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Capitolul I 

Introducere 

 

       I.  Argument 

 

      Scopul acestei lucrări este acela de a evalua teoria de tip mănunchi a eului, în 

calitate de soluţie posibilă a problemei identităţii personale, din perspectiva unora 

dintre cele mai importante discipline interesate de studiul acesteia. 

      Ipoteza de la care pornesc este aceea că teoria de tip mănunchi a eului poate 

constitui o soluţie viabilă a problemei identităţii personale, în cazul în care i se aduc 

o serie de modificări. 

      Lucrarea va fi structurată pe cinci capitole.  

      Primul capitol va fi dedicat formulării unor consideraţii cu caracter general cu 

privire la teoria de tip mănunchi a eului, punând accentul asupra unor chestiuni cum 

ar fi: punerea în discuţie a caracterului de teorie şi a caracterului unitar al acesteia, 

plasarea teoriei de tip mănunchi a eului în contextul mai larg al problemei identităţii 

personale şi, nu în ultimul rând, identificarea unora dintre cele mai importante 

discipline care sunt interesate de studierea acestei teorii. Fiecare dintre temele 

conturate în acest prim capitol va fi analizată, în profunzime, în capitolele care vor 

urma. 

      În cel de-al doilea capitol vor fi prezentate cele mai importante dintre aşa-

numitele versiuni ale teoriei şi vor fi identificate elementele comune tuturor acestor 

                                                 
 în engleză, bundle theory of the self.  Din considerente de accesibilitate a discursului, am optat 
pentru a traduce termenul englezesc bundle. Pentru aceasta, am utilizat termenul românesc mănunchi 
considerând că, dintre termenii româneşti care ar putea fi utilizaţi pentru a traduce acest termen 
englez (ex: legătură, mănunchi,  fascicul), mănunchi are semnificaţia cea mai apropiată de cea pe 
care o are bundle în acest context, şi anume aceea de combinaţie de elemente interrelaţionate. 
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versiuni. În finalul capitolului voi căuta să stabilesc dacă aceste elemente comune ne 

îndreptăţesc să vorbim despre o unică teorie de tip mănunchi a eului. 

      Cel de-al treilea capitol se va concentra asupra expunerii soluţiei propuse de 

către adepţii teoriei de tip mănunchi a eului pentru problema identităţii personale, a 

prezentării principalelor critici formulate la adresa acestei soluţii, precum şi asupra 

evaluării viabilităţii acestor critici. 

      Al patrulea capitol va fi dedicat evaluării teoriei de tip mănunchi a eului din 

perspectiva unor discipline interesate de studiul ei, cum ar fi: filosofia minţii, 

metafizica, ontologia, psihologia şi neurofiziologia. Pentru realizarea acestor 

evaluări, voi confrunta afirmaţiile autorilor principalelor versiuni ale teoriei cu cele 

mai noi descoperiri sau cu cele mai recente concluzii la care s-a ajuns în cadrul 

disciplinelor respective. Pentru ca aceste evaluări să aibă un caracter cât mai 

sistematic îmi voi concentra atenţia, în cazul fiecărei discipline în parte, asupra a 

numai două teme, care au legătură directă cu teoria de tip mănunchi a eului. 

      În ultimul capitol al lucrării voi analiza argumentele pro şi contra teoriei de tip 

mănunchi a eului, voi căuta ca, pe baza acestei analize, să identific principalele 

deficienţe ale teoriei, urmând ca, apoi, să încerc să stabilesc dacă teoria poate fi 

modificată astfel încât să poată constitui o soluţie viabilă a problemei identităţii 

personale.      

      Acesta este, în linii mari, planul lucrării de faţă.  

      În secţiunea ce urmează, voi pune în discuţie caracterul de teorie al teoriei de tip 

mănunchi a eului. 

 

      II.  Despre caracterul de teorie al aşa-numitei teorii de tip mănunchi a eului 

 

      Încercarea de a pune la îndoială caracterul de teorie al aşa-numitei teorii de tip 

mănunchi a eului poate părea a fi un demers uşor surprinzător, având în vedere că 

această denumire s-a consacrat de mult timp în literatura de specialitate, singurele 

variaţii care apar neprivind termenul teorie, ci pe acela de eu (care este, uneori, 

înlocuit cu termenul minte dat fiind că, pentru un adept al acestei teorii, cei doi 
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termeni au aceeaşi semnificaţie). Consider, însă, că un astfel de demers este 

important având în vedere faptul că pot fi identificate anumite concepţii privind 

natura eului care au fost, ulterior formulării lor, catalogate ca fiind versiuni ale 

teoriei de tip mănunchi a eului dar în privinţa caracterului de teorie al cărora pot 

exista anumite îndoieli. Aceste îndoieli pot fi generate de faptul că respectivele 

versiuni au fost formulate în perioade istorice în care nu exista, încă, o definiţie 

explicită a teoriei sau de faptul că autorii acestor versiuni nu considerau că este 

imperativ necesar ca o concepţie filosofică să îndeplinească criteriile cerute de către 

o teorie. De asemenea, în situaţia în care admitem că filosofia contemporană preia 

conceptul (sau conceptele) sale de teorie din ştiinţă, ne putem pune întrebarea dacă 

vreuna dintre concepţiile filosofice formulate până în prezent îndeplineşte în 

totalitate condiţiile unei teorii veritabile.  

      Una dintre aşa-numitele versiuni ale teoriei de tip mănunchi a eului al cărei 

caracter de teorie este departe de a fi indubitabil e cea a lui Buddha. Derek Parfit 

(unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi contemporani ai teoriei de tip 

mănunchi a eului) consideră că aceasta este cea dintâi versiune a teoriei menţionate. 

Pentru a-şi apăra punctul de vedere, Parfit scoate în evidenţă o serie de elemente pe 

care concepţia despre eu a lui Buddha le are în comun cu anumite concepţii 

contemporane privind natura eului, care sunt considerate de către comentatori ca 

fiind versiuni ale teoriei de tip mănunchi a eului. Existenţa acestor elemente comune 

precum şi preeminenţa temporală a concepţiei buddhiste ne îndreptăţesc, consideră 

Parfit, să îl considerăm pe Buddha ca fiind autorul primei versiuni a teoriei.  

      Întrebarea care se pune, însă, este dacă putem aplica conceptul de teorie, în 

accepţiunea care i se dă acestuia în cadrul filosofiei contemporane, unei viziuni 

metafizice antice cum este aceea a lui Buddha, care nu ne-a parvenit într-o formă 

integrală şi din sursă directă, ci numai fragmentar, prin mărturiile unor intermediari, 

existând riscul unor interpretări ulterioare eronate. Pentru a putea răspunde acestei 

întrebări va trebui, mai întâi, să determinăm dacă la nivelul gândirii filosofice 

contemporane se poate vorbi despre o unică concepţie privind natura teoriilor. În 

cazul în care există mai multe astfel de concepţii, va trebui să verificăm dacă vreuna 
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dintre ele este aplicabilă, chiar şi parţial, viziunii buddhiste asupra eului. O 

verificare similară se va efectua şi în cazul celorlalte aşa-numite versiuni ale teoriei, 

pentru a putea stabili în ce măsură reuşesc ele să satisfacă condiţiile cerute pentru o 

teorie veritabilă. 

