator diferit, trebuie spus, totuşi, că această posibilitate 

nu este exclusă deoarece s-ar putea ca fiecare dintre continuatori să îşi dorească să fie 

diferit de ceilalţi şi să acţioneze altfel decât ei. În virtutea acestei dorinţe, el ar putea opta 

ru a duce la îndeplinire un proiect diferit de cele alese de către ceilalţi. Chiar şi într-

astfel de situaţie, însă, proiectele ar fi puse în practică graţie deciziei libere a 

continuatorilor şi nu pentru că persoana care s-a ramificat i-ar fi determinat să acţioneze 

-intenţiile ei.

O altă chestiune pe care Rovane a ţinut să o evidenţieze, în contextul analizei sale 

privind modul în care se păstrează unitatea conştiinţei în situaţia în care persoana se 

ramifică, este aceea că

direct de modul în care persoana care are astfel de atitudini înţelege rolul referenţial al 

pronumelui personal care semnifică persoana întâi (fie că acesta este 

atunci când o persoană îşi formează quasi-intenţii cu privire la fiecare dintre 

continuatorii ei, ea se referă în mod separat la fiecare dintre aceşti continuatori chiar dacă 

28 , p. 384. 
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utilizează acelaşi pronume. Ea înţelege exact la cine se referă în fiecare dintre ocaziile în 

care foloseşte un astfel de pronume pentru a-şi formula atitudinile psihologice la persoana 

întâi direcţionate către continuatori. Mai mult decât atât, fiecare dintre continuatori va 

înţelege care dintre respectivele atitudini psihologice l-au vizat pe el şi va avea dispoziţia 

de a acţiona în conformitate cu aceste atitudini (ceea ce nu s-ar întâmpla dacă nu şi-ar da 

seama că pronumele utilizat atunci când au fost formulate aceste atitudini îl viza pe el). 

Prin urmare, în opinia lui Rovane, modul în care fiecare dintre noi înţelege rolul 

referenţial al pronumelui personal de persoana întâi joacă un rol fundamental atât în 

constituirea atitudinilor psihologice la persoana întâi cât şi în formarea relaţiilor care 

asigură continuitatea în timp a acestor atitudini. Dat fiind faptul că, în lipsa unor astfel de 

relaţii, unitatea conştiinţei şi a întregii vieţi mentale a persoanei nu ar fi posibilă, rezultă 

că înţelegerea rolului referenţial al pronumelui personal de persoana întâi este esenţială 

u constituirea şi menţinerea unităţii conştiinţei.

Acestea fiind spuse, am încheiat secţiunea dedicată expunerii concepţiei lui Rovane 

asupra unităţii conştiinţei. Voi trece, în cele ce urmează, la ultima secţiune a acestei 

lucrări, în care mă voi pronunţa în privinţa posibilităţii de a formula o explicaţie 

reducţionistă viabilă a unităţii conştiinţei, care să fie compatibilă cu rezultatele empiric 

verificabile obţinute, în ultimii ani, de către neurofiziologii preocupaţi de studiul 

conştiinţei. 

Pentru început, consider că este necesar să sintetizez principalele concluzii la care am 

în urma analizei celor două concepţii reducţioniste prezentate. 

După cum am putut constata, între Parfit şi Rovane există anumite diferenţe de puncte 

de vedere în ce priveşte posibilitatea de a descrie într-o manieră impersonală elementele 

tituie conştiinţa. Astfel, în timp ce Parfit afirmă că este posibilă o astfel de 

caracterizare impersonală, Rovane contestă această idee şi susţine că respectivele 

evenimente nu pot fi descrise fără a face referire la persoană, pentru că aceasta le este 

terioară din punct de vedere explicativ. În opinia mea, deosebirea dintre cele două 

puncte de vedere nu este una fundamentală iar acestea pot fi puse în acord dacă se face o 
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distincţie clară între două accepţiuni ale persoanei. Dacă vom analiza cu atenţie 

Parfit, vom putea constata că, atunci când afirmă că putem descrie conştiinţa într-o 

manieră impersonală, el are în vedere definiţia potrivit căreia persoana este o entitate 

distinctă de minte, indivizibilă şi imuabilă. Din acest motiv, el poate susţine că 

evenimentele mentale conştiente sunt caracterizabile impersonal fără a intra în 

contradicţie cu concepţia lui Rovane, pentru că nici autoarea americană nu este de părere 

că persoana concepută ca o entitate indivizibilă ar fi anterioară din pun

explicativ respectivelor evenimente. Rovane are în vedere o altă accepţiune a persoanei, 

cea conform căreia aceasta este un ansamblu de evenimente mentale. Or, în această 

accepţiune, şi Parfit poate fi de acord că un astfel de ansamblu este an

vedere explicativ, elementelor care îl compun. În condiţiile în care se face referire la 

această definiţie a persoanei, Parfit nu mai are motive să vorbească despre descrierea în 

manieră impersonală a elementelor care constituie conştiinţa deoarece nu mai intră în 

discuţie o entitate substanţială la care s-ar raporta evenimentele mentale conştientizate. 

Iată de ce consider că între opiniile celor doi autori în privinţa posibilităţii de a descrie în 

manieră impersonală evenimentele mentale diferenţa constă, în principal, în maniera în 

reformularea acestor opinii, în aşa fel încât să se pornească de la aceeaşi accepţiune a 

persoanei, consider că ar reieşi faptul că ele sunt compatibile una cu cealaltă. 

