
 
 
 

Teoria de tip mănunchi a eului şi problema minte-corp 

 

       I.  Introducere 

 

      Îmi propun, în cadrul acestui referat, să analizez concepţiile principalilor reprezentanţi ai 

teoriei de tip mănunchi a eului asupra problemei minte-corp, să îi identific pe acei reprezentanţi 

care au propus soluţii ale problemei minte-corp şi să evaluez aceste soluţii.  

      Pentru a evalua o astfel de soluţie, voi căuta, mai întâi, să determin tipul de soluţii în care ea 

poate fi încadrată (având în vedere faptul că, pe parcursul timpului, au fost propuse mai multe 

tipuri de soluţii pentru problema minte-corp), urmând ca, apoi, să încerc să stabilesc dacă ea 

poate rezista criticilor care au fost aduse respectivului tip de soluţii. 

     Structura lucrării va fi următoarea: voi începe prin a prezenta, pe scurt, problema minte-corp, 

principalele tipuri de soluţii care au fost propuse pentru această problemă, precum şi câteva dintre 

cele mai importante critici care au fost formulate la adresa acestor soluţii. Voi continua prin a 

expune concepţiile autorilor principalelor versiuni ale teoriei de tip mănunchi a eului asupra 

problemei minte-corp şi prin a-i identifica pe cei care au propus soluţii ale acestei probleme, 

urmând ca, în final, să evaluez soluţiile prin prisma criticilor care le pot fi aduse. 

     Pentru început, mă voi axa asupra prezentării problemei minte-corp. 

 

      II.  Problema minte-corp  

 

     Problema minte-corp este una dintre cele mai dezbătute probleme din cadrul filosofiei minţii, 

încercările de soluţionare a ei datând încă din antichitate. În esenţă, problema constă în a stabili 

cum este relaţionată mintea cu corpul omenesc; mai precis, după cum observă Nicholas 

Humphrey, este problema de a explica cum apar stările de conştiinţă în creierele omeneşti1. 

     Pe parcursul istoriei, au fost formulate mai multe tipuri de soluţii prin intermediul cărora s-a 

încercat rezolvarea acestei probleme. Fiecărui tip de soluţii i s-au adus, însă, serioase obiecţii, 

motiv pentru care nici unul dintre ele nu s-a impus pînă în prezent.  

     Voi căuta să prezint, în cele ce urmează, principalele tipuri de soluţii care au fost propuse 

pentru problema minte-corp, concentrându-mi atenţia, pentru început, asupra soluţiilor dualiste. 

                              
1 Nicholas Humphrey,  Mind and Body  in  A History of the Mind,  Chatto and Windus,  London,  1992,  pag. 2. 
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               1.  Soluţii dualiste 

 

     Ce este dualismul? Potrivit definiţiei lui David M. Rosenthal, dualismul este viziunea potrivit 

căreia fenomenele mentale sunt, sub un anumit aspect, non-fizice2. 

      În linii mari, putem distinge două versiuni ale dualismului, şi anume: dualismul substanţial 

(cunoscut şi sub numele de dualism cartezian) şi dualismul proprietăţilor (cunoscut şi sub 

denumirea de teoria aspectului dual). 

      Trăsătura distinctivă a dualismului substanţial este aceea că, potrivit lui, fiecare minte este o 

substanţă non-fizică distinctă, o entitate a cărei identitate este independentă de aceea a corpului 

fizic de care ea este, temporar, ataşată. În ce priveşte fenomenele mentale, ele sunt non-fizice în 

virtutea faptului că sunt produse de către această substanţă non-fizică. 

      Au existat, pe parcursul timpului, numeroşi autori care au încercat să rezolve problema minte-

corp optând, în formularea soluţiilor lor, pentru un dualism substanţial.  

      Dintre aceştia, îl putem menţiona pe Rene Descartes, cel care susţinea că fiecare fiinţă umană 

este compusă din două entităţi distincte: corpul fizic şi mintea, pe care el o concepea ca pe o 

substanţă non-fizică. În opinia sa, spre deosebire de entităţile fizice care au întindere spaţială şi 

sunt localizate în spaţiu, mintea nu are proprietăţi spaţiale. Descartes considera că, deşi mintea şi 

corpul sunt substanţe distincte, ele interacţionează cauzal la nivelul glandei pineale. 

      În ce priveşte dualismul proprietăţilor, el se distinge de dualismul substanţial prin aceea că nu 

susţine ideea existenţei unei substanţe mentale. Potrivit dualismului proprietăţilor, fiecare fiinţă 

umană este o entitate fizică ce are proprietăţi mentale iar aceste proprietăţi mentale sunt non-

fizice. Astfel, fiecare creier omenesc are anumite proprietăţi care sunt caracteristice inteligenţei 

conştiente (ex: proprietatea de a gândi sau aceea de a dori ceva) şi pe care nu  le mai posedă nici 

un altfel de obiect fizic. Ele sunt non-fizice în sensul în care nu pot fi reduse şi nici explicate 

numai prin intermediul conceptelor ştiinţelor fizice. De altfel, referindu-se la aceste proprietăţi, 

Paul Churchland afirmă că va fi necesară o ştiinţă complet nouă şi autonomă – ştiinţa 

fenomenelor mentale – dacă va fi ca ele să fie vreodată înţelese în mod adecvat3. 

      Există mai multe forme de dualism al proprietăţilor. Una dintre acestea este 

epifenomenalismul. 

                              
2 David M. Rosenthal,  Dualism  in  Routledge Encyclopedia of Philosophy,  Routledge,  London and New York,  
1998. 
3 Paul Churchland,  The Mind-Body Problem  in  Matter an Consciousness,  MIT Press,  London,  1996,  pag. 10. 
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      Conform epifenomenalismului, stările mentale au o natură diferită de aceea a stărilor fizice şi 

nu au nici o putere cauzală asupra acestora. Astfel, în opinia epifenomenaliştilor, numai stările 

fizice au efecte cauzale asupra stărilor mentale, în timp ce acestea din urmă sunt complet 

dependente de cele fizice, neavând nici o putere cauzală. Prin urmare, trăsătura definitorie a 

acestei concepţii este aceea că, potrivit ei, stările mentale nu sunt niciodată cauze. 

      Una dintre principalele critici formulate la adresa epifenomenalismului este aceea că, dacă 

acceptăm această poziţie, nu mai putem furniza dovezi în favoarea existenţei stărilor mentale, 

deoarece, dacă epifenomenalismul este adevărat, o stare mentală nu mai are efecte cauzale nici 

măcar asupra minţii din care ea face parte. Or, dat fiind că modalitatea standard prin care cineva 

poate obţine dovezi asupra existenţei unui lucru o constituie efectele pe care acel lucru le are 

asupra minţii sale, rezultă că, acceptând epifenomenalismul, nu mai putem furniza dovezi în 

favoarea existenţei stărilor mentale (cel mult, putem să postulăm existenţa acestora). 

      O altă formă de dualism al proprietăţilor este aşa-numitul dualism al proprietăţilor 

interacţionist4. Spre deosebire de epifenomenalişti, interacţioniştii consideră că stările mentale  

au  efecte  cauzale  asupra  celor  fizice  şi,  implicit, asupra comportamentului uman. Conform 

dualismului proprietăţilor interacţionist, stările mentale sunt ireductibile la stările fizice ale 

creierului dar se află într-o continuă interacţiune cu acestea. 

      Deşi interacţioniştii susţin că stările mentale sunt ireductibile la cele fizice, ei acceptă, totuşi, 

că ele sunt produse de către materia fizică atunci când aceasta atinge un anumit nivel de 

organizare. Or, faptul că stările mentale sunt produsul materiei fizice, poate constitui un motiv de 

a pune la îndoială caracterul ireductibil al acestora.  

       Din această cauză, a fost propusă şi o a treia formă de dualism al proprietăţilor, numită 

dualism al proprietăţilor elementar, potrivit căreia stările mentale au un caracter fundamental, ele 

nefiind un produs al materiei.  

      Principala critică formulată la adresa acestei forme de dualism se referă la faptul că adepţii săi 

nu reuşesc să explice, în mod satisfăcător, ce sunt stările mentale şi nu reuşesc să demonstreze că 

ele au un caracter fundamental.  

       Spre exemplu, aceşti adepţi compară stările mentale cu stările electromagnetice. Dar, după 

cum observă Churchland, spre  deosebire  de  stările  electromagnetice  care  se regăsesc la toate 

nivelurile realităţii, de la nivelul subatomic în sus, stările mentale se regăsesc numai în sisteme 

                              
4 cf. Paul Churchland,  op.cit.,  pag. 12 
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fizice mari, care au evoluat până la o organizare internă foarte complexă5. De aceea, consideră 

el, stările mentale nu par a fi deloc fundamentale sau elementare6. 

       Observaţia critică a lui Churchland priveşte numai aşa-numitul dualism al proprietăţilor 

elementar, fără a afecta celelalte forme de dualism al proprietăţilor. Există, însă, şi alte critici, 

care afectează ambele versiuni ale dualismului, şi cărora dualiştii nu le-au putut răspunde în mod 

satisfăcător până la momentul actual. Voi căuta ca, în cele ce urmează, să prezint câteva dintre 

aceste critici. 

      Una dintre critici, susţinută de către filosofii materialişti, este aceea că dualismul încalcă un 

principiu metodologic cunoscut sub numele de Briciul lui Ockham, potrivit căruia, pentru a 

explica un anumit fenomen, nu trebuie să multiplicăm entităţile dincolo de ceea ce este strict 

necesar.  În  opinia  lor, dualiştii încalcă acest principiu prin faptul că postulează două tipuri de 

materie (cea fizică şi cea spirituală) şi/sau două clase de proprietăţi (proprietăţi fizice şi 

proprietăţi mentale), fără a reuşi, însă, să ofere o explicaţie mai plauzibilă a relaţiei dintre minte şi 

corp decât cea oferită de către materialişti, care postulează un singur tip de materie (materia 

fizică) şi o clasă de proprietăţi (proprietăţile fizice). 

      O altă critică la adresa dualismului face apel la un principiu din fizică, cunoscut sub numele 

de principiul conservării energiei. Potrivit acestui principiu, într-un sistem fizic închis energia 

totală rămâne constantă. Dar dacă evenimentele mentale sunt non-fizice, atunci, în momentul în 

care evenimentele mentale cauzează evenimente fizice, mişcarea fizică se produce fără a fi 

cauzată de nimic fizic, ceea ce va duce la o creştere a energiei totale în sistemul fizic închis în 

care are loc respectiva mişcare. Prin urmare, teza dualistă conform căreia stările sau evenimentele 

mentale au putere cauzală intră în contradicţie cu principiul conservării energiei.  

      Este necesar să subliniem că această critică nu afectează epifenomenalismul, deoarece, 

potrivit acestuia, stările mentale sunt inerte din punct de vedere cauzal. 