      În ce priveşte existenţa unei concepţii unice privind natura teoriilor în filosofia 

contemporană, putem afirma, fără teama de a greşi, că nu există una ci mai multe 

astfel de concepţii. După cum observă şi Wesley C. Salmon: Există două concepţii 

principale cu privire la natura teoriilor. Conform “concepţiei standard”, teoriile 

sunt sisteme axiomatice parţial interpretate, conform “concepţiei semantice”, o 

teorie este o colecţie de modele1. Aceste două concepţii sunt preluate de către 

filosofie din ştiinţă şi impun criterii foarte restrictive, pe care cu greu reuşeşte să le 

îndeplinească chiar şi o candidată la statutul de teorie ştiinţifică.  

     Desigur, în aceste condiţii este greu de presupus că vreuna dintre concepţiile 

filosofice formulate până în prezent cu privire la o temă sau alta poate satisface în 

întregime condiţiile cerute unei teorii. Nu consider, însă, că actul de a opta pentru un 

concept mai slab de teorie, care să fie perfect aplicabil unei concepţii filosofice, 

reprezintă o alternativă viabilă. Celui care face o astfel de opţiune i se poate oricând 

reproşa că respectivul concept este mult prea lax şi că, din acest motiv, nu este 

îndreptăţit să considere că a identificat, într-adevăr, o teorie. Iată de ce socotesc că 

este preferabil să evaluăm caracterul de teorie al principalelor versiuni ale aşa-

numitei teorii de tip mănunchi a eului din perspectiva celor mai restrictive concepţii 

cu privire la natura teoriilor formulate până în prezent. Chiar dacă nici una dintre 

versiunile ce vor fi prezentate nu va reuşi să îndeplinească toate condiţiile cerute, 

evaluarea se va putea realiza, totuşi, prin prisma numărului de criterii satisfăcute de 

către fiecare concepţie asupra eului luată în parte şi a gradului de relevanţă al 

criteriilor pe care ea reuşeşte să le satisfacă. Desigur, în cazul în care vreuna dintre 

aceste concepţii filosofice cu privire la eu nu respectă în totalitate criteriile la care 

făceam referire, nu vom putea vorbi despre ea ca fiind, în mod indubitabil, o teorie. 

                                                 
1 Wesley C. Salmon,  Teorie  în  Dancy, Jonathan şi  Sosa, Ernest (ed.),  Dicţionar de filosofia 
cunoaşterii,  vol. II,  Editura Trei,  Bucureşti,  pp. 394. 
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În funcţie de numărul şi de relevanţa criteriilor pe care ea reuşeşte să le 

îndeplinească, vom putea, totuşi, să apreciem dacă există mai multe motive pentru a 

considera că respectiva concepţie este o teorie sau pentru a considera că ea nu este o 

teorie. Desigur, o astfel de apreciere va avea un anumit grad de relativitate. 

Consider, însă, că este  preferabil să procedăm în acest fel, chiar dacă nu vom putea 

determina cu certitudine dacă teoria de tip mănunchi a eului este, într-adevăr, o 

teorie, decât să optăm într-o manieră arbitrară pentru o concepţie sau alta cu privire 

la natura teoriilor, care ar avea un caracter atât de vag încât ar putea fi aplicată fără 

nici un fel de dificultate versiunilor analizate.   

      În cele ce urmează, voi căuta să identific elementele definitorii ale fiecăreia 

dintre cele două concepţii principale cu privire la natura teoriilor. 

      Potrivit concepţiei standard (numită şi concepţia sintactică), care a fost puternic 

susţinută de către empiriştii logici, o teorie este o entitate lingvistică care se 

individualizează prin caracteristicile ei sintactice. Ea este alcătuită dintr-o mulţime 

de enunţuri care pot fi exprimate prin intermediul unui limbaj formal  şi care pot fi 

organizate axiomatic, astfel încât dintr-un număr mic de enunţuri (axiomele 

sintactice), despre care se consideră că exprimă adevăruri indubitabile, să fie 

derivate toate celelalte enunţuri ale teoriei.    

      Conform acestei concepţii, fiecare teorie conţine legi de corespondenţă care 

corelează termenii teoriei cu elemente observabile, accesibile fenomenal (ex: 

entităţi, proprietăţi, evenimente, etc.). În virtutea acestor corelări, termenii teoriei 

pot fi interpretaţi şi se poate stabili apoi, prin verificare empirică, dacă enunţurile 

teoriei sunt sau nu adevărate. Problema este, însă, că nu toţi termenii teoretici pot fi 

interpretaţi pe baza acestor legi de corespondenţă, motiv pentru care adepţii acestei 

concepţii cad de acord că teoriile nu pot fi decât parţial interpretate. 

      În rezumat, potrivit concepţiei standard, o teorie este un set de enunţuri care pot 

fi organizate deductiv într-un limbaj formal şi care sunt combinate cu reguli de 

corespondenţă ce servesc la interpretarea unora dintre termenii acestui limbaj. 

      Conform concepţiei semantice (susţinută mai ales de către structuralişti), o 

teorie este o entitate extra-lingvistică, o colecţie de modele interconectate. Ea se 
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individualizează în virtutea modelelor care o compun şi a relaţiilor existente între 

acestea. Fiecare model este o structură abstractă (ex: o structură matematică) care 

stă într-o relaţie de reprezentare cu fenomene actuale sau fizic posibile. Potrivit 

acestei concepţii, referenţii enunţurilor lingvistice nu mai sunt fenomenele ci 

modelele care reprezintă respectivele fenomene, motiv pentru care legile de 

corespondenţă între termenii lingvistici şi fenomene devin inutile.  

      Din cauză că nu mai apelează la legile de corespondenţă, adepţii acestei 

concepţii privind natura teoriilor se văd confruntaţi cu probleme ce privesc relaţiile 

care există între teorie (concepută ca o colecţie de modele) şi lumea naturală, 

accesibilă fenomenal. Astfel, există posibilitatea ca modelele să conţină entităţi şi 

relaţii care nu au corespondenţi în natură. De asemenea, este posibil ca modelul să 

prezinte mecanisme despre care se presupune că descriu modul în care funcţionează 

lumea naturală dar a căror existenţă nu poate fi verificată deoarece nu sunt direct 

observabile; în acest caz, modelul poate fi interpretat ca o aproximare sau idealizare 

a sistemelor din natură, incluzând mecanisme ce nu pot fi observate în mod direct.    

      Existenţa acestor dificultăţi a dus la apariţia unor puncte de vedere diferite (fie 

realiste, fie antirealiste) în privinţa condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru ca 

modelele ce compun o teorie să poată fi aplicate cu succes lumii naturale. Astfel, 

potrivit realiştilor, toate elementele componente ale modelului trebuie să aibă 

corespondenţi la nivel ontologic, în timp ce, potrivit antirealiştilor, multe elemente 

ale modelului pot să nu aibă astfel de corespondenţi. 

      În esenţă, se poate afirma că, potrivit concepţiei semantice, o teorie prezintă 

modele ale fenomenelor actuale sau fizic posibile, rolul acestor modele fiind acela 

de a caracteriza, în circumstanţe ideale, fenomenele pe care le reprezintă. 