În ce priveşte punctul de vedere al lui Rovane conform căruia un reducţionist trebuie 

să se supună unor constrângeri de ordin holistic atunci când încearcă să descrie 

elementele care alcătuiesc conştiinţa, consider că aceasta este întemeiat. Sub acest aspect, 

Parfit greşeşte afirmând că fiecare eveniment mental conştient este auto-referenţial şi 

-o manieră atomistă. Chiar dacă se admite că poate fi formulată o 

vă a unui astfel de eveniment fără a face referire la un eu substanţial 

care îl conştientizează, de aici nu rezultă că respectivul eveniment poate fi descris fără a 

menţiona conţinuturile altor evenimente mentale cu care el este interconectat şi fără a 

imagine completă asupra unei intenţii conştientizate atâta timp cât nu cunoaştem care 

sunt dorinţele şi credinţele care au condus la formularea acestei intenţii şi cum se 

laţionează ele cu intenţia respectivă. Ignorarea acestei interdependenţe existente 



între conţinuturile evenimentelor mentale şi relaţiile care interconectează respectivele 

evenimente reprezintă o deficienţă majoră a concepţiei unui autor cum este Parfit, c

încearcă să descrie într-o manieră atomistă elementele care alcătuiesc conştiinţa.

O altă problemă abordată de către ambii autori reducţionişti este aceea de a determina 

dacă, ulterior momentului unei ipotetice ramificări a persoanei, putem vorbi

constituirea a doi subiecţi şi a două persoane sau despre menţinerea unui singur subiect 

(şi, implicit, a unei singure persoane) care are, temporar, două ramificaţii. După cum am 

arătat mai devreme, tentativele lui Parfit de a demonstra că în urma 

ramificări nu se constituie doi subiecţi (şi cu atât mai puţin două persoane) nu sunt 

convingătoare. În ce priveşte opiniile lui Rovane asupra acestei teme, este demn de 

subliniat că ea nu respinge ideea potrivit căreia, în urma ramificării,

subiecţi şi două persoane. Ea consideră, însă, că, pentru a putea adopta o astfel de idee, 

un reducţionist este nevoit să explice, în prealabil, cum reuşeşte o persoană să formuleze 

urma divizării. De asemenea, el trebuie să precizeze cum poate persoana să conceapă 

viitorul acestor continuatori ca fiind propriul ei viitor. După cum am menţionat în 

secţiunea anterioară a acestui studiu, propunerea

renunţa la pronumele 

(deoarece acest termen exprimă identitatea) şi de a utiliza pronumele 

psihologică fără identitate şi care poate fi aplicat 

unor potenţiali continuatori fără ca persoana care îl utilizează să se afle într-o relaţie de 

identitate cu aceştia. Argumentele pe care Rovane le aduce în sprijinul propunerii sale 

ate, evidenţiind rolul esenţial pe care îl are termenul care 

desemnează punctul de vedere al persoanei întâi (termen în lipsa căruia ar fi greu de 

înţeles cum reuşeşte persoana să îşi amintească propriul trecut sau să îşi formeze intenţii 

tor). Dar, după cum arată chiar Rovane însăşi, nu este suficientă doar 

această înlocuire de ordin terminologic, ci este necesar să se determine şi care este modul 

în care o persoană ar trebui să se raporteze la situaţia ipotetică a ramificării sale viitoar

în aşa fel încât să îşi poată forma atitudini psihologice la persoana întâi cu privire la toţi 

continuatorii care rezultă în urma ramificării. În opinia autoarei, persoana îşi poate forma 

astfel de atitudini numai în măsura în care este preocupată, în egală măsură, de toţi 
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continuatorii. Acest lucru ar fi posibil doar dacă ar fi îndeplinită o cerinţă epistemică, şi 

anume aceea ca persoana să ştie cu suficient de mult timp înainte că urmează să se 

ramifice, astfel încât să se poată ataşa de această perspectivă în aceeaşi măsură în care se 

ataşează de perspectiva propriului ei viitor individual o persoană care nu se află în situaţia 

de a se ramifica. După cum am arătat, însă, această cerinţă are un caracter arbitrar, motiv 

de condiţie necesară şi suficientă a păstrării unităţii 

conştiinţei şi a menţinerii capacităţii de a formula atitudini orientate către viitor. De altfel, 

Rovane însăşi ajunge să admită că satisfacerea cerinţei menţionate nu garantează în toate 

situaţiile îndeplinirea obiectivului pentru care ea a fost formulată, pentru că pot exista 

chiar dacă cerinţa este satisfăcută, persoana tot nu acceptă ideea că se va 

ramifica. Or, dacă un reducţionist doreşte să elimine obiecţiile formulate la adresa

concepţiei sale privind unitatea conştiinţei, el trebuie să identifice o condiţie necesară şi 

suficientă a păstrării acestei unităţi, condiţie care să fie îndeplinită în toate cazurile de 

posibilă ramificare a persoanei. În caz contrar, poate fi oricând imaginată o situaţie logic 

posibilă în care explicaţia pe care el o dă unităţii conştiinţei să nu fie valabilă. De 

asemenea, nu putem ignora nici dificultăţile legate de modul în care persoana care 

urmează să se ramifice îşi poate forma quasi-intenţii cu pr

dificultăţi pe care le-am evidenţiat în secţiunea anterioară a acestui studiu. 