      Acestea sunt, aşadar, câteva dintre cele mai importante critici care au fost formulate la adresa 

soluţiilor dualiste propuse în vederea rezolvării problemei minte-corp. Ca urmare a acestor critici, 

majoritatea filosofilor contemporani care se preocupă de studiul acestei probleme au început să 

formuleze soluţii materialiste în vederea rezolvării ei. Având în vedere, însă, că au fost propuse 

mai multe tipuri de soluţii materialiste pentru problema minte-corp, voi căuta, în cele ce urmează, 

să identific caracteristicile definitorii ale fiecăruia dintre ele, precum şi câteva dintre cele mai 

importante critici care au fost formulate la adresa lor. 

                              
5 Paul Churchland,  op. cit.,  pag. 13. 
6 Ibidem,  pag. 13. 
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               2.  Soluţii materialiste 

 

       Soluţiile materialiste se disting de cele dualiste prin aceea că, potrivit lor, singura substanţă 

din care este alcătuită o fiinţă umană este cea fizică, toate proprietăţile acestei substanţe fiind 

proprietăţi fizice. Dincolo de această trăsătură, care este comună diverselor rezolvări materialiste, 

există, însă, şi importante diferenţe, care ne îndreptăţesc să vorbim despre mai multe tipuri de 

soluţii materialiste. 

       Primul tip de soluţii materialiste pe care îl voi prezenta este behaviorismul. Pot fi distinse 

două forme ale behaviorismului, respectiv behaviorismul ştiinţific şi behaviorismul logic.  

       Potrivit behaviorismului ştiinţific, singura evidenţă pe care o avem privind existenţa stărilor 

mentale ale cuiva (inclusiv ale noastre înşine) o constituie comportamentul observabil al 

respectivului, indiferent dacă acest comportament este verbal sau non-verbal. După cum arată 

Jonathan Lowe: Behavioriştii “ştiinţifici” susţin acest punct de vedere deoarece ei cred că o 

ştiinţă a stărilor mentale – ceea ce o psihologie ştiinţifică  se pretinde, în parte, a fi – trebuie să 

se bazeze numai pe evidenţa empirică obiectivă, care poate fi coroborată de către mai mulţi 

observatori independenţi, în vreme ce introspecţia este o chestiune privată şi subiectivă7.  

      O formă mult mai radicală de behaviorism este behaviorismul logic, conform căruia a atribui 

o stare mentală unei persoane nu înseamnă nimic altceva decât a-i atribui respectivei persoane o 

anumită dispoziţie comportamentală (înţelegând prin dispoziţie comportamentală tendinţa unei 

persoane de a se comporta într-un anumit mod în anumite circumstanţe specificate). 

Caracterizând stările mentale ca fiind dispoziţii comportamentale, behavioriştii logici ignoră, 

însă, dimensiunea internă, calitativă, a acestora, generând astfel critici din partea celor care 

afirmă existenţa qualiilor. De asemenea, ei nu ţin cont de faptul că există posibilitatea ca o 

persoană care se află într-o anumită stare mentală să nu dorească să se manifeste în conformitate 

cu această stare, caz în care, după cum subliniază Lowe: este imposibil să explici ce înseamnă 

pentru cineva să posede o astfel de stare în termenii presupuselor sale dispoziţii de 

comportament. Behaviorismul logic este, în mod clar, condamnat la eşec8. 

      Critica lui Lowe nu afectează şi behaviorismul ştiinţific, dat fiind că acesta nu a încercat să 

stabilească ce sunt stările mentale. Există, însă, şi critici îndreptate împotriva ambelor forme ale 

                              
7 Jonathan Lowe,  Mental States  in  An Introduction to the Philosophy of  Mind,  Cambridge University Press,  
Cambridge,  2000,  pag. 42. 
8 Ibidem,  pag.44. 
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behaviorismului, cum ar fi, spre exemplu, aceea formulată de către Howard Robinson, potrivit 

căreia nu putem oferi condiţii necesare şi suficiente pentru a fi într-o stare mentală dată exclusiv 

în termeni de stimul şi răspuns. Behavioriştii au tratat creierul ca pe o «cutie neagră» despre 

care psihologul nu trebuie să speculeze dar interdependenţa stărilor noastre mentale complică 

atât de mult relaţia stimul-răspuns, încât această relaţie nu poate fi înţeleasă decât cu ajutorul 

unui model al activităţilor noastre interne9. 

      Un alt tip de materialism, care nu este afectat de obiecţiile care au fost formulate la adresa 

behaviorismului, este materialismul reductiv (cunoscut şi sub numele de teoria identităţii). 

      Conform materialismului reductiv, stările mentale sunt stări fizice ale creierului, fiecare tip de 

stare sau de proces mental fiind numeric identic cu un anumit tip de stare sau de proces fizic din 

interiorul creierului sau al sistemului nervos central.  

      Adoptând teoria identităţii, problema interacţiunii dintre stările mentale şi stările fizice îşi 

găseşte o soluţie simplă: stările mentale nu sunt altceva decât stări fizice ale sistemului nervos 

central al unui corp, care interacţionează cu alte stări fizice ale corpului respectiv. În calitatea lor 

de stări fizice, ele pot fi considerate drept cauze ale comportamentului nostru, nemaifiind necesar 

ca ele să fie caracterizate ca fiind dispoziţii sau capacităţi comportamentale şi evitând, astfel, 

dificultăţile pe care le-au avut de întâmpinat behavioriştii logici. De asemenea, identificarea 

minţii cu o structură neuronală complexă permite descrierea stărilor mentale pe baza unui model 

complex, care explică relaţionarea lor cu stimulul, cu răspunsul, şi cu toate celelalte stări mentale 

cu care ele interacţionează, şi nu pe baza unei relaţii directe de tip stimul-răspuns. 

      În ciuda avantajelor explicative pe care le are teoria identităţii, aceasta a fost, la rândul ei, 

ţinta anumitor critici. 

      Dintre aceste critici, o pot menţiona pe cea potrivit căreia teoria identităţii încalcă Legea lui 

Leibniz. Astfel, conform Legii lui Leibniz (numită şi principiul indiscernabilităţii identicilor), 

dacă x este identic cu y înseamnă că x şi y au exact aceleaşi proprietăţi. Or, după cum observă 

Pascal Engel, această lege nu se aplică în cazul teoriei identităţii deoarece o proprietate mentală, 

spre exemplu o senzaţie de roşu sau un gând obscen, nu poate fi identică cu o proprietate fizică a 

creierului meu, pentru că stările creierului meu nu sunt nici roşii nici obscene şi, în plus, aceste 

stări au proprietăţi spaţiale, chimice, electrice, pe care nu le putem atribui stărilor mentale10. 

                              
9 Howard Robinson,  Materialism in the Philosophy of Mind  in  Routledge Encyclopedia of Philosophy,  Routledge,  
London and New York,  1998. 
10 Pascal Engel,  Causes mentales  en  Introduction a la philosophie de l’esprit,  Editions La Decouverte,  Paris,  
1994,  pag. 26. 
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      O altă critică la adresa teoriei identităţii se referă la faptul că această teorie nu explică natura 

experienţei mentale conştiente, latura fenomenală a psihologiei11. Potrivit acestei critici, 

informaţiile de ordin neurofiziologic referitoare la creierul nostru, indiferent cât de numeroase şi 

de detaliate ar fi, nu ne pot spune cum este să vezi un răsărit de soare sau să miroşi un trandafir, 

altfel spus nu dau seama de dimensiunea calitativă, fenomenală, a stărilor noastre mentale. 

      Adepţii teoriei identităţii au încercat să răspundă acestei critici afirmând că, atunci când avem 

o stare mentală, noi nu suntem introspectiv conştienţi de natura intrinsecă a acesteia, ci suntem 

conştienţi de o anumită proprietate relaţională a stării mentale respective. Spre exemplu, atunci 

când vedem roşu, suntem conştienţi de proprietatea de a fi aşa cum suntem atunci când vedem 

sânge sau flori de mac. 

      Chiar dacă, prin răspunsul pe care l-au dat, adepţii teoriei identităţii nu au reuşit să elimine 

obiecţia care a fost adusă teoriei lor, ei au, totuşi, meritul de a fi discutat despre proprietăţile 

relaţionale ale stărilor mentale, motiv pentru care Frank Jackson îi consideră a fi precursori12 ai 

unui alt tip de materialism, cunoscut sub numele de funcţionalism.         

       Potrivit funcţionalismului, ceea ce face ca o stare mentală să fie ceea ce este sunt relaţiile 

funcţionale pe care ea le are cu stimulii perceptuali ai subiectului, cu răspunsurile 

comportamentale şi cu alte stări mentale13. O stare mentală nu este altceva decât un intermediar 

cauzal între input-urile venite din mediul înconjurător, output-urile care iau forma unor 

răspunsuri comportamentale şi alte stări mentale.  

      În opinia funcţionaliştilor, fiecare stare mentală poate fi definită în termenii rolului funcţional 

pe care ea îl are într-o largă reţea de stări mentale interrelaţionate cauzal. Ei consideră că, având 

în vedere faptul că stările mentale nu sunt observabile, nu ne putem hazarda să facem consideraţii 

suplimentare cu privire la natura lor. Ceea ce ştim despre o stare mentală este faptul că ea joacă 

un anumit rol cauzal, funcţional, într-un sistem cognitiv. Nu putem afirma, însă, cu certitudine, 

dacă starea care îndeplineşte acest rol are o natură fizică sau non-fizică (chiar dacă majoritatea 

funcţionaliştilor consideră că avem mai multe motive de a considera stările mentale ca fiind fizice 

şi nu non-fizice). Oricum, este demn de remarcat faptul că funcţionalismul este compatibil cu 

dualismul, chiar dacă cei mai mulţi funcţionalişti consideră concepţia lor ca fiind una 

materialistă. 

                              
11 Frank Jackson,  Identity Theory of  Mind  in  Routledge Encyclopedia of Philosophy,  Routledge,  London and 
New York,  1998,  pag. 
12 cf. Ibidem,  pag.  
13 cf. Samuel Guttenplan,  Functionalism  in  A Companion to the Philosophy of Mind,  Blackwell Reference,  
Oxford,  1994,  pag. 317. 
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      Dintre criticile la adresa funcţionalismului, o putem menţiona pe aceea formulată de către 

partizanii existenţei qualiilor. Potrivit acestora, funcţionalismul nu explică dimensiunea calitativă, 

fenomenală, a anumitor stări mentale (cum ar fi, spre exemplu, perceperea unei culori sau a unui 

sunet). Căci, atâta timp cât o stare mentală se defineşte prin rolul său funcţional, decurge că ea se 

defineşte, în mod esenţial, prin cauzele şi efectele sale şi nu prin proprietăţile sale fenomenale 

calitative. 

      Faptul că funcţionaliştii nu acceptă existenţa unei dimensiuni calitative a stărilor noastre 

mentale conduce la o serie de dificultăţi care au fost remarcate de către criticii acestei concepţii.  

      Spre exemplu, unii autori (ex: Shoemaker14, Block15) observă că pot exista situaţii în care 

două persoane să fie identice din punct de vedere funcţional dar, cu toate acestea, să aibă stări 

mentale diferite. Astfel, două persoane pot fi funcţional izomorfice în prezenţa  unui stimul (ex: 

atunci când privesc o floare), având, însă, stări mentale calitativ diferite cu privire la acel stimul. 