      Dincolo de aceste puncte de vedere divergente privind natura teoriilor, pot fi 

precizate şi o serie de condiţii în privinţa cărora s-a căzut de acord că trebuie 

îndeplinite de către orice teorie veritabilă. Astfel, orice teorie trebuie să fie 

verificabilă empiric, să aibă un caracter explicativ iar tezele sale trebuie să fie în aşa 

fel formulate încât să permită efectuarea unor predicţii. În măsura în care aceste 

explicaţii şi predicţii se vor confirma, teoria va putea fi acceptată ca fiind viabilă. 
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      În ce priveşte întrebarea dacă vreuna dintre principalele concepţii privind natura 

teoriilor susţinute în cadrul filosofiei contemporane este aplicabilă viziunii 

buddhiste asupra eului, va fi necesar ca, mai înainte de a putea răspunde acestei 

întrebări, să efectuăm o prezentare detaliată a respectivei viziuni. Pornind de la 

această prezentare, vom putea stabili dacă există suficiente elemente care să ne 

îndreptăţească să considerăm viziunea buddhistă asupra eului ca fiind o teorie. 

Menţionez că această prezentare va fi realizată în capitolul al doilea al lucrării de 

faţă, capitol în care voi încerca să stabilesc dacă şi alte aşa-numite versiuni ale 

teoriei de tip mănunchi a eului pot fi considerate ca având caracter de teorie. 

      Pentru moment, însă, îmi voi concentra atenţia asupra unui alt aspect al teoriei 

de tip mănunchi a eului pe care îl consider a fi problematic, şi anume caracterul 

unitar al acesteia. 

 

      III.  Despre caracterul unitar al teoriei de tip mănunchi a eului 

 

      După cum susţineam în secţiunea precedentă, există raţiuni pentru a pune sub 

semnul întrebării caracterul de teorie al unora dintre aşa-numitele versiuni ale teoriei 

de tip mănunchi a eului. Voi arăta, însă, în cele ce urmează, că există motive cel 

puţin la fel de întemeiate pentru a pune la îndoială chiar caracterul unitar al acestei 

teorii. 

      Un prim motiv este acela că au fost formulate, pe parcursul istoriei, numeroase 

concepţii privind natura eului care au fost caracterizate, ulterior,  drept versiuni ale 

teoriei de tip mănunchi a eului dar pe care autorii lor nu le-au denumit niciodată 

astfel. De aceea, consider că se impune o analiză atentă a acestor concepţii, pentru a 

stabili dacă ele sunt, într-adevăr, versiuni ale uneia şi aceleiaşi teorii şi pentru a 

determina care sunt acele elemente comune tuturor acestor concepţii care ne 

îndreptăţesc să considerăm că teoria de tip mănunchi a eului are un caracter unitar. 

      Un alt motiv important îl constituie marea diversitate a soluţiilor găsite de către 

autorii diferitelor aşa-numite versiuni ale teoriei de tip mănunchi a eului pentru alte 

probleme filosofice, care au legătură directă cu problema naturii eului, cum ar fi, 
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spre exemplu, problema minte-corp. Dată fiind această varietate de soluţii propuse 

pentru o problemă adiacentă celei a naturii eului, ne putem întreba dacă nu cumva 

această diversitate de puncte de vedere se extinde şi în cazul teoriei de tip mănunchi 

a eului, îndreptăţindu-i pe cei care se îndoiesc de caracterul unitar al acesteia. 

      Atât identificarea elementelor comune diferitelor aşa-numite versiuni ale teoriei 

de tip mănunchi a eului cât şi stabilirea faptului dacă, între adepţii acestei teorii, nu 

există o diversitate de vederi în ce priveşte natura eului, vor necesita, însă, o 

prezentare prealabilă, detaliată, a concepţiilor acestor autori asupra naturii eului. Dat 

fiind că această prezentare va fi realizată în cel de-al doilea capitol al lucrării, voi 

amâna pentru atunci răspunsul la întrebarea dacă cele două motive de a pune la 

îndoială caracterul unitar al teoriei de tip mănunchi a eului sunt sau nu întemeiate. 

      Deocamdată, îmi propun doar să identific principalele versiuni ale teoriei care 

vor fi prezentate în capitolul următor, cu precizarea că voi pune denumirea de 

versiune între ghilimele până când voi stabili dacă ele sunt, într-adevăr, versiuni ale 

uneia şi aceleiaşi teorii. De asemenea, este necesar să menţionez că fiecare 

“versiune” în parte va fi denumită în funcţie de autorul care a formulat-o. 

      Voi începe prin a încerca să determin care este, în ordine cronologică, cea dintâi 

“versiune” a teoriei de tip mănunchi a eului. Aceasta este o sarcină dificilă dat fiind 

faptul că, în literatura de specialitate, nu există nici până astăzi un punct de vedere 

unanim acceptat în ce priveşte identificarea acelui autor care a propus prima 

“versiune” a teoriei. 

      Pentru o lungă perioadă de timp, titulatura de cel dintâi reprezentant al teoriei i-a 

fost atribuită lui David Hume. Într-un articol al său publicat în anul 1987 şi intitulat 

Divided Minds and the Nature of Persons, Derek Parfit (unul dintre cei mai 

importanţi reprezentanţi ai teoriei de tip mănunchi a eului) ajunge, însă, să afirme 

că: Primul teoretician bundle a fost Buddha, care a predat anatta sau viziunea non-

eului 1. Argumentele aduse de către Parfit în sprijinul poziţiei sale nu i-au convins 

pe majoritatea comentatorilor contemporani dar punctul său de vedere rămâne, 

                                                 
1 Derek Parfit, Divided Minds and the Nature of Persons  in  Mindwaves, Blackwell, Oxford, 1987, 
pag. 22. 
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totuşi, o ipoteză de lucru care nu poate fi ignorată atâta timp cât la adresa ei nu vor 

fi formulate critici decisive. De aceea, optez pentru a prezenta concepţia lui Buddha 

asupra eului ca pe o posibilă “versiune” a teoriei de tip mănunchi a eului, urmând 

ca, apoi, să încerc să determin dacă există suficiente elemente care să ne 

îndreptăţească să admitem punctul de vedere al filosofului britanic. 

      După cum arătam anterior, celălalt candidat la titulatura de prim reprezentant al 

teoriei este David Hume. El a fost şi continuă să fie considerat de către marea 

majoritate a comentatorilor ca fiind cel dintâi reprezentant al teoriei. De altfel, nu 

trebuie uitat faptul că la originea denumirii de teorie de tip mănunchi a eului se află 

o faimoasă remarcă a lui Hume potrivit căreia o persoană nu este nimic altceva 

decât un mănunchi sau o colecţie de percepţii diferite1. 

      Depăşind această controversă ce priveşte identificarea celui care a propus prima 

“versiune” a teoriei, îi voi menţiona, în cele ce urmează, şi pe ceilalţi autori despre 

care se poate afirma cu îndreptăţire că au propus “versiuni” ale teoriei de tip 

mănunchi a eului.  

      Unul dintre aceştia este William James, autor care a formulat nu una, ci chiar 

două “versiuni” ale acestei teorii. Raţiunile care ne îndreptăţesc să considerăm că 

James a formulat două “versiuni” ale teoriei de tip mănunchi a eului vor fi expuse, 

pe larg, în capitolul al doilea al lucrării de faţă.  

      Celelalte “versiuni” ale teoriei care vor mai fi prezentate sunt cele ale lui Ernst 

Mach, Bertrand Russell, Herbert Feigl şi Derek Parfit. 