doar câteva dintre motivele pentru care consider că nici Rovane nu reuşeşte să explice în 

mod satisfăcător cum se poate păstra unitatea onştiinţei în condiţiile

ramificării, s-ar constitui doi subiecţi şi două persoane

Un alt aspect care cred că trebuie evidenţiat şi, mai ales, comentat prin prisma 

rezultatelor experimentale obţinute în ultimii ani de către neurofiziologi este acela că atât 

Parfit cât şi Rovane resping ideea unui eu conştient situat într-o zonă centrală a creierului, 

către care se îndreaptă toate informaţiile receptate de către organele senzoriale şi de unde 

sunt observate şi coordonate toate activităţile mentale ale individului. Poziţia lor este 

sustenabilă şi prin prisma concluziilor la care s-

neurofiziologiei. După cum precizează Antonio R. Damasio în lucrarea sa intitulată 

, ideea potrivit căreia ar exista un centru al conştiinţei situat într-

zonă strict delimitată a creierului este în discordanţă cu rezultatele cercetărilor realizate, 

până în prezent, de către neurofiziologi. Aceste cercetări au relevat faptul că nu există 



nici o zonă a creierului despre care să se poată afirma că are capacitatea de a sintetiza şi 

prelucra, în acelaşi timp, toate informaţiile primite din partea diverselor organe 

“nu există nici o regiune a creierului uman echipată pentru procesarea 

simultană a reprezentărilor tuturor modalităţilor senzoriale active atunci când avem de-

face simultan cu sunete, mişcări, forme şi culori, într-o perfectă înregistrare temporală şi 

spaţială”

În schimb, neurofiziologii au semnalat faptul că există anumite zone 

entorinale şi peririnale) către care converg semnale venite dinspre unele sau altele dintre 

este unul esenţial deoarece, după cum s-a putut constata 

experimente, mintea şi conştiinţa individului îşi pot păstra caracterul integrat chiar şi în 

condiţiile în care în unele dintre aceste zone ale creierului s-ar produce leziuni majore. 

Încercând să îşi explice cum este posibil acest lucru, cercetătorii au ajuns să formuleze 

ipoteza că ceea ce numim al minţii şi conştiinţei noastre nu se 

datorează activităţii neuronale dintr-o anumită regiune cerebrală, ci sincronizării 

activităţii grupurilor de neuroni aflaţi în regiuni cerebrale distincte. După cum subliniază 

şi Damasio: “probabil că este mai util să considerăm că puternica noastră senzaţie de 

integrare mentală provine dintr-o acţiune concertată a sistemelor pe scară largă, prin 

sincronizarea seturilor de activităţi neurale în regiuni cerebrale separate, de fapt un 

” Faptul că toate aceste activităţi au loc în acelaşi timp ar putea 

sta la originea senzaţiei menţionate. 

problemele pe care ea le ridică. Spre exemplu, este demn de menţionat faptul că, până în 

prezent, cercetătorii nu au reuşit să determine cum anume reuşeşte creierul să evite erorile 

r pentru păstrarea unităţii 

conştiinţei (dacă este adevărat că această unitate este asigurată în virtutea sincronizării 

activităţilor neuronale), fapt remarcat şi de către Antonio Damasio, care susţine că: “Dacă 

creierul integrează prin intermediul timpului procese separate în combinaţii 

semnificative, aceasta e o soluţie rezonabilă şi economică, dar nu lipsită de riscuri şi 

, Bucureşti, Humanitas, 
2005, p. 118.  

, p. 118. 
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dificultăţi. Riscul principal e greşeala în sincronizare. Orice disfuncţie a mecanismului de 

sincronizare poate crea o integrare falsă ” Iată de ce, înainte ca 

ipoteza menţionată să poată fi acceptată ca fiind viabilă, este necesar să se determine care 

sunt mecanismele cerebrale prin care este evitată apariţia unor astfel de erori sau prin care 

se realizează remedierea şi chiar eliminarea lor.

Ceea ce este important de reţinut este faptul că, judecând prin prisma rezultatelor 

obţinute de către o serie de neurofiziologi contemporani, există posibilitatea de a explica 

unitatea conştiinţei la un anumit moment dat în termenii activităţii sincronice a diferitelor 

grupuri de neuroni cerebrali. Este în concordanţă o astfel de explicaţie cu propunerile 

filosofilor reducţionişti privind modul în care ar trebui să înţelegem unitatea sincronică a 

conştiinţei? În urma a ceea ce am arătat în cadrul acestui studiu, consider că avem motive 

pentru a susţine că, deşi nu se află într-o deplină concordanţă, ea este, cel puţin, 

compatibilă cu o concepţie cum este cea a lui Parfit. Filosoful britanic vorbeşte despre 

existenţa , care pot asigura unitatea sincronică a conştiinţei în 

-o singură emisferă cerebrală (în cazul în care se realizează o 

divizare a creierului) în virtutea faptului că experienţele mentale care fac obiectul unor

astfel de stări sunt co-conştiente (altfel spus, sunt conştientizate în acelaşi timp). Putem 

remarca, însă, anumite neclarităţi ale propunerii lui Parfit, care privesc modul în care el 

concepe starea de conştientizare şi modul în care trasează distincţia dintre aceasta şi 

evenimentele mentale conştiente propriu-zise. Atâta timp cât nu sunt făcute precizări 

detaliate în această privinţă, nu putem vorbi despre o deplină concordanţă între viziunea 

filosofului britanic privind unitatea conştiinţei şi ipoteza neurofiziologică menţionată. 