Or, într-o astfel de situaţie, funcţionalistul nu va putea explica prin ce diferă stările mentale ale 

celor două persoane, dat fiind faptul că el ignoră această dimensiune fenomenală a stărilor 

mentale. 

 

               3.  Monismul neutral 

   

      Monismul neutral se deosebeşte de celelalte soluţii propuse pentru problema minte-corp prin 

faptul că respinge atât ideea existenţei unei substanţe mentale cât şi pe cea a existenţei unei 

substanţe materiale. Astfel, potrivit monismului neutral, atât mintea cît şi materia nu sunt altceva 

decât construcţii complexe. Elementele componente ale acestor construcţii sunt neutre, în sensul 

că nu sunt nici mentale nici materiale. Mintea şi materia nu diferă prin natura intrinsecă a 

constituenţilor lor, ci în funcţie de modul în care sunt organizaţi aceşti constituenţi. Astfel, după 

cum remarcă Russell: Monismul neutral … este teoria potrivit căreia lucrurile considerate, în 

mod obişnuit, ca fiind mentale şi lucrurile considerate, în mod obişnuit, ca fiind fizice nu diferă 

sub aspectul nici unei proprietăţi intrinseci pe care ar poseda-o unele şi nu ar poseda-o celelalte, 

ci diferă numai sub aspectul aranjării şi al contextului16. 

                              
14 cf. Sydney Shoemaker,  Functionalism and Qualia  in  Philosophical Studies,  27,  1975,  pag. 291-315. 
15 cf. N. Block,  Troubles with Functionalism  in  C. W. Savage (ed.) Perception and Cognition: Issues in the 
Philosophy of Science,  University of Minnesota Press,  Minneapolis,  1978,  pag. 261-325. 
16 Bertrand Russell,  On the Nature of Acquaintance  in  Logic and Knowledge: Essays 1901-1950,  Allen and 
Unwin,  London,  1956,  pag. 139. 
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      Principalul avantaj al acestei concepţii privind natura relaţiilor dintre minte şi corp este acela 

că nu trebuie să explice cum este posibilă interacţiunea dintre substanţa mentală şi cea materială 

sau dintre stările mentale şi cele materiale.                

      Dincolo de acest avantaj pe care monismul neutral îl are comparativ cu soluţiile dualiste, el 

prezintă deficienţa că explică diferenţa dintre mental şi fizic exclusiv în termenii relaţiilor 

existente între aşa-numitele entităţi neutre şi a organizării diferite a acestor entităţi. Din acest 

motiv, monismul neutral nu poate să dea seama de dimensiunea calitativă, fenomenală, a stărilor 

mentale, existând adeseori şi dificultăţi în a distinge un lucru mental de unul material (ex: 

distincţia dintre o culoare percepută şi aceeaşi culoare nepercepută). De asemenea, potrivit unei 

asfel de concepţii, o minte care ar fi alcătuită dintr-o singură stare mentală ar fi o imposibilitate 

logică, din moment ce un lucru este mental numai în virtutea relaţiilor sale externe.  

      Monismul neutral, în calitate de soluţie a problemei identităţii personale, a fost, treptat, 

abandonat, multe dintre tezele sale fiind, însă, asimilate în cadrul anumitor tipuri de soluţii 

materialiste contemporane (ex: teoria identităţii, funcţionalismul). 

      Odată încheiată prezentarea principalelor tipuri de soluţii propuse pentru problema minte-

corp, voi trece, acum, la expunerea concepţiilor unora dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai 

teoriei de tip mănunchi a eului asupra acestei probleme, încercând să stabilesc care dintre ei a 

încercat să rezolve problema şi în ce tipuri de soluţii pot fi încadrate rezolvările lor. 

 

      III.  Concepţiile reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului 

 

               1.  Concepţia lui Buddha 

 

      Cu toate că, în cadrul gândirii orientale, problema raportului dintre minte şi corp nu s-a 

bucurat de acelaşi interes pe care l-a suscitat în cadrul gândirii occidentale, ea a fost, totuşi, 

abordată de către gânditorii orientali care au fondat mari doctrine metafizice, aceştia propunând şi 

modalităţi de soluţionare a ei.  

      Potrivit diferitelor şcoli buddhiste, şi Buddha a propus o soluţie a acestei probleme. Dat fiind 

că între aceste şcoli nu există deosebiri de vederi în ce priveşte concepţia lui Buddha asupra 

acestei probleme şi având în vedere faptul că toate aceste şcoli consideră respectiva concepţie ca 

fiind veritabila soluţie a problemei, consider că se poate vorbi despre soluţia propusă de către 

Buddha pentru problema minte-corp (chiar dacă nu există certitudinea că respectiva soluţie a fost 

formulată de către Buddha însuşi). 
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      De altfel, principala dificultate pe care o are de întâmpinat oricine încearcă să prezinte 

concepţia lui Buddha asupra unei anumite chestiuni este aceea că nu există lucrări scrise în 

privinţa cărora să existe certitudinea că redau cu exactitate punctele de vedere ale acestuia. 

Învăţăturile lui Buddha nu ne-au parvenit decât fragmentar, prin intermediul a diferite scrieri 

despre care nu ştim nici când au fost alcătuite şi nici dacă redau cu exactitate cuvintele lui (multe 

scrieri pot fi doar interpretări ale unor texte anterioare sau chiar fabulaţii ale vreunui preot 

buddhist care se credea iluminat şi care îi atribuia ideile sale lui Buddha însuşi). Cu toate acestea, 

există o serie de teze asupra cărora toate şcolile buddhiste au căzut de acord că redau punctele de 

vedere ale lui Buddha însuşi. Iată de ce, în încercarea de a prezenta concepţia lui Buddha asupra 

raportului dintre minte şi corp, voi căuta să mă bazez doar pe acest gen de teze.  

      Pentru început trebuie spus că, potrivit buddhismului, individul uman nu este altceva decât o 

combinaţie temporară de fenomene fizice şi fenomene mentale care depind unele de celelalte. 

Aceste fenomene au fost clasificate în cinci grupuri (numite, în pali, khandhas): un grup al tuturor 

fenomenelor fizice şi alte patru grupuri de fenomene mentale, respectiv sentimentele, percepţiile, 

activităţile mentale şi conştiinţa. Cele cinci khandhas sunt într-un flux continuu, într-un proces 

constant de formare şi de disoluţie. Nu există un substrat permanent care să îşi păstreze 

identitatea pe parcursul timpului şi care să asigure unitatea unui astfel de flux. 

      De altfel, potrivit buddhismului, nimic în viaţă nu este durabil, neschimbător sau etern. Nu 

există entităţi permanente. Acele khandhas care apar, dispar într-o clipită, fără a se mai întoarce. 

Ele îşi urmează una alteia, în înlănţuiri de cauză şi efect ce nu au început şi continuă în eternitate. 

O astfel de succesiune cauzală creează impresia de individ care persistă pe parcursul timpului. 

Individul nu este, aşadar, decât un flux permanent de fenomene fizice şi mentale efemere care 

sunt interconectate cauzal. Aceste fenomene efemere sunt singurele reale, ele compunând maya 

sau iluzia universală. Doctrina lui Buddha, după cum observă şi Heinrich Zimmer, este o doctrină 

fenomenalistă, care susţine inexistenţa substanţelor şi a indivizilor dar insistă asupra realităţii 

unităţilor infinitezimale din care se spune că e alcătuită iluzia universală17. 

      După cum observă Buddhaghosa, unul dintre cei mai importanţi comentatori buddhişti, 

oamenii au, în general, tendinţa de a considera că persoana sau eul (termenii  persoană  şi  eu  au  

aceeaşi semnificaţie în buddhism) este o entitate unitară, care îşi păstrează identitatea în timp, 

motivul fiind acela că ei gândesc mintea şi corpul ca pe un întreg cu o existenţă durabilă. În 

schimb, dacă le-ar gândi ca fiind separate şi efemere, ei şi-ar da seama că nu există nici o astfel 

de entitate unitară şi permanentă. Nu există persoane concepute ca entităţi separate, ci numai 
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khandhas-urile mentale şi materiale care le alcătuiesc. Astfel, potrivit lui Buddhaghosa: Atunci 

când vorbim despre cele cinci khandhas, termenul cel mai potrivit al uzajului comun pare a fi 

fiinţă sau persoană, dar la nivel fundamental, atunci când fiecare componentă este examinată, 

nu există nici o fiinţă care să stea la baza asumpţiei lui eu sunt sau a lui eu; la nivel 

fundamental, există numai distincţia mental-material. Viziunea cuiva care vede lucrurile în acest 

fel se numeşte viziune corectă18.  

      Aşadar, potrivit concepţiei buddhiste, la nivel fundamental există numai distincţia mental-

material, khandhas-urile mentale şi materiale fiind singurele entităţi care au o existenţă reală. 

Soluţia lui Buddha pentru problema raportului dintre minte şi corp este una dualistă, individul 

uman fiind o combinaţie temporară de khandhas-uri fizice şi mentale care depind cauzal unele de 

celelalte. 

      Având în vedere distincţiile trasate în secţiunea anterioară a acestui referat, consider că tipul 

de dualism de care se apropie cel mai mult soluţia propusă de către Buddha este aşa-numitul 

dualism al proprietăţilor elementar, deoarece Buddha respinge ideea existenţei unei substanţe 

mentale, considerând, de asemenea, că fenomenele mentale au un caracter fundamental (în sensul 

că sunt ireductibile la fenomenele fizice) şi că ele interacţionează cauzal cu fenomenele fizice.  

      În ce priveşte criticile care îi pot fi aduse concepţiei lui Buddha asupra raportului dintre minte 

şi corp, acestea vor fi expuse şi analizate în ultima secţiune a acestui referat. 

      În cele ce urmează, însă, voi prezenta concepţia unui alt reprezentant al teoriei de tip 

mănunchi a eului, David Hume, asupra problemei minte-corp. 

 

               2.  Concepţia lui David Hume 

 

      În ce priveşte concepţia lui David Hume asupra raportului dintre minte şi corp, Stephen Priest 

(unul dintre comentatorii operei filosofului scoţian) consideră că: El nu este un idealist deoarece 

el nu crede în existenţa substanţei mentale. El nu este un materialist deoarece el nu crede în 

existenţa substanţei materiale. El nu este un dualist deoarece el nu crede nici în existenţa 

substanţei mentale şi nici a celei fizice19.  

      În rândurile ce urmează, voi căuta să stabilesc în ce măsură sunt îndreptăţite consideraţiile lui 

Priest asupra concepţiei humeene. De asemenea, voi încerca să răspund la întrebarea dacă Hume 

                                                                                                
17 Heinrich Zimmer,  Buddhismul  în  Filozofiile Indiei,  Humanitas,  Bucureşti,  1997,  pag. 343. 
18 Buddhaghosa,  Visuddhimagga  in  Sacred Books of the East,  vol. XVIII,  Oxford University Press,  London,  
1921,  pag. 28. 
19 Stephen Priest,  Hume  in  The British Empiricists,  Penguin,  London,  1990,  pag. 152. 
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a propus o modalitate de rezolvare a problemei identităţii personale şi, în cazul în care răspunsul 

va fi afirmativ, voi căuta să identific tipul de soluţii în care poate fi încadrată această rezolvare. 