      Desigur, autorii menţionaţi nu au fost singurii adepţi ai teoriei de tip mănunchi a 

eului. Au existat şi alţii (în special în rândul pozitiviştilor logici) care şi-au 

manifestat simpatia pentru această teorie şi în ale căror opere pot fi identificate 

anumite elemente care se regăsesc şi în cadrul diferitelor “versiuni” ale teoriei. Nici 

unul dintre ei nu şi-a formulat, însă, într-o manieră explicită şi sistematică propria 

                                                 
1 David Hume,  Of Personal Identity   in   A Treatise of Human Nature,  Penguin,  London,  1984,  
pag. 300. 
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concepţie privind natura eului, motiv pentru care ei nu pot fi consideraţi ca fiind 

autorii unor “versiuni” ale teoriei de tip mănunchi a eului. 

      Acestea fiind spuse, voi aborda, în rândurile ce urmează, o altă temă pe care o 

consider a fi importantă, şi anume aceea a relaţiilor care există între teoria de tip 

mănunchi a eului şi problema identităţii personale. 

 

      IV.   Teoria de tip mănunchi a eului în contextul problemei identităţii  

              personale 

 

      Plasarea teoriei de tip mănunchi a eului în contextul problemei identităţii 

personale, prin determinarea relaţiilor care există între ele, reprezintă un obiectiv 

important dat fiind faptul că, în această lucrare, încerc să stabilesc dacă teoria de tip 

mănunchi a eului poate constitui o soluţie viabilă a problemei identităţii personale. 

      Nu îmi propun, în această secţiune, să prezint în detaliu relaţiile existente între 

teoria şi problema în chestiune, ci doar să trasez cadrul general al acestor relaţii. Voi 

insista asupra detaliilor în capitolul al treilea al lucrării, după ce voi fi realizat, deja, 

o prezentare exhaustivă a teoriei de tip mănunchi a eului. 

      Pentru început, să vedem cum poate fi definită problema identităţii personale şi 

care au fost principalele tipuri de soluţii propuse pentru rezolvarea ei. 

      Putem diferenţia două aspecte ale problemei identităţii personale: primul aspect 

este acela de a stabili care este condiţia necesară şi suficientă pentru ca o persoană 

P1 la un moment t1 să fie numeric identică cu o persoană P2 la un moment t2 (altfel 

spus, care este criteriul identităţii persoanei în timp); al doilea aspect (presupus de 

primul) este aceea de a şti ce este o persoană. 

      Pentru ambele aspecte ale problemei au fost propuse, pe parcursul timpului, 

numeroase soluţii. Au existat mai multe încercări de clasificare a acestor soluţii dar 

cea mai des utilizată distincţie este aceea dintre soluţii reducţioniste şi soluţii non-

reducţioniste. Voi prezenta, pe scurt, acele trăsături care diferenţiază soluţiile 

reducţioniste de cele non-reducţioniste. 



 

 

 

12

       Potrivit soluţiilor reducţioniste, identitatea persoanei în timp se reduce la 

existenţa continuă a unei serii de fapte particulare interconectate, care sunt fie de 

natură fizică, fie de natură psihologică. Toţi reducţioniştii sunt de acord că persoana 

nu este un fapt primitiv ireductibil, o entitate simplă şi indivizibilă, ci o combinaţie 

de fapte particulare. Ei au, însă, puncte de vedere diferite în ce priveşte natura 

acestor fapte care constituie persoana (faptele respective sunt concepute ca fiind sau 

fizice sau psihologice), precum şi în ceea ce priveşte existenţa unui eu subiectiv 

(unii consideră că există un astfel de eu, în timp ce alţii consideră că nu există). 

      Conform soluţiilor non-reducţioniste, identitatea persoanei în timp nu se reduce 

la un ansamblu de fapte particulare interrelaţionate (indiferent dacă acestea sunt 

fizice sau psihologice), deoarece, în opinia non-reducţioniştilor, aceste fapte 

presupun identitatea personală. Având în vedere că identitatea personală este 

concepută ca fiind ireductibilă, nu mai putem vorbi, în cazul non-reducţioniştilor, 

despre o condiţie necesară şi suficientă a acesteia şi, deci, nici despre un criteriu al 

identităţii personale.  

      Un element care este comun tuturor soluţiilor non-reducţioniste este acela că ele 

apelează la un aşa-numit fapt suplimentar pentru a rezolva problema identităţii 

persoanei în timp. Acest fapt suplimentar primeşte, însă, două accepţiuni diferite în 

cadrul non-reducţionismului, fiind conceput fie ca o entitate a cărei existenţă este 

independentă de aceea a creierului, a corpului sau a evenimentelor mentale1 (această 

entitate fiind persoana însăşi) fie ca fiind totuna cu identitatea personală. În ce-i 

priveşte pe cei care susţin că faptul suplimentar se identifică cu identitatea 

personală, trebuie precizat că aceştia nu explică cu claritate ce înţeleg prin persoană. 

      Acestea sunt, aşadar, trăsăturile definitorii ale principalelor tipuri de soluţii 

propuse în vederea rezolvării problemei identităţii personale. În cele ce urmează, voi 

căuta să trasez, în linii mari, o imagine a relaţiilor în care se află teoria de tip 

mănunchi a eului cu problema identităţii personale şi, implicit, cu soluţiile propuse 

în vederea rezolvării acesteia. 

                                                 
1 cf. Derek Parfit,  Reasons and Persons,  Clarendon Press,  Oxford,  1987,  pag. 210 
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      Pentru a putea stabili ce relaţii există între teoria de tip mănunchi a eului şi 

problema identităţii personale este necesar ca, în prealabil, să ştim care sunt 

trăsăturile definitorii ale acestei teorii. Din acest motiv, voi prezenta câteva dintre 

elementele asupra cărora cei mai mulţi dintre comentatori cad de acord că reprezintă 

caracteristici esenţiale ale teoriei, urmând ca, în capitolul al doilea al lucrării, să 

stabilesc cu exactitate dacă aceste elemente sunt, într-adevăr, comune tuturor 

“versiunilor” teoriei şi pot fi considerate drept trăsături esenţiale ale acesteia. 

      În esenţă, teoria de tip mănunchi a eului este o teorie privind natura eului. 

Potrivit acestei teorii, termenii eu, minte şi persoană au acelaşi referent, şi anume un 

mănunchi de elemente care este accesibil prin experienţă. Aceste elemente îşi 

succed unele altora, ele fiind interconectate prin intermediul anumitor tipuri de 

relaţii care, potrivit adepţilor acestei teorii, pot asigura atât unitatea sincronică 

(unitatea la un anumit moment dat) cât şi unitatea diacronică (unitatea pe parcursul 

timpului) a unei persoane. De aceea, consideră ei, nu mai este necesară postularea 

existenţei unui eu subiectiv care să asigure unitatea sincronică şi unitatea diacronică 

a persoanei. 

     Dat fiind faptul că pe baza acestor trăsături care sunt, în general, considerate ca 

fiind  definitorii pentru teoria de tip mănunchi a eului putem oferi răspunsuri pentru 

ambele aspecte ale problemei identităţii personale, reiese că avem motive să 

considerăm că teoria oferă o posibilitate de rezolvare a acestei probleme. În ce 

priveşte identificarea tipului de soluţii în care ar putea fi încadrată această rezolvare, 

putem constata că ea cuprinde toate acele elemente pe care le-am prezentat ca fiind 

caracteristici esenţiale ale soluţiilor reducţioniste.  