Cert este, însă, că Parfit nu este singurul dintre reducţionişti care susţine că unitatea 

conştiinţei la un moment dat se realizează prin sincronizarea evenimentelor mentale. Şi 

Rovane aprobă această idee, chiar dacă nu dezvoltă subiectul, de unde rezultă că 

formularea unei explicaţii de acest tip a unităţii sincronice a conştiinţei nu reprezintă o 

poziţie izolată a unui filosof, ci poate fi considerată ca fiind o cale pe care mai mulţi 

reducţionişti sunt dispuşi să o urmeze în încercarea de a rezolva problema unităţii 

conştiinţei.

, p. 118. 
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În ce priveşte unitatea diacronică a conştiinţei, după cum s-

ării punctelor de vedere ale lui Parfit şi Rovane, reducţioniştii sugerează că 

ţiile în o formă ramificată. 

Parfit, spre exemplu, susţine că o ramificare cu caracter temporar a fluxului 

evenimentelor mentale ale unui individ nu este suficientă pentru a ne îndreptăţi să 

considerăm că individul respectiv a încetat să mai aibă o unică conştiinţă. Filosoful 

britanic contestă ideea de sorginte carteziană potrivit căreia unitatea conştiinţei nu s-ar 

putea menţine în condiţiile în care identitatea persoanei nu s-ar păstra. Din punctul său de 

vedere, această unitate nu se pierde atâta timp cât supravieţuirea persoanei este asigurată 

prin intermediul relaţiilor de conexare psihologică. Din experimentul de gândire propus 

de el a reieşit cu claritate că, pe parcursul scurtei perioade de ramificare, protagonistul 

ului nu a încetat să fie conştient de sine însuşi şi nu s-a transformat în două 

persoane diferite cu conştiinţe distincte. Şi aceasta în ciuda faptului că, dată fiind 

ramificarea fluxului conştiinţei, persoana implicată în experiment nu a reuşit să 

conştientizeze concomitent ceea ce s-

parcursul perioadei de ramificare. Parfit consideră că, la sfârşitul intervalului respectiv, 

lucrurile revin la normal şi persoana reuşeşte să conştientizeze tot ceea ce i s-

În ce o priveşte pe Rovane, ea susţine că gândirea conştientă de sine este posibilă 

inclusiv în cazurile în care identitatea în timp a eului nu este asigurată şi că trebuie să se 

renunţe “ ideea carteziană că gândirea implică un tip de auto-referinţă directă care 

este fundamentată pe conştiinţa de sine directă” . Această idee se sprijină pe intuiţia 

potrivit căreia “gândirea conştientă de sine, implicând atitudini trebuie să 

esupună o identitate strictă a eului deoarece aceste atitudini presupun un tip de 

conştiinţă directă a şi de referinţă directă la un eu identic din punct de vedere numeric”

În opinia lui Rovane, este necesar ca atât ideea menţionată cât şi intuiţia pe ca

fundamentează să fie abandonate, pentru că în acest fel va reieşi clar în ce mod îşi poate 

rezultă în urma ramificării şi cum se poate ea identifica cu aceşti continuatori fără a-şi 

, în “ ”, 99, 3, 1990, p. 356. 
, p. 356.  
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pierde unitatea conştiinţei. De asemenea, prin renunţarea la viziunea carteziană vom 

putea înţelege că referinţa la persoana întâi trebuie să se fundamenteze pe cunoaşterea 

empirică mediată (inclusiv în cazurile în care nu are loc

Dincolo de diferenţele mai mult sau mai puţin semnificative dintre punctele de vedere 

ale celor doi autori reducţionişti în ce priveşte tema unităţii diacronice a conştiinţei, ceea 

ce cred că trebuie subliniat este faptul că şi atitudinile orientate către viitor despre care 

vorbeşte Rovane sunt tot relaţii de conexare psihologică, aşa încât autoarea americană nu 

aduce modificări esenţiale viziunii parfitiene asupra acestei teme. Este adevărat că ea 

rafinează şi completează explicaţia lui Parfit, precizând ce fel de relaţii sunt cele care au 

capacitatea de a asigura unitatea în timp a conştiinţei dar, în esenţă, este vorba tot despre 

un flux de evenimente mentale interrelaţionate cauzal. Iată de ce consider că, în ciuda 

îmbunătăţirilor incontestabile pe care le aduce explicaţiei propuse de către Parfit, 

perspectiva lui Rovane asupra unităţii diacronice a conştiinţei este, la rândul ei, 

vulnerabilă în faţa criticilor care semnalează ineficienţa unor relaţii psihologice cauzal

în garantarea caracterului unitar al conştiinţei pe parcursul timpului.

Având în vedere că nici Parfit şi nici Rovane nu au reuşit să răspundă într-o manieră 

satisfăcătoare acestor critici, se pune întrebarea dacă un filosof reducţionist ar putea 

dentifica un alt tip de relaţii cauzale care să aibă capacitatea de a asigura identitatea 

diacronică a conştiinţei. 