      Pentru început, să vedem care este punctul de vedere al lui Hume în ceea ce priveşte existenţa 

unei substanţe mentale, a unui eu substanţial. 

      Întâi de toate, trebuie spus că Hume contestă teza carteziană potrivit căreia noi suntem în 

fiecare moment conştienţi, prin introspecţie, de existenţa eului nostru, deoarece: În ceea ce mă 

priveşte, atunci când pătrund cel mai adânc în ceea ce numesc eu însumi, întotdeauna dau peste 

o percepţie particulară sau alta, de cald sau de frig, de lumină sau de umbră, de iubire sau de 

ură, de durere sau de plăcere. Niciodată nu mă pot identifica pe mine însumi fără o percepţie şi 

niciodată nu pot observa altceva decât percepţia20. Prin urmare, prin introspecţie pot identifica 

doar anumite experienţe mentale particulare dar nu şi eul sau sufletul despre care cartezienii spun 

că are aceste experienţe. 

      Mai mult decât atât, Hume consideră că noi nu avem nici măcar o idee coerentă despre eu 

deoarece, pentru a avea o idee coerentă despre ceva, această idee trebuie să fie precedată de o 

impresie: Trebuie să existe o impresie care dă naştere fiecărei idei reale21. Aşadar, pentru a avea 

o idee coerentă despre eu, trebuie să existe o impresie care dă naştere acestei idei. O astfel de 

impresie ar trebui, însă, să fie constantă şi invariabilă, deoarece cartezienii concep eul ca pe o 

entitate substanţială care este veşnic identică cu sine. Or, după cum observă Hume: nu există nici 

o impresie constantă şi invariabilă. Durerea şi plăcerea, tristeţea şi bucuria, pasiunile şi 

senzaţiile îşi succed unele altora şi niciodată nu există toate în acelaşi timp. Aşadar, ideea de eu 

nu poate fi derivată din nici una dintre aceste impresii sau din vreo alta; şi, în consecinţă, nu 

există o astfel de idee22. 

      Hume nu se limitează, însă, doar la a afirma că noi nu suntem conştienţi, prin introspecţie, de 

existenţa unui eu substanţial şi că nu avem o idee coerentă despre eu. În opinia sa, însăşi 

concepţia raţionalistă a unei substanţe mentale cu o existenţă separată care uneşte diversele 

experienţe particulare şi care îşi păstrează identitatea în timp este o concepţie ficţională, este 

rodul unei iluzii. Ea este un produs al imaginaţiei, care, prin intermediul a două principii de 

asociere (asemănarea şi cauzalitatea), creează iluzia existenţei unei entităţi subiacente care uneşte 

diversele impresii ale cuiva.  

                              
20 David Hume,  Of Personal Identity  in  A Treatise of Human Nature,  Penguin,  London,  1984,  pag. 300 
21 Ibidem,  pag. 299. 
22 Ibidem,  pag. 300. 
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      Aşadar,  putem spune că Priest are dreptate atunci când afirmă că Hume nu este un idealist 

deoarece nu crede în existenţa unei substanţe mentale. Din acelaşi motiv, putem afirma că Hume 

nu este un adept al dualismului substanţial (existând, însă, posibilitatea ca el să fie un adept al 

dualismului proprietăţilor). 

      În ce priveşte punctul de vedere al lui Priest potrivit căruia Hume nu este un materialist, 

acesta poate fi contestat, deoarece filosoful scoţian nu respinge nicăieri, în mod explicit, ideea 

existenţei materiei. Din acest motiv, consider că teza potrivit căreia Hume nu este un materialist 

este o pură speculaţie care nu poate fi acceptată atâta timp cât nu vor fi aduse, în sprijinul ei, 

argumente convingătoare. 

      Pe scurt, punctele de vedere ale lui Priest asupra concepţiei humeene nu se verifică decât 

parţial, deoarece nu se poate afirma cu certitudine că Hume nu este adeptul nici unei forme de 

dualism şi, cu atât mai puţin, că el nu este un materialist.  

      Pentru a putea stabili dacă Hume a propus o rezolvare a problemei minte-corp nu este, însă, 

suficient să arăţi cum nu este concepţia sa, ci trebuie să determini care este poziţia sa în privinţa 

raportului dintre minte şi materie. 

      Spre deosebire de materie, în privinţa căreia nu s-a pronunţat, Hume a analizat, cu deosebită 

atenţie, mintea, pe care a caracterizat-o ca fiind un sistem de percepţii diferite sau de existenţe 

diferite, care sunt legate împreună prin intermediul relaţiei de cauză şi efect23. Hume compară 

mintea cu un teatru: Mintea este un fel de teatru, unde mai multe percepţii îşi fac succesiv 

apariţia24. El subliniază, însă, că, în timp ce un teatru este ceva mai mult decât diferiţii actori care 

trec prin el, mintea nu este nimic mai mult decât succesiunea percepţiilor sale: Doar percepţiile 

succesive constituie mintea25.  

       Hume îşi sintetizează propria concepţie asupra minţii (care, în opinia sa, este identică cu 

persoana şi cu eul) într-o definiţie care va sta la originea denumirii de teorie de tip mănunchi a 

eului. Conform acestei definiţii, mintea este un mănunchi sau o colecţie de percepţii diferite, care 

îşi urmează una alteia cu o rapiditate incomensurabilă şi care sunt într-un flux şi o mişcare 

perpetuă26.  

      Aceste percepţii (în categoria cărora intră şi impresiile) sunt, în opinia lui, entităţi ontologic 

independente, care nu sunt intrinsec interconectate. Hume nu a precizat, însă, în mod explicit, 

                              
23 David Hume, Of Personal Identity  in  A Treatise of Human Nature,  Penguin,  London,  1984,  pag.  
24 Ibidem, pag. 301. 
25 Ibidem,  pag. 301. 
26 Ibidem,  pag. 300. 
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care este natura acestor entităţi, fapt care le-a permis comentatorilor ulteriori să facă numeroase 

speculaţii în această privinţă.   

       Astfel, Stephen Priest consideră că percepţiile sunt, în filosofia lui Hume, entităţi neutre, dat 

fiind faptul că filosoful scoţian nu afirmă nicăieri, în cadrul operei sale, că aceste entităţi ar fi 

mentale sau fizice. Priest ajunge, chiar, să susţină că filosofia minţii a lui Hume anticipează 

monismul neutral al lui Bertrand Russell – viziunea potrivit căreia mintea şi materia există 

numai în relaţie cu una sau mai multe entităţi neutre mai primitive şi fundamentale27. 

       Alţi comentatori îl consideră, însă, pe Hume ca fiind materialist. Ei se bazează pe faptul că 

Hume contestă, în mod explicit, doar ideea existenţei unei substanţe mentale, spirituale 

(întrebarea privind substanţa sufletului este absolut neinteligibilă28) dar nu şi ideea existenţei 

materiei. Mai mult decât atât, filosoful scoţian afirmă, la un moment dat, că: materia şi mişcarea 

pot, adesea, să fie considerate drept cauze ale gândirii29. Această afirmaţie reprezintă, în opinia 

lor, un argument în favoarea ideii că Hume admitea existenţa materiei. 

       După cum se poate observa, Hume nu a precizat, în mod explicit, care este poziţia sa în ceea 

ce priveşte raportul dintre minte şi materie şi nici în ce priveşte existenţa materiei, fapt care le-a 

permis comentatorilor ulteriori să facă numeroase interpretări şi speculaţii. Dată fiind lipsa 

acestor precizări, răspunsul la întrebarea menţionată în debutul acestei subsecţiuni nu poate fi 

decât unul negativ: Hume nu a propus o soluţie a problemei minte-corp. 

      Desigur, ne putem hazarda să afirmăm că concepţia lui Hume este compatibilă cu monismul 

neutral sau, eventual, cu anumite forme de materialism, cum ar fi, spre exemplu, teoria identităţii 

sau funcţionalismul. Dat fiind, însă, numărul mic de informaţii pe care le deţinem, astfel de 

caracterizări nu pot fi decât pure speculaţii. 

      Un alt reprezentant important al teoriei de tip mănunchi a eului a fost William James. În cazul 

său, putem distinge două concepţii diferite în privinţa raportului dintre minte şi corp. 
 

               3.  Concepţiile lui William James 
 

      În cazul lui James, nu se mai poate vorbi despre o unică concepţie asupra problemei minte-

corp, ci despre două astfel de concepţii. Motivul este acela că, pe parcursul operei sale, autorul 

american şi-a schimbat punctele de vedere în privinţa raportului dintre minte şi corp, trecând de 

                              
27 Stephen Priest,  Hume  in  The British Empiricists,  Penguin,  London,  1990,  pag. 152. 
28 David Hume,  Of the Immateriality of the Soul  in  A Treatise of Human Nature,  Penguin,  London,  1984,        
pag. 298. 
 29 Ibidem,  pag. 298.     
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la o concepţie  dualistă (care îşi găseşte expresia, cu preponderenţă, în lucrarea sa intitulată 

Principles of Psychology) la o altă concepţie, pe care el o denumeşte empirism radical şi pe care 

o dezvoltă într-o serie de eseuri publicate postum sub titlul Essays on Radical Empiricism. 

      În cele ce urmează, voi prezenta ambele concepţii ale lui James. Voi începe (păstrând ordinea 

cronologică) cu cea pe care James a prezentat-o în lucrarea Principles of Psychology, lucrare în 

care el abordează problema raportului dintre minte şi creier din perspectiva unui psiholog. 

      Pe parcursul acestei lucrări, gânditorul american face mai multe referiri la chestiunea acestui  

raport, el arătându-se chiar preocupat de găsirea unei soluţii a problemei minte-creier.  

      Capitolul în care James îşi prezintă propria concepţie asupra raportului dintre minte şi creier 

şi în care arată cum consideră el că poate fi soluţionată problema acestui raport din perspectiva 

unui psiholog este cel intitulat The Mind-Stuff Theory. 

      În acest capitol, James analizează câteva dintre concepţiile unor contemporani ai săi (ex: 

Morton Prince, William Kingdon Clifford), care apărau ideea existenţei unei substanţe mentale, 

susţinând, chiar, o formă de imaterialism, potrivit căreia substanţa mentală este singura care 

există în mod actual, lumea materială nefiind altceva decât un aspect al ei. 

      Deşi James nu respinge explicit această teorie, el consideră, totuşi, că argumentele formulate 

de către autorii ei nu sunt suficient de convingătoare pentru a ne determina să acceptăm ideea 

existenţei unei substanţe mentale unitare şi să renunţăm la ideea existenţei actuale a creierului.  

      În afara teoriei substanţei mentale, autorul american analizează, în acest capitol, şi alte soluţii 

propuse în vederea rezolvării problemei minte-corp (ex: soluţia lui Descartes sau cea a lui 

Leibniz), constatând, însă, că nici una dintre acestea nu este satisfăcătoare. 