      În concluzie, în cazul în care ideile centrale ale teoriei de tip mănunchi a eului 

sunt cele pe care le-am menţionat anterior (lucru pe care îl vom putea stabili cu 

precizie în capitolul al  doilea al acestei lucrări), se poate afirma că ea oferă o soluţie 

reducţionistă pentru problema identităţii personale. Atât analiza acestei soluţii cât şi 

evaluarea ei, identificarea eventualelor puncte slabe şi stabilirea modalităţilor prin 

care aceste slăbiciuni pot fi eliminate vor fi realizate pe parcursul mai multor 

capitole ale acestei lucrări.  
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     Acestea fiind spuse, voi trece la ultima secţiune a acestui capitol introductiv, în 

care voi căuta să identific principalele discipline care sunt interesate de studiul 

teoriei de tip mănunchi a eului. 

       

       

      VI.  Teoria de tip mănunchi a eului – subiect de interes al mai multor   

             discipline 

 

      Am precizat, încă din debutul capitolului de faţă, că scopul acestei lucrări este 

acela de a analiza teoria de tip mănunchi a eului, în calitate de soluţie posibilă a 

problemei identităţii personale, din perspectiva principalelor discipline interesate de 

studiul acesteia. Desigur, există un număr mare de discipline, atât filosofice cât şi 

ştiinţifice, care sunt potenţial interesate de studierea acestei teorii. Eu îmi propun, 

însă, să le evidenţiez doar pe câteva dintre ele, şi anume pe acelea care cuprind o 

serie de teme ce au o legătură directă cu tema naturii eului şi care îmi permit să 

realizez o evaluare a viabilităţii teoriei de tip mănunchi a eului prin prisma celor mai 

noi descoperiri şi a ultimelor concluzii la care s-a ajuns în cadrul respectivelor 

discipline. 

      O primă disciplină care este direct interesată de studiul teoriei în discuţie poate 

fi identificată pornind chiar de la denumirea acestei teorii. Dat fiind că teoria de tip 

mănunchi a eului este numită şi teoria de tip mănunchi a minţii, este uşor de înţeles 

că una dintre disciplinele interesate de această teorie este filosofia minţii. Acest 

interes se explică şi prin faptul că adepţii teoriei propun o serie de soluţii în vederea 

rezolvării a două probleme amplu dezbătute în cadrul filosofiei minţii, respectiv 

problema minte-corp şi problema conştiinţei.  Faptul că ei au propus aceste soluţii 

m-a determinat, de altfel, să îmi concentrez atenţia doar asupra acestor două 

probleme din cadrul filosofiei minţii. Desigur, există în cadrul acestei discipline (şi 

nu numai al acestei discipline) şi alte teme pe care le-aş putea lua în calcul. Din 

considerente de coerenţă şi sistematicitate mă voi limita, însă, la numai două teme în 

cazul fiecărei discipline în parte. 
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      În cadrul secţiunii din capitolul al patrulea pe care o voi dedica analizei teoriei 

de tip mănunchi a eului din perspectiva filosofiei minţii voi evalua soluţiile propuse 

de către reprezentanţii teoriei, căutând să stabilesc dacă vreuna dintre aceste soluţii 

rezistă criticilor care pot fi îndreptate împotriva ei; apoi, voi încerca să determin 

dacă în urma unei astfel de evaluări pot fi furnizate noi argumente în sprijinul ideii 

că teoria de tip mănunchi a eului poate constitui o soluţie viabilă a problemei 

identităţii personale. Voi proceda în acelaşi mod şi în cazul evaluărilor realizate din 

perspectiva celorlalte discipline direct interesate de studiul teoriei, pe care le voi 

menţiona în cele ce urmează.       

      Ţinând cont de faptul că teoria de tip mănunchi a eului este o teorie privind 

natura eului (eu care este conceput ca fiind identic cu mintea şi cu persoana), reiese 

că o altă disciplină pe care va trebui să o avem în vedere este metafizica, disciplina 

care se preocupă de studierea naturii lucrurilor. Mă voi opri asupra a numai două 

teme din cadrul metafizicii (tema distincţiei dintre actual şi nominal şi tema unităţii 

eului) deoarece, pe baza concluziilor la care voi ajunge în urma analizei lor, voi 

putea stabili dacă pot fi aduse argumente convingătoare în sprijinul a două teze 

controversate, susţinute de către adepţii teoriei, şi anume: teza potrivit căreia putem 

vorbi despre eu ca despre o entitate individuală şi indivizibilă numai la nivelul 

limbajului şi teza conform căreia caracterul unitar al eului este asigurat exclusiv de 

către relaţiile care există între elementele componente ale eului. 

      Dat fiind că reprezentanţii teoriei discută pe larg chestiunea statului ontologic al 

eului şi al elementelor sale componente, consider că avem motive întemeiate pentru 

a încadra şi ontologia în rândul disciplinelor direct interesate de studierea teoriei de 

tip mănunchi a eului. Pot fi identificate şi în cazul ontologiei două teme (tema 

existenţei tropilor şi tema individuaţiei) care sunt relevante pentru teoria în discuţie 

şi a căror analiză ne poate furniza argumente care confirmă sau infirmă anumite teze 

susţinute de către adepţii teoriei de tip mănunchi a eului. Consider aceste teme ca 

fiind relevante pentru teoria de tip mănunchi a eului deoarece atât chestiunea 

statului ontologic al elementelor care constituie eul cât şi chestiunea modului în care 
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se individualizează o persoană în raport cu altele constituie probleme dificil de 

rezolvat pentru orice reprezentant al acestei teorii.  

      Am menţionat, până acum, numai discipline filosofice preocupate de studiul 

teoriei de tip mănunchi a eului. Există, însă, şi discipline ştiinţifice care manifestă 

un interes deosebit pentru această teorie. 

      Una dintre aceste discipline ştiinţifice, care pentru o lungă perioadă a fost 

considerată ca fiind parte integrantă a filosofiei dar care, în timp, şi-a câştigat 

autonomia, este psihologia. Studierea eului, a minţii şi a persoanei constituie 

preocupări constante ale psihologiei, ea fiind interesată şi de analiza teoriilor 

filosofice care abordează această tematică, teorii printre care se numără şi teoria de 

tip mănunchi a eului. Modul în care este conceput raportul dintre eu, minte şi 

persoană din perspectiva psihologiei va constitui, de altfel, una dintre temele pe care 

le voi aborda, motivul pentru care am optat pentru această temă fiind acela că 

reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului au o poziţie anti-intuitivă în privinţa 

acestui raport (ei consideră eul, mintea şi persoana ca fiind unul şi acelaşi lucru). De 

asemenea, voi prezenta viziunea psihologiei asupra raportului dintre persoană şi 

personalitate, aceasta fiind cea de-a doua temă din cadrul respectivei discipline pe 

care îmi propun să o abordez. Importanţa acestei teme constă în faptul că ea ne 

permite să stabilim cât sunt de credibile din punct de vedere ştiinţific afirmaţiile 

reprezentanţilor teoriei cu privire la persoană şi personalitate. 