Eventual, el ar putea încerca să elimine criticile respective invocând existenţa unor 

relaţii cauzale care se produc la nivel neurocerebral, neavând un caracter psihologic dar 

având capacitatea de a asigura unitatea conştiinţei în timp. Pentru ca o astfel de soluţie 

alternativă să fie viabilă ar trebui, însă, să se demonstreze că, pe parcursul existenţei ei 

temporale, conştiinţa este o succesiune continuă de manifestări neuronale interrelaţionate 

cauzal. Este sustenabilă, din perspectiva neurofiziologiei, o astfel de caracterizare a 

conştiinţei ca fiind un flux cu caracter continuu? La momentul actual, nu poate fi oferit 

un răspuns indubitabil pentru această întrebare deoarece nu s-a putut stabili cu 

certitudine, în ciuda numeroaselor cercetări experimentale care au fost efectuate, cum se 

manifestă conştiinţa pe parcursul timpului. Au fost formulate, însă, anumite ipoteze în 

această privinţă (pornind de la rezultatele obţinute pe cale experimentală), unele dintre 
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-se de o amplă susţinere printre neurofiziologii contemporani preocupaţi de 

studiul conştiinţei. 

Un exemplu de astfel de ipoteză este acela că aşa-numitul 

neurobiologică recreată în permanenţă. Antonio Damasio se numără printre susţinătorii 

acestei ipoteze, el afirmând că: “sinele nu este dezgustătorul homunculus, piticul din 

creierul nostru care percepe imaginile formate în creier şi se gândeşte la ele. Este mai 

degrabă o stare neurobiologică recreată în permanenţă”34. Ipoteza menţionată se 

fundamentează pe datele obţinute în urma unei lungi serii de teste experimentale, 

realizate îndeosebi cu ajutorul rezonanţei magnetice, în cursul căr

activităţile neuronale care au loc în creierul indivizilor umani conştienţi. Concluziile la 

care au ajuns cercetătorii în urma acestor teste au condus la ideea că ceea ce numim 

nu este o activitate cerebrală cu caracter continuu şi constant, nu este un flux 

cauzal neîntrerupt în cadrul căruia starea de conştiinţă de acum este cauza stării de 

conştiinţă ulterioare, care la rândul ei este cauza stării de conştiinţă care îi urmează, ş. a. 

m. d.. Conştiinţa este, mai degrabă,

sincronică a diverselor grupuri de neuroni, cu precizarea că nici unul dintre aceste 

momente nu este cauza unui alt moment de activare sincronică. Ele doar par a fi 

interconectate cauzal dar, în realitate, sunt separate unele de altele şi se produc sub 

influenţa unor stimuli interni (gânduri, amintiri) şi/sau externi (date senzoriale transmise 

spre creier de către organele de simţ). Dezactivarea grupurilor de neuroni are loc imediat 

după ce stimularea încetează să îşi mai facă efectul. Urmează, însă, o nouă activare, sub 

impactul altor stimuli. Altfel spus, starea de activare este recreată în permanenţă de către 

creier, ca urmare a stimulărilor la care acesta este supus pe întreg parcursul vieţii 

conştiente a individului. În ce priveşte întreruperile, acestea sunt atât de scurte încât 

individul nu îşi dă seama că au avut loc şi trăieşte cu impresia caracterului continuu al 

conştiinţei. 

Susan Greenfield, unul dintre cei mai cunoscuţi şi influenţi oameni de ştiinţă 

contemporani preocupaţi de studierea conştiinţei la nivel neurocerebral, a oferit o 

explicaţie plastică a modului în care au loc aceste activări şi întreruperi succesive, 

34
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comparând apariţia momentelor de conştiinţă, în urma stimulării grupurilor de

cerebrali, cu apariţia undelor pe suprafaţa unui eleşteu în momentul în care o piatră 

Iată cum construieşte autoarea această comparaţi “Imaginaţi-vă că o piatră este 

aruncată într-o baltă proprietate fixă, relativ lungă durată

lumii dar atunci când ea loveşte suprafaţa calmă a apei trimite ondulaţii care durează doar 

o clipă dar depăşesc cu mult diametrul pietrei.. Cu cât mai mare este piatra sau cu cât mai 

ă, cu atât mai extinse sunt ondulaţiile. Să considerăm ondulaţiile

de conştiinţă. Cu cât mai extinse

ondulaţiile, cu atât mai adâncă [ este conştiinţa. Dacă este aşa, atun

circumstanţele potrivite pentru apariţia conştiinţei vor depinde… pur şi simplu de 

mărimea pietrei”35 Analogul pietrei este, desigur, stimulul recepţionat de către creier pe 

cale senzorială. Potrivit lui Greenfield, recepţionarea stimulului are ca efect imediat 

p pe care ea îl denumeşte 

instanţa de conştiinţă, care se extinde pe o arie amplă, activând diverşi alţi neuroni 

nespecializaţi irmă că: “Orice constelaţie quasi-permanentă 

care ar putea să recruteze brusc mult mai mulţi neuroni într-un ansamblu operaţional, 

chiar pentru mai puţin de o secundă, ar deveni , epicentrul, conştiinţei. Şi sugerez 

că, cu cât mai mare ar fi mărimea rezultată a ansamblului temporar, cu atât mai adâncă ar 

fi conştiinţa”36 Momentul de conştiinţă s-

zone cerebrale aflate la distanţă unele de altele. În opinia autoarei, conştiinţa ultiplă 

în spaţiu dar unitară în timp . Ceea ce trebuie subliniat, însă, este faptul că, indiferent de 

aria sa de extindere, durata existenţială a unui astfel de «efect de undă» este efemeră, 

astfel încât este necesară apariţia unui nou stimul pentru a conduce la emergenţa unui alt 

moment de conştiinţă.