      În urma analizei diverselor soluţii propuse în vederea soluţionării problemei minte-corp, 

James consideră că, din perspectiva unui psiholog, cea mai înţeleaptă hotărâre este aceea de a 

opta pentru un paralelism empiric. De altfel, el îi îndeamnă pe toţi cititorii săi să se întrebe dacă 

nu cumva afirmarea existenţei unei corespondenţe directe, imediate, termen cu termen, a 

succesiunii de stări de conştiinţă cu succesiunea tuturor proceselor cerebrale nu ar fi cea mai 

simplă formulă psiho-fizică şi ultimul cuvânt al unei psihologii care se mulţumeşte cu legile sale 

verificabile şi caută numai să fie clară şi să evite ipotezele nesigure30.  

      James consideră că, prin adoptarea unui paralelism empiric, psihologia noastră va rămâne 

pozitivistă şi non-metafizică31 deoarece nu va fi nevoită să postuleze existenţa unui suflet, a unei 

                              
30 William James,  The Mind-Stuff Theory  in  Principles of  Psychology,  vol. I,  Henry Holt & Co.,  NewYork,  
1890,  pag. 182. 
31 William James,  The Mind-Stuff Theory,  pag. 182. 
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substanţe mentale care îi conferă unitate fluxului conştiinţei. Afirmarea existenţei acestei 

corespondenţe dintre stările de conştiinţă şi procesele cerebrale constituia, în opinia lui James, 

limita dincolo de care psihologia nu putea trece decât cu riscul de a deveni o pură speculaţie 

metafizică.    

      Dat fiind că soluţia lui James nu este prezentată suficient de detaliat, este dificil de realizat o 

clasificare exactă a acesteia. Fiind, însă, vorba despre un dualism stări de conştiinţă - procese 

cerebrale şi având în vedere faptul, observat de către comentatori, că James credea în eficacitatea 

cauzală a stărilor de conştiinţă, socotesc că această soluţie poate fi considerată ca fiind o formă de 

dualism al proprietăţilor interacţionist. 

      La doar câţiva ani după publicarea lucrării Principles of Psychology, James îşi va schimba, 

însă, opiniile, ajungând să considere (după cum observă Eugene Taylor) că: ideea de a separa 

ştiinţa pozitivistă de metafizică ar trebui abandonată din moment ce nici o teorie ştiinţifică nu 

este liberă de metafizică. Pozitivismul, spre exemplu, este el însuşi bazat pe o metafizică a 

fizicalismului, care constă într-un set de asumpţii preconcepute asupra modului în care lumea 

fizică poate fi studiată32. Această schimbare de opinii îşi găseşte expresia şi în faptul că 

gânditorul american ajunge să îşi contureze propriul său Weltanschauung, pe care îl denumeşte 

“empirism radical”: Dau numele de empirism radical Weltanschauung-ului meu33. După cum 

constată R. A. Putnam: empirismul radical … este ontologia lui James, teoria sa asupra 

percepţiei şi teoria sa asupra intenţionalităţii34. 

      Elementele definitorii ale empirismului radical au fost prezentate de către James într-o serie 

de eseuri publicate, după moartea sa, sub numele de Essays in Radical Empiricism. În opinia sa, 

pentru a fi radical, un empirism nu trebuie nici să admită în construcţiile sale vreun element care 

nu este direct experimentat şi nici să excludă din ele vreun element care este direct experimentat. 

Pentru o astfel de filosofie, relaţiile care conectează experienţele trebuie să fie, ele însele, relaţii 

experimentate şi orice tip de relaţie experimentată trebuie să fie considerată la fel de “reală” 

ca orice altceva din sistem35. Pe scurt, potrivit lui James, empirismul radical se bazează exclusiv  

                              
32 Eugene Taylor,  Biological Consciousness and the Experience of the Transcendent: William James and American 
Functional Psychology  in Robert H. Wozniak (ed.) Mind-Body: Rene Descartes to William James,  Thoemmes 
Press,  Bristol,  1992,  pag. 78. 
33 William James,  A World of Pure Experience  in  Essays in Radical Empiricism, Longman Green & Co,  New 
York,  1912,  pag. 41. 
34 Ruth Anna Putnam,  William James  in  Routledge Encyclopedia of Philosophy,  Routledge,  London and New 
York,  1998. 
35 William James,  A World of Pure Experience  in  Essays in Radical Empiricism, Longman Green & Co,  New 
York,  1912,  pag. 42. 
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pe faptele de experienţă şi nu ignoră nici un aspect al realităţii care poate fi experimentat (fie că 

este vorba despre elementele experimentate sau despre relaţiile care le interconectează). 

      Potrivit empirismului radical, există numai o substanţă (stuff – n. n. D. B.) sau un material 

primar în lume, o substanţă din care este compus orice lucru şi, dacă numim această substanţă 

“experienţă pură”, atunci cunoaşterea poate fi uşor explicată ca un tip particular de relaţie între 

doi termeni, în care pot intra porţiuni de experienţă pură. Relaţia însăşi este o parte a 

experienţei pure; unul dintre termenii săi devine subiectul sau purtătorul cunoaşterii, celălalt 

devine obiectul cunoscut36. Această substanţă primară pe care James o denumeşte experienţă 

pură nu are un caracter unitar (există o pluraritate de experienţe pure) şi nu are proprietăţi 

esenţiale. Trebuie subliniat, însă, că, pentru autorul american, tot ceea ce există este experienţă 

pură iar experienţa pură constituie tot ceea ce există. Din aceste motive, empirismul radical al lui 

James a fost caracterizat ca fiind un monism pluralist al experienţei pure37. 

      Prin susţinerea acestui monism al experienţei pure James se detaşează de soluţia dualistă 

formulată în lucrarea Principles of Psychology, anumiţi comentatori considerând, chiar, că 

metafizica experienţei pure a lui James vizează direct dualismele minte şi corp sau cunoscător şi 

cunoscut (subiect şi obiect, gând şi lucru, repezentare şi reprezentat, conştiinţă şi conţinut)38.  

      Din perspectiva empirismului radical, “minte” şi “corp” sunt doar două nume care sunt date 

aceleiaşi experienţe atunci când, considerată în cadrul mai larg al lumii din care face parte, 

conexiunile acesteia sunt trasate în direcţii diferite39. Prin urmare, diferenţa dintre minte şi corp 

nu este, pentru James, una de natură ci doar una de context.  

      Acest lucru a fost observat şi de către Russell, care, vorbind despre concepţia lui James, arată 

că: nu există un caracter specific al lucrurilor mentale, ci că lucrurile care sunt numite mentale 

sunt identice cu lucrurile care sunt numite fizice, diferenţa fiind, mai degrabă, una de context şi 

de aranjare40.  

      James  îşi  caracterizează  propria  soluţie  a  problemei  minte-creier  ca  fiind  una  empirist  

                              
36 Idem,  Does Consciousness Exist?   in  Essays in Radical Empiricism, Longman Green & Co,  New York,  1912,  
pag. 4. 
37 Taylor, E. I. and Wozniak, R. H.,  Pure Experience, the Response to William James: An Introduction  in Pure 
Experience: The Response to William James,  Thoemmes Press,  Bristol,  1996,  pag. XIV. 
38 Ibidem,  pag.  
39 William James,  The Knowing of  Things Together  in  Essays in Philosophy,  Harvard University Press,  
Cambridge,  1978,  pag.  75. 
40 Bertrand Russell,  On the Nature of Acquaintance  in  Logic and Knowledge: Essays 1901-1950,  Allen and 
Unwin,  London,  1956,  pag. 129. 
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radicală. Russell consideră, însă, că soluţia lui James este una monist neutrală, deoarece 

gânditorul american concepe lumea ca fiind alcătuită dintr-un singur tip de elemente 

fundamentale (experienţele pure), elemente care nu sunt nici mentale şi nici fizice. 

      Alţi comentatori (ex: Eugene Taylor) consideră că soluţia problemei minte-corp pe care o 

propune James în Eseurile sale este una funcţionalistă, deoarece el caracterizează o experienţă ca 

fiind mentală sau fizică nu în virtutea naturii intrinseci a acesteia, ci în virtutea relaţiilor sale cu 

alte experienţe şi a rolului pe care îl joacă într-o astfel de reţea de experienţe.  

      Dat fiind că în sprijinul fiecăreia dintre cele două clasificări pot fi aduse argumente întemeiate 

şi având în vedere numeroasele elemente pe care le au în comun monismul neutral şi 

funcţionalismul, consider că cea mai înţeleaptă poziţie este aceea de a considera că soluţia lui 

James este compatibilă atât cu monismul neutral cât şi cu funcţionalismul. 

      O altă concepţie, similară celei prezentate de către James în Eseurile sale, a fost formulată de 

către Ernst Mach, care este, la rândul său, un reprezentant al teoriei de tip mănunchi a eului. 

 

               4.  Concepţia lui Ernst Mach 

 

      Analizând teoria lui Ernst Mach asupra raportului minte-corp prin comparaţie cu cea a lui 

James din lucrarea Essays in Radical Empiricism, Russell considera că: Teoria lui Mach pare a fi 

substanţial aceeaşi cu cea a lui James; dar, din câte ştiu eu, James nu se referă la el în privinţa 

acestui subiect, astfel încât el trebuie să fi ajuns la concluziile sale independent de Mach41. 

Acelaşi Russell observă, de altfel, că: Mach a ajuns la opiniile sale prin intermediul fizicii. 

James, ale cărui opinii sunt, în esenţă, aceleaşi, a ajuns la ele prin intermediul psihologiei42. 

      Să vedem, însă, care sunt acele opinii ale lui Mach care l-au determinat pe Russell să 

considere că există o asemănare frapantă între concepţia filosofului austriac şi cea exprimată de 

către James în Essays in Radical Empiricism. 

      Mach îşi prezintă propria viziune asupra raportului minte-corp în lucrarea intitulată The 

Analysis of Sensations and the Relation of the Physical to the Psychical.   

      În această lucrare, Mach susţine că: lumea nu constă din entităţi misterioase care prin 

interacţiunea  lor cu o altă entitate la fel de misterioasă, eul, produc senzaţii care sunt singurele 

                              
41 Bertrand Russell,  op. cit.,  pag. 140. 
42 Ibidem,  pag. 141. 
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accesibile. Pentru noi, culori, sunete, spaţii şi momente … sunt elementele fundamentale a căror 

conexiune dată este datoria noastră de a o investiga43.  

      El respinge teza dualistă conform căreia eul şi corpul omenesc sunt alcătuite din substanţe 

diferite care interacţionează una cu cealaltă, deoarece, în opinia sa, atât eul (care, pentru un adept 

al teoriei de tip mănunchi a eului, se identifică cu mintea) cât şi corpul sunt complexe de senzaţii 

(el considerând că senzaţiile sunt elementele fundamentale din care este alcătuită lumea).  

      Astfel, în ce priveşte eul, Mach afirmă că: Faptul primar nu este eul, ego-ul, ci elementele 

(senzaţiile). Elementele constituie eul. Dacă eu am senzaţia de verde, aceasta înseamnă că 

elementul verde apare într-un complex de alte elemente (senzaţii, memorii)44. 