      Cealaltă disciplină ştiinţifică din perspectiva căreia voi evalua teoria de tip 

mănunchi a eului este neurofiziologia. Această disciplină studiază mecanismele 

neurofiziologice ale creierului, organ al corpului care este quasi-unanim acceptat ca 

fiind sediul eului şi al minţii. Considerând că procesele mentale sunt procese fizice 

ale creierului, neurofiziologia caută să explice cum funcţionează mintea pornind de 

la studiul modului în care funcţionează creierul. Pentru a avea succes în acest 

demers explicativ, neurofiziologia ia în considerare şi teoriile filosofice cu privire la 

eu, minte sau la raportul dintre minte şi creier deoarece aceste teorii deschid noi căi 

de investigaţie şi oferă mai multe soluţii posibile pentru una şi aceeaşi problemă, 
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soluţii care pot fi, apoi, verificate experimental. Printre teoriile filosofice de care se 

interesează această disciplină se numără şi teoria de tip mănunchi a eului. 

      Dintre temele abordate de către neurofiziologie care au o legătură directă cu 

teoria de tip mănunchi a eului, mă voi axa asupra următoarelor două: problema 

unităţii conştiinţei (cunoscută şi sub numele de problema legăturii) şi studiul 

consecinţelor emisferectomiei (termen folosit pentru a denumi operaţiunea de 

separare chirurgicală a celor două emisfere cerebrale ale unui creier). Prima temă 

este relevantă în contextul demersului de evaluare a teoriei de tip mănunchi a eului 

deoarece ne permite să stabilim dacă pot fi aduse argumente ştiinţifice în sprijinul 

ideii existenţei unui eu conceput ca o entitate conştientă şi dacă pot fi contrazise, 

astfel, afirmaţiile reprezentanţilor teoriei. În ce priveşte cea de-a doua temă, aceasta 

este relevantă deoarece, în opinia adepţilor teoriei, în urma analizei consecinţelor 

emisferectomiei au fost furnizate o serie de probe ştiinţifice care confirmă 

veridicitatea teoriei de tip mănunchi a eului. 

      Acestea sunt, aşadar, cele cinci discipline din perspectiva cărora îmi propun să 

evaluez teoria de tip mănunchi a eului. Pe baza rezultatelor acestor evaluări voi 

putea determina care sunt principalele deficienţe ale acestei teorii şi cum pot fi ele 

remediate astfel încât teoria de tip mănunchi a eului să poată fi considerată o soluţie 

viabilă a problemei identităţii personale. 

      Înainte de a ajunge la evaluarea teoriei este, însă, necesară prezentarea acesteia. 

Următorul capitol va fi dedicat prezentării, în ordine cronologică, a principalelor 

“versiuni” ale teoriei şi identificării acelor elemente care sunt comune tuturor 

acestor “versiuni” şi care, eventual, ne îndreptăţesc să vorbim despre o unică teorie 

de tip mănunchi a eului. 
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Capitolul al II-lea 

Teoria de tip mănunchi a eului 

 

      I.  Principalele “versiuni” ale teoriei 

 

          1. “Versiunea” lui Buddha 

 

      După cum arătam încă din capitolul anterior, voi admite, până la proba contrarie, 

punctul de vedere al lui Parfit potrivit căruia Buddha este primul reprezentant al 

teoriei de tip mănunchi a eului şi autorul celei dintâi “versiuni” a acestei teorii. Dat 

fiind că Buddha îl precede, din punct de vedere cronologic, pe celălalt posibil 

candidat la titulatura de prim reprezentant al teoriei, David Hume, voi debuta în 

demersul meu de prezentare a principalelor “versiuni” ale teoriei de tip mănunchi a 

eului prin expunerea “versiunii” buddhiste, încercând să stabilesc dacă ea 

îndeplineşte caracteristicile unei teorii.  

      Pentru început, trebuie spus că o expunere completă şi exactă a concepţiei lui 

Buddha asupra eului (numită şi anatta, de la termenul din limba pali an-atta, care 

înseamnă non-eu) reprezintă o sarcină foarte dificilă, dacă nu chiar imposibilă; căci, 

după cum remarcă şi Alan W. Watts, e extrem de greu să ne dăm seama care era 

forma originară a buddhismului1. De altfel, una dintre principalele dificultăţi pe 

care le are de întâmpinat oricine încearcă să prezinte concepţia pe care a avut-o 

Buddha cu privire la o anumită chestiune este aceea că nu există lucrări scrise în 

                                                 
1 Alan W. Watts,  Originile budismului  în  Calea Zen,  Humanitas,  Bucureşti,  1997,  pag. 52. 
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privinţa cărora să existe certitudinea că redau cu exactitate punctele de vedere ale lui 

Buddha. Învăţăturile lui 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 sale (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).  

      În principal, există două grupuri de scrieri buddhiste, respectiv canonul pali al 

Theravadei (şcoala de sud a buddhismului) şi canonul sanscrito-tibetano-chinez al 

Mahayanei (şcoala de nord a buddhismului). Diferenţele doctrinare existente între 

cele două canoane au dus, până la urmă, la apariţia a două ramuri ale buddhismului: 

buddhismul Hinayana, numit şi Micul Vehicul (bazat pe canonul pali) şi buddhismul 

Mahayana, numit şi Marele Vehicul (bazat pe canonul Mahayana).  

      În ciuda acestor diferenţe, pot fi, totuşi, identificate 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 despre eu, voi 

căuta să mă bazez doar pe acest gen de teze. 

      O primă teză buddhistă asupra căreia îmi voi concentra atenţia este cea potrivit 

căreia eul, conceput ca un suflet, ca o entitate substanţială care îşi păstrează 

identitatea în timp, nu este altceva decât o iluzie. Buddha caută să explice şi modul 

în care apare această iluzie. În opinia sa, dacă vom privi cu atenţie pumnul de la o 

mână ni se va părea, treptat, că în interiorul pumnului se află un punct central în care 

converg o multitudine de relaţii care conferă unitate pumnului şi care ar putea fi 

uşor identificat în momentul în care am deschide pumnul. În mod similar, fiecare 

dintre noi ajunge să aibă impresia că în interiorul capului său există un punct central 

care îi conferă unitate minţii sale şi care nu este altceva decât eul, conceput ca un 

suflet substanţial. Aparent, acest eu ne este accesibil în mod nemijlocit prin 

introspecţie. Dar, aşa cum în urma deschiderii pumnului nu vom găsi nimic în 

interior şi vom constata că punctul central care părea a fi acolo nu există în realitate, 

tot aşa vom observa, dacă vom examina cu atenţie interiorul minţii noastre, că aşa-

zisul eu substanţial nu este altceva decât o simplă iluzie. 
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      Toate şcolile buddhiste cad de acord că trebuie respinsă ideea existenţei unui eu 

conceput ca o entitate substanţială, durabilă, care este subiectul constant al 

experienţei noastre schimbătoare. Eul nu are o existenţă actuală, nu este o entitate 

care există separat, ci are o existenţă nominală, este o abstractizare făcută din 

memorie. Termenul eu (care are aceeaşi semnificaţie ca şi termenii minte şi 

persoană) nu desemnează un suflet, o entitate substanţială, ci o combinaţie 

temporară de fenomene mentale. 