La o analiză atentă, se poate constata existenţa unei deosebiri evidente între punctul 

de vedere al filosofilor reducţionişti, potrivit căruia conştiinţa este o succesiune continuă 

de manifestări neuronale interrelaţionate cauzal, şi ipoteza neurofiziologică prezentată. 

35 , London, The Penguin Books, 2000, p. 169-170. 
36

Henry Holt & Co., 1996. 
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Deosebirea constă chiar în modul în care este concepută succesiunea stărilor de 

conştiinţă. Astfel, în timp ce filosofii reducţionişti sunt de părere că starea de conştiinţă 

prezentă este cauză a stării de conştiinţă ulterioare, neurofiziologii au formulat ipoteza că 

stările de conştiinţă nu sunt interconectate cauzal, ci sunt  generate de către creier în urma 

recepţionării unor stimuli. În aceste condiţii, avem motive întemeiate pentru a afirma că 

ideea reducţionistă potrivit căreia conştiinţa este un flux cauzal cu caracter continuu este 

în discordanţă cu ipoteza susţinută de către majoritatea neurofiziologilor contemporani cu 

privire la modul în care se manifestă conştiinţa pe parcursul

Susţineam, în debutul acestei lucrări, că îmi propun să determin care sunt 

perspectivele de formulare a unei soluţii reducţioniste a problemei unităţii conştiinţei care 

să aibă capacitatea de a rezista criticilor şi care să fie sustenabilă prin prisma rezultatelor 

obţinute în ultimii ani în neurofiziologie

În urma demersului de analiză pe care l-am realizat, am ajuns la concluzia că există o 

serie de critici cărora nu li s-a putut răspunde în mod satisfăcător şi care semnalează, spre 

exemplu, faptul că nici unul dintre tipurile de relaţii invocate de către reducţionişti în 

încercarea lor de a rezolva problema unităţii conştiinţei nu poate garanta  păstrarea 

unităţii diacronice a conştiinţei individului (mai ales în condiţiile în care fluxul 

evenimentelor mentale conştiente ale acestuia s-ar ramifica). Am remarcat, de asemenea, 

neconcordanţele dintre punctele de vedere ale filosofilor reducţionişti şi cele ale 

neurofiziologilor în ceea ce priveşte modul în care se manifestă conştiinţa pe parcursul 

timpului dar şi o serie de similarităţi de opinie atunci când este vorba despre modul în 

care se constituie unitatea sincronică a conştiinţei. Aceste observaţii ne edifică asupra 

faptului că nici una dintre explicaţiile reducţioniste ale unităţii conştiinţei formulate până 

în prezent nu dă seama de gradul de complexitate pe care îl are fenomenul conştiinţei, nu 

reuşeşte să facă faţă cu succes tuturor obiecţiilor care îi pot fi aduse şi nu este decât într-o 

mică măsură în acord cu rezultatele experimentale obţinute de către neurofiziologi. De 

aici nu trebuie să deducem, însă, că este imposibilă formularea unei caracterizări 

reducţioniste a conştiinţei care să fie compatibilă cu concluziile la care au ajuns oamenii 

de ştiinţă în urma cercetărilor pe care le-au realizat şi care să nu fie afectată de către 
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criticile care au fost prezentate pe parcursul acestui studiu. Dimpotrivă, îmi exprim opinia 

că este posibilă formularea unei astfel de caracterizări şi voi preciza, în cele ce urmează, 

cum consider că ar trebui ea realizată.

În ce priveşte actul propriu-zis de conştiinţă, acesta poate fi definit ca fiind 

manifestarea unei facultăţi cerebrale a cărei funcţie este aceea de a identifica, de a 

organiza, de a localiza în spaţiu şi de a distinge în timp evenimentele care se desfăşoară la 

nivel mental şi datele receptate din mediul extern pe cale senzorială. De asemenea, ei îi 

revine şi rolul de a focaliza atenţia asupra acestor informaţii mentale şi extra-mentale. 

Conştiinţa, în sens larg, nu îi este specifică omului, ci poate fi întâlnită şi la alte 

vieţuitoare. De la o specie la alta diferă, însă, nivelul de complexitate al acestei facultăţi 

cerebrale. Spre exemplu, şi o pisică este conştientă de ceea ce se întâmplă în jur

gradul de complexitate al conştiinţei în cazul unei pisici este mai redus decât în cazul 

unui om normal. Aceasta reiese inclusiv din faptul că pisicile, spre deosebire de oameni, 

nu au conştiinţă de sine. Unii autori au susţinut că tocmai conştiinţa de sine este 

caracteristica specifică omului şi că ea nu ar putea fi explicată decât prin existenţa unui 

eu imaterial deoarece materia cerebrală nu ar putea-

de vedere, ei au invocat faptul că, deşi există şi alte vieţuitoare care au un creier 

asemănător cu al omului, totuşi, doar despre om se poate spune că are conştiinţă de sine. 