      În privinţa corpurilor, el consideră că: Corpurile nu produc senzaţii, ci complexele de senzaţii 

(complexele de elemente) alcătuiesc corpurile. Dacă fizicianului corpurile îi par a fi adevăratele 

existenţe durabile, în timp ce senzaţiile sunt privite, mai degrabă, ca fiind manifestări 

evanescente şi tranzitorii ale acestora, fizicianul uită, atunci când face o astfel de asumpţie, că 

toate corpurile nu sunt altceva decât simboluri gândite ale unor complexe de senzaţii (complexe 

de elemente)45.  

      Filosoful austriac îşi dă seama că termenul de senzaţii, pe care îl utilizează pentru a desemna 

elementele fundamentale din care el consideră că este alcătuită lumea, poate fi unul înşelător şi 

poate conduce la ideea că aceste elemente au o natură mentală. De aceea, el ţine să le precizeze 

celor care concep senzaţiile ca fiind mentale că: numai în virtutea dependenţei lor funcţionale, 

elementele sunt senzaţii. Într-o altă relaţie funcţională ele sunt, în acelaşi timp, obiecte fizice. 

Noi utilizăm termenul adiţional «senzaţii» pentru a descrie aceste elemente doar pentru că celor 

mai mulţi oameni le este mult mai familiar să considere elementele în chestiune (culori, sunete, 

atingeri, spaţii, momente, etc.) ca fiind senzaţii46. 

      În opinia lui Mach, diferenţa dintre euri şi corpuri nu este dată de natura diferită a elementelor 

care le alcătuiesc, ci de perspectivele diferite din care aceste elemente sunt analizate. Astfel, o 

culoare este un obiect fizic atâta timp cât o considerăm ca fiind dependentă de sursa ei de 

lumină, de alte culori, de căldură, de spaţiu şi aşa mai departe. Totuşi, dacă o considerăm ca 

fiind dependentă de retină …, ea devine un obiect psihologic, o senzaţie47. Vorbind despre 

                              
43 Ernst Mach,  Introductory Remarks: Anti-Metaphysical  in  The Analysis of Sensations,  Dover,  New York, 1959,  
pag. 23. 
44 Ibidem,  pag. 19 
45 Ibidem,  pag. 22. 
46 Ibidem,  pag. 13. 
47 Ibidem,  pag. 14. 
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diferenţa dintre fizică şi psihologie el arată, de altfel, că: nu subiectul, ci direcţia de investigaţie 

este diferită în cele două domenii48. 

      Aşadar, potrivit soluţiei propuse de către Mach pentru problema minte-corp, atât eurile cât şi 

corpurile sunt complexe alcătuite din acelaşi tip de elemente fundamentale, elemente care nu sunt 

nici fizice nici mentale şi care sunt relaţionate funcţional.  

      În ce priveşte clasificarea soluţiei lui Mach, trebuie spus că toţi comentatorii ulteriori (printre 

care se numără atât Bertrand Russell cât şi o serie de autori recenţi, cum ar fi, spre exemplu, 

Nicholas Griffin49 sau Andy Hamilton50) sunt de acord că aceasta este una monist neutrală.  

      În ciuda faptului că argumentele folosite pentru a dovedi caracterul funcţionalist al celei de-a 

doua soluţii a lui James sunt la fel de valabile şi în cazul soluţiei lui Mach, nu pot fi date exemple 

de autori importanţi care să  fi considerat concepţia filosofului austriac ca fiind una funcţionalistă. 

Motivul pentru care nu s-a făcut o astfel de clasificare şi în cazul soluţiei lui Mach este, probabil, 

unul de ordin temporal, soluţia filosofului austriac fiind formulată cu câteva decenii înaintea celei 

a lui James, într-o perioadă în care nu se poate vorbi nici măcar despre originile funcţionalismului 

(de altfel, Mach este considerat ca fiind unul dintre primii reprezentanţi ai monismului neutral, 

concepţie care, după cum am arătat, precede funcţionalismul). 

      Acestea fiind spuse, voi prezenta, în continuare, concepţia lui Bertrand Russell asupra 

problemei minte-corp din perioada în care el a fost un adept al teoriei de tip mănunchi a eului. 

 

               5.  Concepţia lui Bertrand Russell 

 

     Bertrand Russell nu a fost un adept al teoriei de tip mănunchi a eului pe întreg parcursul 

operei sale. Or, având în vedere că, în acest referat, mi-am propus să prezint doar concepţiile 

despre problema minte-corp ale adepţilor teoriei de tip mănunchi a eului, mă voi rezuma doar la 

acele lucrări ale lui Russell în care el a susţinut această teorie.  

      Concepţia lui Russell (în calitate de adept al teoriei de tip mănunchi a eului) asupra raportului 

dintre minte şi corp este prezentată de către acesta în lucrările sale de după 1919, începând cu 

articolul intitulat On Propositions: What They are and How They Mean şi culminând cu lucrarea 

                              
48 Ernst Mach,  op. cit.,  pag. 14. 
49 cf. Nicholas Griffin,  Neutral Monism  in  Routledge Encyclopedia of Philosophy,  Routledge,  London and New 
York,  1998. 
50 cf. Andy Hamilton,  Ernst Mach in  Routledge Encyclopedia of Philosophy,  Routledge,  London and New York,  
1998. 
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The Analysis of Mind, în care pot fi regăsite toate elementele esenţiale ale concepţiei lui Russell 

despre raportul minte-corp. 

       În articolul On Propositions, Russell analizează conceptul de minte şi afirmă că acesta este 

logic dependent de conceptul de percepţie (percepţiile fiind considerate, de către el, ca fiind 

evenimente). Potrivit lui, o percepţie nu este, în mod intrinsec, nici fizică nici mentală dar noi o 

considerăm ca fiind mentală deoarece ne este accesibilă printr-o anumită relaţie de cunoaştere pe 

care o numim introspecţie: Evenimentele care ne sunt accesibile prin intermediul unei astfel de 

relaţii de cunoaştere sunt considerate ca fiind “mentale”51. 

      În lucrarea The Analysis of Mind, Russell desăvârşeşte această analiză şi ajunge să considere 

că mintea este o construcţie logică din evenimente care se subsumează legilor psihologiei. Deşi, 

din punct de vedere intrinsec, aceste evenimente nu sunt nici fizice nici mentale, ele sunt 

considerate ca fiind mentale în măsura în care sunt relaţionate prin intermediul unor legi cauzale 

“mnemice”, legi în virtutea cărora stări trecute ale minţii sunt cauze ale stării actuale a minţii. 

      În ce priveşte materia, acesta este, la rândul ei, considerată ca fiind o construcţie logică din 

evenimente, deoarece o bucată de materie, la fel ca şi un punct spaţio-temporal, trebuie 

construită din evenimente52. Evenimentele care alcătuiesc materia sunt considerate ca fiind fizice 

deoarece sunt subsumate legilor fizicii. În calitatea lor de părţi constituente ale obiectelor 

materiale, evenimentele sunt relaţionate prin intermediul legilor cauzale fizice, care sunt 

exprimate cu ajutorul ecuaţiilor diferenţiale. 

      Pentru a-şi susţine punctul său de vedere, potrivit căruia materia este alcătuită din 

evenimente, Russell face apel la cele două teorii ştiinţifice propuse, la vremea aceea, pentru a 

explica ce este materia. Potrivit uneia dintre aceste teorii (teoria lui Heisenberg), un fragment de 

materie este un centru de emisii de radiaţii, centrul însuşi fiind o ficţiune matematică; conform 

celeilalte teorii (teoria De Broglie-Schrodinger), materia constă din mişcări ondulatorii. În opinia 

lui Russell, cele două teorii confirmă faptul că materia nu este o substanţă, ea fiind, mai degrabă, 

un complex de evenimente. 

      Rezumând, putem spune că soluţia filosofului britanic pentru problema minte-corp este 

următoarea: mintea şi materia nu sunt altceva decât construcţii logice din evenimente care, 

intrinsec, nu sunt nici mentale nici fizice dar care sunt considerate ca fiind mentale sau fizice în 

măsura în care sunt subsumate legilor psihologiei sau legilor fizicii. Russell consideră, însă, că 

                              
51 cf. Bertrand Russell,  On Propositions: What They Are and How They Mean  in  The Collected Papers of Bertrand 
Russell,  8,  Routledge,  London,  1983,  pag. 291. 
52 Ibidem,  pag. 289. 
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într-o ştiinţă completă, cuvântul minte şi cuvântul materie vor dispare amândouă şi vor fi 

înlocuite de legi cauzale cu privire la evenimente53. 

      În ce priveşte clasificarea soluţiei lui Russell, aceasta a fost caracterizată chiar de către el 

însuşi ca fiind un monism neutral.  

      Concepţia lui Russell asupra raportului dintre minte şi corp a fost împărtăşită (cu câteva mici 

diferenţe, mai ales de ordin terminologic) şi de către alţi empirişti logici, membri ai Şcolii 

Realiste de la Cambridge. 

      În cele ce urmează, voi prezenta o altă concepţie asupra problemei minte-corp, propusă de 

către un alt adept al teoriei de tip mănunchi a eului, şi anume aceea a lui Herbert Feigl. Consider 

că este important să fac această prezentare, deoarece între soluţia lui Feigl (membru reprezentativ 

al Cercului de la Viena) şi cea a lui Russell există o serie de diferenţe importante, pe care le voi 

reliefa în cele ce urmează. 

 

               6.  Concepţia lui Herbert Feigl 

 

      Principala diferenţă care trebuie evidenţiată este aceea că, spre deosebire de Russell care este 

un adept al monismului neutral, Feigl este un susţinător al teoriei identităţii în ceea ce priveşte 

raportul dintre minte şi corp (el este, de altfel, considerat ca fiind autorul uneia dintre primele 

versiuni ale acestei teorii). După cum afirmă el însuşi, soluţia care mi se pare a fi cea mai 

plauzibilă, şi care este în întregime consistentă cu un naturalism complet, este o teorie a 

identităţii mentalului şi fizicului, după cum urmează: anumiţi termeni neurofiziologici denotă (se 

referă la) exact aceleaşi evenimente care sunt, de asemenea, denotate de către (la care se referă) 

anumiţi termeni fenomenali54. 

      Potrivit lui Feigl, temenii neurofizologici şi cei fenomenali diferă din punct de vedere al 

sensului lor dar nu şi din punct de vedere al referenţilor pe care îi au, deoarece ambele categorii 

de termeni denotă aceleaşi evenimente: utilizând distincţia lui Frege dintre Sinn (“înţeles”, 

“sens”, “intensiune” ) şi Bedeutung (“referent”, “denotatum” “extensiune”), putem spune că 

termenii neurofiziologici şi termenii fenomenali corespunzători, deşi diferă mult în privinţa 

sensului şi, deci, în privinţa modurilor de confirmare ale enunţurilor care le conţin, au referenţi 

identici55. 

                              
53 Bertrand Russell,  op. cit.,  pag. 292. 
54 Herbert Feigl,  Mind-Body, Not a Pseudo-Problem  in H. Feigl,  W. Sellars, K. Lehrer (eds.),  New Readings in 
Philosophical Analysis,  Appleton-Century-Crofts,  New York,  1972,  pag. 374. 
55 Ibidem,  pag. 374. 
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      Teoria identităţii minte-corp simplifică, în opinia lui Feigl, concepţia noastră despre lume, 

deoarece: În loc de a concepe două domenii sau două tipuri concomitente de evenimente, noi 

avem doar o realitate, care este reprezentată în două sisteme conceptuale diferite – pe de o 

parte, acela al fizicii şi, pe de cealaltă parte, acolo unde este aplicabil (în opinia mea, este 

aplicabil unei părţi extrem de mici a lumii), acela al psihologiei fenomenologice56. 