      De altfel, potrivit buddhismului, fiinţa umană în întregul ei 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. Există numai 

khandhas-urile, fenomenele fizice şi mentale. După cum observă Zimmer: nu există 

un gânditor, există numai gândire; nu există cineva care simte, ci sentimente; nu 

există actor, ci doar acţiuni vizibile1. 

      Conform lui Buddha, 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 

                                                 
1 Heinrich Zimmer,  Buddhismul  în  Filozofiile Indiei,  Humanitas,  Bucureşti,  1997,  pag. 343. 
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insistă asupra realităţii unităţilor infinitezimale din care se spune că e alcătuită 

iluzia universală2. 

      Concepţia buddhistă cu privire la raportul dintre minte şi corp este una dualistă. 

Potrivit lui Buddhaghosa, unul dintre cei mai importanţi comentatori buddhişti, nu 

trebuie să gândim mintea şi corpul ca pe un întreg cu o existenţă durabilă, ci ca fiind 

separate şi efemere. Mintea şi corpul sunt alcătuite din khandhas-uri cu existenţă 

efemeră a căror natură este fie mentală fie materială. Aceste khandhas-uri fiind 

singurele entităţi care au o existenţă reală, rezultă că: la nivel fundamental, există 

numai distincţia mental-material1. Nici Buddha şi nici comentatorii ulteriori nu au 

considerat necesar să aducă argumente în sprijinul acestei poziţii dualiste, 

mulţumindu-se să afirme că adevărul ei este indubitabil. Emblematică, în acest sens, 

este afirmaţia cu care Buddhaghosa încheie prezentarea viziunii buddhiste cu privire 

la raportul minte-corp: Viziunea cuiva care vede lucrurile în acest fel se numeşte 

viziune corectă2. De altfel, trebuie menţionat că Buddha nu a încercat să probeze sau 

să analizeze critic nici celelalte afirmaţii ale sale, considerându-le pe toate ca fiind 

adevăruri revelate. 

      În rezumat, concepţia lui Buddha despre eu este următoarea: ceea ce numim eu, 

minte sau persoană nu este altceva decât un complex de entităţi mentale efemere. 

Aceste entităţi îşi succed una alteia într-un proces continuu şi neîntrerupt, care 

creează impresia existenţei unei entităţi permanente. Eul are o existenţă nominală, 

este un termen utilizat în limbajul comun, dar acest termen nu desemnează o entitate 

substanţială, cu o existenţă de sine stătătoare, care persistă în timp.  

      Poate fi considerată viziunea lui Buddha cu privire la eu ca fiind o teorie? Pentru 

a putea răspunde acestei întrebări, va trebui să stabilim dacă viziunii buddhiste îi 

este aplicabilă (şi în ce măsură îi este aplicabilă) vreuna dintre cele două concepţii 

principale privind natura teoriei, respectiv concepţia sintactică şi concepţia 

semantică.  

                                                 
2 Ibidem,  pag. 343. 
1 Buddhaghosa,  Visuddhimagga  in  Sacred Books of the East,  vol. XVIII,  Oxford University Press,  
London,  1921,  pag. 28. 
2 Ibidem,  pag. 28. 
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      Pentru început, să vedem dacă pot fi identificate trăsături ale viziunii lui Buddha 

despre eu care să fie în acord cu criteriile impuse de către concepţia sintactică cu 

privire la natura teoriilor. La o analiză atentă, se poate constata că există câteva 

astfel de trăsături, cum ar fi aceea că viziunea buddhistă cuprinde enunţuri despre 

care se consideră că exprimă adevăruri indubitabile (ex: nu există euri substanţiale, 

nu există entităţi permanente, etc.) sau aceea că ea are un caracter explicativ.  

      Problema este, însă, că Buddha consideră toate enunţurile formulate de către el 

ca fiind cert adevărate, ele reprezentând cunoaştere revelată. Or, în acest caz, 

viziunea sa nu poate lua forma unui sistem deductiv (formă pe care ar trebui să o ia 

pentru a fi considerată teorie din perspectiva concepţiei sintactice) căci, în cazul 

unui astfel de sistem, numai un număr mic de enunţuri sunt admise ca fiind 

indubitabil adevărate, în timp ce celelalte enunţuri ale sistemului (ca şi valoarea lor 

de adevăr) sunt deduse din acestea. Neavând forma unui sistem deductiv, viziunea 

lui Buddha se află în neconcordanţă cu una dintre trăsăturile definitorii ale 

concepţiei sintactice despre teorie. Aceasta nu este, însă, singura neconcordanţă.  

      Din analiza textelor buddhiste care ne-au parvenit până în prezent nu reiese că 

Buddha ar fi încercat să verifice empiric adevărul afirmaţiilor sale sau că ar fi fost 

preocupat de a stabili dacă, pe baza acestor afirmaţii, se pot face predicţii viabile. 

Dat fiind că se considera iluminat, cunoscător al adevărului absolut, el nu şi-a 

formulat ideile în aşa fel încât să se poată verifica dacă ele chiar sunt adevărate sau 

dacă, pornind de la ele, se pot efectua predicţii corecte, deoarece veridicitatea 

afirmaţiilor sale era de la sine înţeleasă. Din acest motiv, concepţia lui Buddha nu 

satisface alte două condiţii pe care, potrivit concepţiei sintactice privind natura 

teoriilor, orice teorie trebuie să le îndeplinească şi anume verificabilitatea şi 

posibilitatea de a efectua predicţii.  

      Pe lângă aceste neconcordanţe, o putem menţiona şi pe aceea că viziunea lui 

Buddha nu este astfel prezentată încât să poată fi exprimată cu ajutorul unui sistem 

formal deductiv şi pe aceea că ea nu cuprinde legi de corespondenţă.        

      Dat fiind numărul mare şi, mai ales, importanţa neconcordanţelor precum şi 

caracterul neconcludent al trăsăturilor comune (nu este suficient ca o anumită 
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concepţie să aibă un caracter explicativ sau ca ea să conţină un număr de enunţuri 

considerate în mod a priori ca fiind adevărate pentru a primi titulatura de teorie), 

socotesc că avem motive întemeiate pentru a afirma că, din perspectiva concepţiei 

sintactice, viziunea buddhistă privind natura eului nu poate fi considerată ca fiind o 

teorie. 

      În ceea ce priveşte concepţia semantică privind natura teoriilor, nici aceasta nu 

este aplicabilă viziunii lui Buddha deoarece el nu face apel la modele concepute ca 

structuri abstracte care se află în relaţii de reprezentare cu fenomenele.  

      Concluzionând, putem afirma că, din perspectiva principalelor două concepţii 

contemporane privind natura teoriilor, viziunea lui Buddha privind natura eului nu 

poate fi considerată ca fiind o teorie. Desigur, ni s-ar putea reproşa că este un act cel 

puţin forţat acela de a evalua o concepţie metafizică antică prin prisma criteriilor  

impuse unei teorii ştiinţifice moderne. După cum arătam şi în capitolul întâi, însă, 

am considerat că alternativa cea mai potrivită este aceea de analiza caracterul de 

teorie al fiecărei “versiuni” în parte din perspectiva celor mai restrictive concepţii cu 

privire la natura teoriilor şi de a judeca, de la caz la caz, dacă avem motive 

întemeiate pentru a afirma (chiar dacă nu în mod indubitabil) că respectiva 

“versiune” este o teorie. Dat fiind că, în acest caz, am ajuns la concluzia că nu există 

motive întemeiate pentru a-i acorda “versiunii” lui Buddha statutul de teorie, 

consider că putem afirma cu îndreptăţire că Parfit nu are dreptate atunci când susţine 

că autorul primei “versiuni” a teoriei de tip mănunchi a eului a fost Buddha. 