Numai că această observaţie s-a dovedit a fi greşită. După cum s-a demonstrat pe cale 

experimentală, nu numai oamenii ci şi maimuţele antropoide, delfinii, orcile şi chiar 

elefanţii au o anumită formă (mai mult sau mai puţin dezvoltată) de conştiinţă de sine, din 

moment ce au capacitatea de a se recunoaşte în oglindă. Prin urmare, ori acceptăm ideea 

că materia cerebrală poate produce conştiinţa de sine, ori pornim de la premisa că şi 

animalele menţionate au un eu imaterial. Numai că varianta a doua nu este susţinută nici 

măcar de către cei care sunt de părere că oamenii au euri imateriale deoarece ea le-ar 

contrazice teza potrivit căreia conştiinţa de sine este o caracteristică specifică omului. În 

aceste condiţii, varianta care pare a fi cea mai plauzibilă, în stadiul actual al cunoaşterii, 

este cea potrivit căreia fenomenul conştiinţei, sub toate aspectele sale, este produs de 

către creier. Complexitatea fenomenului menţionat depinde în mod direct de 

complexitatea creierului care îl produce, acesta fiind şi motivul pentru care fiinţele care 

au creierele mai dezvoltate, atât din punct de vedere macrostructural cât şi din punct de 
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mărului interconexiunilor neuronale, au un grad de conştiinţă mai ridicat 

decât cele care au creierele mai puţin evoluate.

O explicaţie reducţionistă a unităţii sincronice a conştiinţei poate fi pusă în acord cu 

rezultatele experimentale obţinute în urma studierii creierului deoarece nu există diferenţe 

semnificative între punctele de vedere ale unor filosofi cum este Parfit şi opiniile 

neurofiziologilor în această privinţă. Se impune, în schimb, clarificarea unor noţiuni (cum 

este cea parfitiană de ) al căror caracter confuz sporeşte dificultatea 

formulării unei explicaţii inteligibile a modului în care se poate păstra unitatea conştiinţei 

la un anumit moment dat, în lipsa unui eu substanţial care să confere această unitate. De 

asemenea, consider că este necesară renunţarea la anumite idei care sunt mult prea 

vulnerabile în faţa criticilor (cum ar fi, spre exemplu, aceea că, în ciuda ramificării 

fluxului conştiinţei, subiectul continuă să îşi păstreze unitatea). 

ele nu sunt, însă, la fel de optimiste şi în ceea ce priveşte explicarea 

reducţionistă a unităţii diacronice a conştiinţei, pentru că acestea se confruntă cu obiecţii 

foarte bine fundamentate şi pentru că pot fi remarcate deosebiri de fond între tentativel

reducţioniste de explicare a unităţii în timp a conştiinţei şi rezultatele experimentale 

obţinute de către neurofiziologi. Ar exista, totuşi, posibilitatea de a depăşi o mare parte a 

obiecţiilor (mai ales a celor formulate de către non-reducţionişti), în

loc o revizuire radicală a concepţiei reducţioniste asupra modului în care se manifestă 

conştiinţa pe parcursul timpului, prin renunţarea la ideea că ceea ce numim conştiinţă este 

un flux cauzal cu caracter continuu. În eventualitatea în care ar fi abandonată premisa 

existenţei unor relaţii cauzale care interconectează momentele de conştiinţă succesive, 

concepţiei reducţioniste nu i-ar mai fi aplicabile toate acele critici care semnalează 

incapacitatea unor astfel de relaţii de a asigura unitatea în timp a conştiinţei atât în 

condiţii normale cât şi în situaţia ipotetică a unei ramificări a persoanei. 

Este adevărat, însă, că poate fi formulată o altă obiecţie, şi anume aceea că, în cazul în 

care reducţioniştii care au încercat să rezolve problema unităţii conştiinţei ar renunţa la 

premisa menţionată, atunci ei nu ar mai putea să explice în ce constă unitatea în timp a 

conştiinţei. Iar această obiecţie ar fi îndreptăţită pentru că, excluzând relaţiile cauzale, 

soluţiile reducţioniste formulate până în prezent nu fac referire la nici un alt liant care să 

aibă capacitatea de a asigura unitatea succesiunii momentelor de conştiinţă. Numai că o 



48

astfel de critică nu ar fi insurmontabilă pentru un filosof reducţionist care ar renunţa să 

ai susţină soluţiile propuse până acum şi ar încerca să identifice o altă modalitate de a 

explica în ce mod se manifestă conştiinţa pe parcursul timpului. Consider că lui i s-ar 

deschide două posibilităţi: el ar putea să explice unitatea în timp a conştiinţei fără a 

invoca existenţa unor relaţii cauzale sau ar putea accepta ideea că aşa-zisa 

nu este altceva decât o iluzie iar în realitate nu există altceva 

decât momente izolate de conştiinţă care se constituie şi apoi dispar

Dintre aceste opţiuni, cea care pare a avea şanse mai mari de a se dovedi a fi corectă este 

a doua, motivul fiind acela că ea este în concordanţă cu concluziile la care au ajuns, în 

ultimii ani, majoritatea neurofiziologilor care au încercat să determine cum se manifestă 

conştiinţa pe parcursul timpului. Desigur, nici prima opţiune nu poate fi ignorată pentru 

că nu este exclus să fie identificate şi altfel de relaţii, care să nu aibă un caracter cauzal 

dar să aibă, totuşi, capacitatea de a asigura unitatea în timp a fluxului conştiinţei. Nu 

putem avea nici măcar certitudinea că existenţa unor astfel de relaţii (în cazul în care ele 

ar fi identificate) nu va fi confirmată chiar din perspectiva neurofiziologiei deoarece, 

chiar dacă au dreptate cei care caracterizează conştiinţa ca fiind o stare neurobiologică 

care se reactivează de la un moment la altul, aceasta nu înseamnă că nu pot exista nici un 

fel de relaţii subiacente între reactivările succesive şi că acestea se produc exclusiv sub 

uenţa stimulilor. Cu toate acestea, putem spune că, în stadiul actual al cercetărilor 

realizate în filosofie şi neurofiziologie, nu există motive întemeiate care să ne 