      Prin urmare, nu numai Russell dar şi Feigl consideră că mintea şi corpul sunt alcătuite din 

acelaşi tip de elemente, care sunt caracterizate diferit în funcţie de modul în care le concepem 

(din perspectiva fizicii sau din aceea a psihologiei). Dar, spre deosebire de Russell, Feigl nu 

consideră că aceste elemente sunt neutre (în sensul că nu sunt nici mentale nici fizice). 

      Astfel, vorbind despre referenţii termenilor neurofiziologici şi ai celor fenomenali, Feigl arată 

că: aceşti referenţi sunt calităţile experimentate în mod nemijlocit sau configuraţiile lor în 

variatele domenii fenomenale57 dar precizează că aceste experienţe fenomenale nemijlocite se 

reduc la procese neurofiziologice ale creierului, ele fiind identice cu aceste procese ale creierului.      

      Feigl subliniază, însă, că această identitate trebuie considerată ca fiind una contingentă, 

motivul fiind acela că nu s-a demonstrat, încă, în mod indubitabil, că există o astfel de identitate.  

      În finalul acestei subsecţiuni, este necesar să precizez că au existat şi alţi empirişti logici, 

membri ai Cercului de la Viena (ex: Rudolf Carnap, Hans Reichenbach, Moritz Schlick), în ale 

căror opere pot fi identificate o serie de teze care se vor regăsi, apoi, şi în cadrul diferitelor 

versiuni ale teoriei identităţii. Herbert Feigl este, însă, singurul membru al Cercului despre care se 

poate spune că a formulat o versiune a acestei teorii. 

      Ultima concepţie asupra raportului dintre minte şi corp pe care o voi prezenta este aceea a lui 

Derek Parfit. 

 

               7.  Concepţia lui Derek Parfit  

 

      Încă de la început, trebuie spus că Parfit nu a propus o soluţie a problemei minte-corp. În 

urma unei analize atente a concepţiei sale în ce priveşte natura persoanei şi păstrarea identităţii 

acesteia în timp, putem, însă, identifica o serie de elemente pe baza cărora ne putem forma o 

imagine asupra modului în care el concepe raportul dintre minte şi corp. 

      Parfit este un adept al reducţionismului psihologic, potrivit căruia identitatea persoanei în 

timp este asigurată de existenţa unei continuităţi psihologice suficiente. Pentru ca o persoană să 

                              
56 Herbert Feigl,  op. cit.,  pag. 376. 
57 Ibidem,  pag. 374. 



 24

existe este, însă, necesară şi existenţa unui creier, deoarece creierul este purtătorul continuităţii 

psihologice58.  

      În opinia lui Parfit, existenţa unei persoane constă doar în existenţa unui creier şi a unui corp 

şi în apariţia unei serii de evenimente fizice şi mentale interrelaţionate59. El ţine, însă, să 

precizeze că: continuitatea fizică este elementul cel mai puţin important în existenţa continuă a 

unei persoane60, dat fiind că nu ar conta dacă creierul meu ar fi înlocuit cu un duplicat exact61.  

      Prin urmare, potrivit concepţiei parfitiene, creierul are rolul de purtător, de suport fizic al 

continuităţii psihologice. În lipsa unui astfel de suport fizic, evenimentele mentale, care sunt 

constitutive pentru persoană, nu ar putea exista, deoarece toate trăsăturile psihologice ale unei 

persoane depind de stările celulelor din creierul său şi din sistemul său nervos62. Evenimentele 

mentale nu se reduc, însă, la evenimentele fizice ale creierului (chiar dacă depind de acestea) 

deoarece, după cum am arătat, Parfit susţine că este posibil ca suportul fizic (în speţă, creierul) să 

fie înlocuit cu un duplicat exact fără ca, prin aceasta, continuitatea psihologică să fie afectată şi 

fără ca persoana să îşi piardă identitatea. Or, având în vedere faptul că, în opinia lui Parfit,  

evenimentele mentale depind de evenimentele fizice ale creierului fără a fi, însă, identice cu 

acestea, am putea trage concluzia că Parfit este un dualist în ceea ce priveşte raportul minte-corp, 

chiar dacă este un reducţionist în privinţa identităţii personale.  

      De altfel, după cum observă el însuşi, dualiştii pot fi reducţionişti în privinţa identităţii 

personale. Noi putem crede că evenimentele mentale sunt distincte de evenimentele fizice şi că 

unitatea vieţii unei persoane constă doar în variatele tipuri de conexiuni care există între toate 

evenimentele mentale şi fizice care, împreună, constituie această viaţă. Aceasta este versiunea 

dualistă a viziunii reducţioniste63. Analizând, prin comparaţie, modul în care Parfit însuşi explică 

unitatea persoanei, putem constata similitudinea cu modelul dualist: Există două unităţi care 

trebuie explicate: unitatea conştiinţei la un anumit moment dat şi unitatea unei întregi vieţi. … 

Aceste unităţi trebuie să fie explicate prin descrierea relaţiilor dintre aceste numeroase 

experienţe şi a relaţiilor lor cu creierul acestei persoane64. 

      Consideraţiile lui Parfit pe care le-am menţionat până acum conduc către ipoteza că el ar fi un 

dualist în ceea ce priveşte raportul minte-corp. În sprijinul acestei ipoteze vine şi o altă afirmaţie 

                              
58 Derek Parfit,  Personal Identity  in  Reasons and Persons,  Clarendon Press,  Oxford,  1987,  pag. 284. 
59 Ibidem,  pag. 211. 
60 Ibidem,  pag. 284. 
61 Ibidem,  pag. 285. 
62 Ibidem,  pag. 236. 
63 Ibidem,  pag. 241. 
64 Ibidem,  pag. 217. 
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a sa. Astfel, referindu-se la o serie de teze ale lui Buddha privind natura persoanei, natura 

sufletului şi raportul dintre suflet şi corp, Parfit afirmă că: Ele pot fi, aşa cu eu cred că sunt, 

adevărate65. Or, după cum am arătat mai devreme în cadrul acestui acestui articol, Buddha este, 

în mod cert, un dualist. 

      Desigur, elementele pe care le-am menţionat până acum nu ne permit să afirmăm cu 

certitudine că Parfit este un dualist în ceea ce priveşte raportul minte-corp. Pe baza lor putem, 

însă, considera că există un grad mare de probabilitate ca ipoteza potrivit căreia el este un dualist 

să se confirme. 

      În ce priveşte tipul de dualism al cărui adept ar putea fi Parfit, acesta este şi mai dificil de 

stabilit, deoarece el nu face suficiente precizări în ce priveşte raportul dintre evenimentele 

mentale şi evenimentele fizice (spre exemplu, nu precizează dacă evenimentele mentale au sau nu 

eficacitate cauzală). Fiind, însă, vorba despre un dualism evenimente mentale-evenimente fizice, 

decurge că nu avem de-a face cu un dualism substanţial ci cu un dualism al proprietăţilor. De 

asemenea, dacă ţinem cont de faptul că, potrivit lui Parfit, evenimentele mentale sunt dependente 

de evenimentele fizice (care le cauzează), am putea trage concluzia că filosoful britanic este fie 

un epifenomenalist fie un susţinător al dualismului proprietăţilor interacţionist. 

      El ar putea fi chiar un funcţionalist (să nu uităm că funcţionalismul este compatibil cu 

dualismul), deoarece, ca şi funcţionaliştii, Parfit consideră că există reţele de evenimente mentale, 

care sunt interrelaţionate cauzal, în cadrul unei astfel de reţele fiecare eveniment mental jucând 

rolul de cauză  a unui eveniment mental ulterior. 

      Consider, însă, că, atâta timp cât Parfit însuşi nu a precizat explicit care este poziţia sa în ce 

priveşte modul de soluţionare a problemei minte-corp, nu ne putem hazarda să facem speculaţii 

suplimentare în această privinţă. Important este să subliniem faptul că el nu a propus, încă, o 

soluţie a acestei probleme. 

      Acestea fiind spuse, consider că am încheiat şi acea secţiune a referatului pe care am dedicat-

o prezentării diferitelor concepţii ale adepţilor teoriei de tip mănunchi a eului asupra problemei 

minte-corp. 

      Voi trece, acum, la ultima secţiune a referatului, cea în care voi evalua soluţiile propuse de 

către adepţii teoriei de tip mănunchi a eului pentru această problemă. 
 

      

                              
65 Idem, Divided Minds and the Nature of Persons  in Blakemore, C. and Greenfield, S.(ed.),  Mindwaves,  
Blackwell, Oxford,  1987, pag. 22. 
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       IV.  Concluzie 

 

      Încă din debutul acestui referat, mi-am propus să analizez concepţiile principalilor 

reprezentanţi ai teoriei de tip mănunchi a eului asupra problemei minte-corp, să îi identific pe 

acei reprezentanţi care au propus soluţii pentru această problemă şi să evaluez aceste soluţii. 

      În urma unei analize atente a concepţiilor principalilor reprezentanţi ai teoriei de tip mănunchi 

a eului în privinţa problemei minte-corp, i-am identificat, în secţiunea anterioară a lucrării, pe 

acei reprezentanţi care au propus soluţii pentru această problemă, şi anume pe Buddha, William 

James, Ernst Mach, Bertrand Russell şi Herbert Feigl. Am putut constata că rezolvările lor (chiar 

dacă nu sunt, toate, formulate în mod explicit, motiv pentru care, în cazul unora, nu s-a putut 

stabili cu certitudine cărui tip de soluţii îi aparţin) acoperă o gamă foarte largă, care include 

anumite forme de dualism al proprietăţilor (ex: dualismul proprietăţilor interacţionist, dualismul 

proprietăţilor elementar), monismul neutral, precum şi câteva forme de materialism (ex: teoria 

identităţii, funcţionalismul). 

      Faptul că teoria de tip mănunchi a eului este compatibilă cu mai multe tipuri de soluţii 

propuse pentru problema minte-corp a fost, de altfel, observat de către autori cum ar fi, spre 

exemplu, Stewart Candlish, în opinia căruia: cea mai naturală formă a teoriei ar fi ceva 

asemănător cu monismul neutral al lui Russell de după 1919. Dar ea este compatibilă cu versiuni 

de dualism şi de fizicalism66. 

      Dată fiind varietatea rezolvărilor găsite de către reprezentanţii uneia şi aceleiaşi teorii pentru 

una şi aceeaşi problemă, consider că este important de stabilit dacă vreuna dintre acestea poate 

rezista criticilor care au fost îndreptate împotriva tipului de soluţii în care ea poate fi încadrată. 

Iată de ce voi trece, în cele ce urmează, la evaluarea individuală a fiecărei rezolvări în parte. 

      Pentru început, să vedem ce critici pot fi îndreptate împotriva modului în care Buddha a 

rezolvat problema raportului dintre minte şi corp. 

      După cum arătam în subsecţiunea dedicată prezentării concepţiei lui Buddha, rezolvarea sa 

este una dualistă iar tipul de dualism de care se apropie cel mai mult această rezolvare este aşa-

numitul dualism al proprietăţilor elementar. Ea nu se încadrează, însă, strict în tiparele 

dualismului proprietăţilor elementar, motiv pentru care nu o voi evalua doar prin prisma criticilor 

                              
66 Stewart Candlish,  Bundle Theory of Mind  in  Routledge Encyclopedia of Philosophy,  10,  Routledge,  London 
and New York,  1998,  pag. 323. 
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care au fost formulate, în mod particular, la adresa acestei forme de dualism, ci şi prin prisma 

unor critici care sunt aplicabile tuturor tipurilor de dualism. 

      În ce priveşte criticile la adresa dualismului proprietăţilor elementar, cea care se aplică şi în 

cazul rezolvării buddhiste este aceea care se referă la faptul că dualiştii nu explică, în mod 

satisfăcător, ce sunt fenomenele mentale şi nici nu demonstrează că ele au un caracter 

fundamental. Această critică este justificată şi în cazul soluţiei lui Buddha, deoarece acesta nu 

face altceva decât să afirme că există fenomene mentale care au un caracter fundamental.  

      Una dintre criticile care sunt aplicabile tuturor formelor de dualism este aceea potrivit căreia 

dualiştii încalcă un principiu metodologic cunoscut sub numele de Briciul lui Ockham, deoarece, 

pentru a explica un anumit fenomen, ei multiplică entităţile dincolo de ceea ce este strict necesar. 

Astfel, ei postulează existenţa a două tipuri de entităţi (mentale şi materiale) fără a reuşi, însă, 

prin aceasta, să ofere o explicaţie mai exactă a raportului dintre minte şi corp. 

      Consider că această critică este justificată şi în cazul concepţiei lui Buddha, care se 

mulţumeşte să afirme că există atât fenomene mentale cât şi fenomene materiale fără a reuşi, însă, 

prin aceasta, să ofere o explicaţie mai plauzibilă a raportului minte-corp decât dacă ar fi afirmat 

că există un singur tip de fenomene. 

      O altă critică, ce poate fi aplicată şi în cazul concepţiei buddhiste, este cea care face apel la 

principiul conservării energiei. Rezolvarea găsită de către Buddha pentru problema raportului 

minte-corp intră în contradicţie cu acest principiu din fizică, deoarece, potrivit lui Buddha, 

fenomenele mentale au eficacitate cauzală. Or, atâta timp cât nu se va demonstra că acest 

principiu nu este valabil, putem considera că şi această critică este una justificată. 

      Prin urmare, toate criticile pe care le-am identificat ca fiind aplicabile concepţiei lui Buddha 

asupra raportului minte-corp sunt justificate. 

      În cele ce urmează, voi încerca să evaluez soluţiile propuse de către William James pentru 

problema minte-corp. 

      După cum am arătat în paginile anterioare, prima dintre ele este o soluţie dualistă, pe care am 

caracterizat-o ca fiind, probabil, un dualism al proprietăţilor interacţionist. 

      Principala critică formulată la adresa acestei forme de dualism este aceea că nu poate explica 

în mod satisfăcător cum este posibil ca stările mentale să fie produse de către stările fizice dar, în 

acelaşi timp, să fie ireductibile la acestea. Această critică este valabilă şi în cazul soluţiei lui 

James, deoarece nici el nu oferă o astfel de explicaţie.  

      De asemenea, rezolvarea propusă de către gânditorul american pentru problema minte-corp 

este afectată şi de criticile care fac apel la Briciul lui Ockham şi la principiul conservării energiei.  
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      În ce priveşte cea de-a doua soluţie a lui James, am arătat că aceasta este compatibilă atât cu 

monismul neutral cât şi cu funcţionalismul. 

      Sub ambele accepţiuni, această rezolvare poate fi atacată de către partizanii existenţei 

qualiilor. Aceştia îi pot reproşa lui James că nu dă seama de aspectul calitativ, fenomenal, al 

stărilor mentale (care, în opinia lor, diferenţiază stările mentale de cele fizice) deoarece, potrivit 

lui James, nu există o deosebire calitativă între stările mentale şi cele fizice, ci doar una de 

context şi de aranjare.  

      Dacă stările mentale au, într-adevăr, un conţinut fenomenal intrinsec, atunci această critică 

este justificată. Atâta timp cât nu va exista, însă, certitudinea că stările mentale au o astfel de 

caracteristică, consider că această critică nu poate constitui un motiv suficient de întemeiat pentru 

a respinge o posibilă soluţie a problemei minte-corp. 

      Dacă vom considera soluţia lui James ca fiind o formă de monism neutral, ei i se poate aduce 

o altă critică, pe care o consider a fi întemeiată. Astfel, dacă admitem concepţia lui James, va 

trebui să admitem, de asemenea, că o minte alcătuită dintr-o singură percepţie este o 

imposibilitate logică, deoarece, potrivit lui, o stare este mentală doar în virtutea relaţiilor sale 

externe. 

      În cazul în care o vom considera ca fiind o formă de funcţionalism, rezolvării propuse de 

către James i se poate aduce şi o altă critică (care este, la rândul ei, justificată), respectiv aceea că 

nu poate explica cum este posibil ca doi oameni să fie în stări funcţionale identice dar să aibă 

stări mentale diferite. 

      În ce priveşte soluţia lui Ernst Mach, am arătat că aceasta este o formă de monism neutral. 

      În cazul ei, sunt valabile ambele critici îndreptate împotriva monismului neutral, şi anume 

aceea că nu dă seama de dimensiunea fenomenală a stărilor mentale (a senzaţiilor, în cazul lui 

Mach) şi aceea că, dacă acceptăm o astfel de concepţie, trebuie să admitem că o minte alcătuită 

dintr-o singură senzaţie este o imposibilitate logică, deoarece, conform lui Mach, o senzaţie este 

mentală doar în virtutea relaţiilor sale funcţionale. 

      Soluţia lui Russell a fost catalogată chiar de către autorul ei ca fiind una monist neutrală.  

      Şi în cazul acestei soluţii sunt valabile cele două critici pe care le-am menţionat anterior. 

Astfel, Russell nu dă seama de dimensiunea calitativă a evenimentelor mentale iar o minte 

alcătuită dintr-un singur eveniment mental este, şi în cazul concepţiei sale, o imposibilitate 

logică, deoarece, în opinia lui Russell, un eveniment este mental doar în virtutea faptului că se 

subsumează legilor psihologiei (aşadar, în virtutea relaţiilor sale externe). 

      Soluţia lui Herbert Feigl este una dintre primele versiuni ale teoriei identităţii.  



 29

      Avantajul versiunii lui Feigl este acela că ea nu este afectată de către una dintre cele mai 

importante critici care au fost formulate la adresa materialismului reductiv, şi anume aceea care 

face apel la Legea lui Leibniz (lege potrivit căreia două lucruri sunt identice numai dacă au toate 

proprietăţile în comun). 

      Conform acestei critici, teoria identităţii minte-corp încalcă Legea lui Leibniz, deoarece 

statuează că stările mentale sunt identice cu stările neurofiziologice deşi, în opinia celor care 

formulează această critică, cele două tipuri de stări au proprietăţi diferite. 

      Pentru a evita această critică, Feigl face distincţie între sensurile şi referenţii termenilor 

mentali şi, respectiv, ai celor neurofiziologici. Astfel, el admite că cele două categorii de termeni 

au sensuri diferite, subliniind, însă, că aceasta nu-i împiedică să aibă exact aceeaşi referenţi. 

Potrivit lui Feigl, cei care susţin că stările mentale şi cele neurofiziologice diferă din punct de 

vedere al proprietăţilor lor se lasă înşelaţi de limbaj. Ceea ce diferă nu sunt proprietăţile 

respectivelor stări, ci sensurile celor două categorii de termeni pe care îi utilizăm pentru a 

desemna aceste stări.  

      O altă critică ce îi poate fi adusă soluţiei lui Feigl este aceea că el nu dă seama de natura 

intrinsecă, fenomenală, a stărilor noastre mentale. După cum am arătat, însă, adepţii teoriei 

identităţii consideră că, atunci când avem o stare mentală, noi nu suntem introspectiv conştienţi 

de natura intrinsecă a acesteia, ci suntem conştienţi de o anumită proprietate relaţională a stării 

mentale respective. De aceea, susţin ei, nu avem motive întemeiate pentru a considera că stările 

mentale au, într-adevăr, o natură fenomenală. 

      Consider că această critică nu poate constitui un motiv suficient de întemeiat pentru a 

respinge soluţia lui Feigl atâta timp cât nu se va demonstra, în mod indubitabil, că stările mentale 

au o natură intrinsecă, fenomenală. 

      Rezumând cele constatate pînă acum, putem spune că reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a 

eului au identificat modalităţi diverse de rezolvare a problemei minte-corp. Chiar dacă nu toţi 

aceşti reprezentanţi au propus soluţii pentru problema minte-corp, fiecare dintre ei s-a confruntat 

cu această problemă şi a fost obligat să formuleze o serie de consideraţii asupra raportului dintre 

minte şi corp, care ne-au permis să ne formăm o imagine asupra concepţiilor lor cu privire la 

acest raport.  

      În ce-i priveşte pe cei care au propus soluţii, unii dintre aceştia nu au oferit suficient de multe 

informaţii pentru a ne permite să stabilim cu precizie cărui tip de soluţii îi aparţine rezolvarea 

găsită de ei. Am încercat, însă, să identific toate tipurile de soluţii ale problemei minte-corp 
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cărora aceste rezolvări ar putea să le aparţină şi am evaluat fiecare rezolvare prin prisma criticilor 

care au fost formulate la adresa fiecărui tip de soluţii în care ea ar putea să fie încadrată. 

      În urma acestor evaluări, am constatat că celor mai multe dintre soluţii li se pot aduce critici 

întemeiate, care relevează o serie de deficienţe importante ale lor. Din această categorie fac parte 

rezolvările dualiste (cum ar fi cea a lui Buddha sau cea a lui James din prima perioadă), cele 

monist neutrale (ex: soluţia lui Mach, cea a lui Russell şi, poate, cea a lui James din cea de-a doua 

perioadă) şi, eventual, o rezolvare materialistă (în cazul în care considerăm soluţia lui James din 

cea de-a doua perioadă ca fiind o formă de funcţionalism). 

      Am observat, însă, că există o soluţie căreia nu i-au putut fi aduse critici decisive şi în cazul 

căreia nu am putut identifica deficienţe fundamentale. Aceasta este soluţia propusă de către 

Herbert Feigl. 

      Desigur, de aici nu rezultă că rezolvarea propusă de către Feigl reprezintă veritabila soluţie a 

problemei identităţii personale. Probabil că îi pot fi aduse şi alte critici, pe care eu nu am reuşit să 

le identific, în faţa cărora soluţia lui Feigl este vulnerabilă. 

      Consider, însă, că, dintre soluţiile formulate de către reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a 

eului pentru problema minte-corp, aceasta are cele mai mari şanse de a fi o soluţie viabilă. 
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