îndreptăţească să considerăm că prima opţiune este cea corectă. În schimb, există date, 

-a doua opţiuni, potrivit 

căreia ceea ce numim 

succesiune de activări neuronale cu existenţă efemeră care nu alcătuiesc un pr

ci se realizează în mod independent una faţă de cealaltă, sub impulsul unor stimuli externi 

şi/sau interni. Dacă ar alege să ofere o astfel de explicaţie a modului în care se manifestă 

conştiinţa pe parcursul timpului, reducţionistul nu ar mai avea dificultăţi în a răspunde 

obiecţiilor care semnalează incapacitatea relaţiilor cauzale de a garanta unitatea în timp a 

conştiinţei şi obiecţiei conform căreia problema unităţii unităţii conştiinţei nu ar putea fi 

soluţionată din perspectivă reducţionistă decât prin identificarea unor relaţii cauzale care 

să îi confere unitate fluxului conştiinţei. Nici una dintre aceste critici nu ar fi aplicabilă 
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explicaţiei sale, pentru simplul motiv că el nu ar mai susţine că există o unitate diacronică 

a conştiinţei şi, implicit, nu ar mai invoca nici existenţa unor relaţii cauzale care să aibă 

capacitatea de a asigura această unitate. În aceste condiţii, ar exista motive întemeiate 

pentru a susţine că reducţionistul reuşeşte să ofere o explicaţie viabilă a modului

se manifestă în timp conştiinţa. Chiar dacă abandonează ideea existenţei unei unităţi 

diacronice a conştiinţei, aceasta nu îl împiedică să formuleze o concepţie reducţionistă 

asupra modului în care se desfăşoară în timp succesiunea momentelor de conştiinţă. Iar 

concepţia sa are calitatea de a fi compatibilă cu rezultatele empiric verificabile obţinute

până în prezent, de către către neurofiziologii interesaţi de studiul conştiinţei

O întrebare legitimă care îi poate fi adresată unui reducţionist care adoptă o astfel de 

poziţie în ce priveşte conştiinţa este următoarea: în condiţiile în care se renunţă la ideea 

existenţei unei unităţi diacronice a conştiinţei, mai putem spune că persoana îşi păstrează 

unitatea diacronică? Consider că răspunsul este unul afirmativ şi că unitatea în timp a 

unei persoane nu depinde de existenţa unui flux continuu al conştiinţei. Ipoteza pe care 

am formulat-

a fost aceea că o persoană este un proces care îşi poate păstra 

continuitatea şi unitatea diacronică în virtutea persistenţei în timp, în stare latentă, a unor 

informaţii mentale. Aceste informaţii sunt stocate la nivel neuronal şi pot fi reactivate în 

venimente mentale distincte, desfăşurate la momente diferite, 

constituind elemente de legătură între respectivele evenimente şi asigurând, astfel, 

continuitatea şi unitatea în timp a întregului proces. Pe parcursul perioadelor în care se 

află în stare latentă, informaţiile mentale nu sunt conştientizate, fapt care nu le împiedică, 

însă, să persiste în timp. Iată de ce capacitatea lor de a asigura continuitatea şi unitatea 

unei persoane în timp nu este condiţionată de existenţa unei conştiinţe unitare. Chiar şi în 

condiţiile în care nu există un flux continuu al conştiinţei, ci doar momente separate de 

conştiinţă, continuitatea existenţei informaţiilor mentale latente nu este afectată, astfel 

încât persoana îşi poate păstra unitatea diacronică.

uzie, consider că un reducţionist care ar încerca să formuleze o explicaţie 

viabilă a modului în care se manifestă în timp conştiinţa, care să fie compatibilă cu  unele 

dintre rezultatele cele mai recente obţinute în domeniul neurofiziologiei, ar trebui să

renunţe la ideea potrivit căreia conştiinţa, pe parcursul timpului, are un caracter unitar şi 
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să opteze pentru o idee alternativă, conform căreia există doar momente separate de 

conştiinţă care îşi succed unele altora la intervale foarte scurte de timp, creând, astfel, 

iluzia unităţii conştiinţei. O astfel de explicaţie nu ar fi afectată de o serie de obiecţii de 

tipul celor formulate la adresa concepţiilor lui Parfit şi Rovane şi ar fi într-o deplină 

concordanţă cu ideea reducţionistă potrivit căreia o persoană este un proces, o succesiune 

de evenimente mentale care sunt interconectate prin intermediul unor informaţii mentale 

latente, a căror persistenţă în timp nu depinde de existenţa unui flux continuu şi unitar al 

conştiinţei.
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