Indiferent cât de multe similarităţi ar exista între concepţia buddhistă asupra eului şi 

teoria de tip mănunchi a eului, ele nu pot compensa faptul că viziunea lui Buddha nu 

are caracteristicile unei teorii veritabile. 

      În cele ce urmează, voi arăta cum concepe eul celălalt candidat la titulatura de 

prim reprezentant al teoriei de tip mănunchi a eului, şi anume David Hume. 

 

          2.  “Versiunea” lui David Hume 
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      După cum arătam în capitolul anterior, marea majoritate a comentatorilor îl 

consideră pe Hume ca fiind autorul primei “versiuni” a teoriei de tip mănunchi a 

eului. Punctul lor de vedere se confirmă, însă, numai în situaţia în care concepţia 

despre eu a lui Hume este o teorie. Pentru a putea stabili dacă filosoful scoţian a 

formulat, într-adevăr, o teorie despre eu, este necesar să prezentăm, în prealabil, 

concepţia sa în ce priveşte eul. 

      Principala lucrare în care filosoful scoţian îşi expune punctele de vedere cu 

privire la eu se intitulează Treatise of Human Nature. În această lucrare, el 

formulează numeroase critici la adresa concepţiei carteziene potrivit căreia eul este 

o entitate substanţială, simplă şi indivizibilă, de existenţa căreia suntem conştienţi 

prin introspecţie.  

      Potrivit lui Hume, filosofii care împărtăşesc concepţia carteziană îşi imaginează 

că noi suntem în fiecare moment intim conştienţi de ceea ce numim eul nostru; de 

faptul că îi simţim existenţa şi continuitatea în existenţă; şi sunt siguri, dincolo de 

evidenţa unei demonstraţii, atât de existenţa sa perfectă, cât şi de simplitatea sa1. 

Filosoful scoţian respinge, însă, această viziune, considerând că existenţa eului nu 

poate fi nici inferată din experienţă şi nici identificată prin intermediul experienţei. 

Astfel, nu numai că noi nu suntem în fiecare moment intim conştienţi de existenţa 

eului nostru dar, în realitate, nu suntem niciodată conştienţi de existenţa sa, deoarece 

prin introspecţie pot fi identificate doar anumite experienţe mentale particulare dar 

nu şi eul sau sufletul despre care cartezienii spun că are aceste experienţe. După 

cum observă Hume: 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 percepţia2.  

                                                 
1 David Hume,  Of Personal Identity  in  A Treatise of Human Nature,  Penguin,  London,  1984,  
pag. 299. 
2 Ibidem,  pag. 300. 
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      Mai mult decât atât, Hume susţine că nici măcar ideea de eu substanţial care îşi 

păstrează identitatea în timp nu este reală deoarece, potrivit concepţiei sale, orice 

idee reală ar trebui să fie derivată dintr-o impresie. O astfel de impresie din care să 

poată fi derivată ideea de eu substanţial şi durabil ar trebui să fie constantă şi 

invariabilă deoarece cartezienii concep eul ca pe o entitate care este veşnic identică 

cu sine; dar, după cum constată filosoful scoţian: 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 idee1. 

      Prin urmare, potrivit lui Hume, ideea de eu substanţial care persistă în timp nu 

este reală. El caracterizează această idee ca fiind o ficţiune, 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 percepţii ale cuiva şi care persistă în timp. Hume explică şi modul 

în care asociem percepţiile în minte. Astfel, noi asociem o percepţie cu o alta fie în 

virtutea faptului că percepţia noastră prezentă seamănă cu o altă percepţie, din 

trecut, pe care ne-o amintim (în opinia lui, memoria joacă un rol important nu numai 

în descoperirea, ci şi în producerea relaţiei de asemănare) fie în virtutea faptului că 

ne imaginăm că percepţia noastră prezentă este efectul unei percepţii anterioare, 

care are rolul de cauză (în situaţia în care nu ne amintim percepţia anterioară). 

Ficţiunea existenţei unui eu unitar care îşi păstrează identitatea în timp, apare, 

aşadar, ca o consecinţă a acestor asocieri mentale. 

      Hume nu se limitează, însă, doar la a contesta concepţia carteziană despre eu, ci 

îşi prezintă, în cadrul aceleiaşi lucrări, propria viziune în ce priveşte modul în care 

trebuie înţeles şi definit eul. În opinia sa, ceea ce numim eu, minte sau persoană 

(pentru el aceşti trei termeni au aceeaşi semnificaţie) nu este nimic altceva decât un 

mănunchi sau o colecţie de percepţii diferite, care îşi urmează una alteia cu o 

                                                 
1 David Hume,  Of Personal Identity,  pag. 300. 
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rapiditate incomensurabilă şi care sunt într-un flux şi o mişcare perpetuă2. Eul nu 

este o entitate substanţială, ci o succesiune de percepţii (ex: gânduri, senzaţii, 

emoţii, etc.) care sunt ontologic independente şi nu sunt intrinsec interconectate. 

Hume nu a precizat, însă, în mod explicit, care este natura acestor entităţi, fapt care 

le-a permis comentatorilor ulteriori să facă numeroase speculaţii în această privinţă.  

      Astfel, unii le-au considerat ca fiind fizice, alţii ca fiind mentale iar alţii (cum ar 

fi, spre exemplu, Stephen Priest) au ajuns chiar să afirme că aceste percepţii sunt 

entităţi neutre şi 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 fundamentale1. Fiecare dintre 

aceşti comentatori a adus diverse argumente în sprijinul poziţiei sale, ei apelând, 

adeseori, la afirmaţii ale lui Hume care au fost extrase din context şi au primit 

interpretări dintre cele mai diverse, unele chiar contradictorii. Ei au mers chiar mai 

departe şi au încercat să determine care este concepţia lui Hume în ce priveşte 

raportul minte-corp. Nici în acest caz nu au ajuns, însă, la un punct de vedere comun 

deoarece filosoful scoţian nu face suficiente precizări care să ne permită să ne 

formăm o imagine clară  privind viziunea sa asupra acestui raport. 

      Revenind la modul în care Hume concepe eul sau mintea, trebuie spus că, pentru 

el, mintea în care se succed mai multe percepţii diferite este asemenea unui teatru în 

care diferiţii actori îşi fac succesiv apariţia. El nu uită, însă, să precizeze 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. Eul, mintea sau persoana nu este 

o entitate care îşi păstrează identitatea în timp, ci este o succesiune de percepţii 

distincte. În urma reflecţiei noastre asupra acestor percepţii succesive, noi le 

atribuim o continuitate care, de fapt, există numai în minte. Acest lucru este 

observat şi de către John Jenkins (unul dintre comentatorii lui Hume) care, în urma 

analizei concepţiei despre eu a filosofului scoţian, arată că: nu există conexiuni 

                                                 
2 Ibidem,  pag. 300. 
 
 
1 Stephen Priest,  Hume  in  The British Empiricists,  Penguin,  London,  1990,  pag. 152. 
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necesare între percepţiile însele. Continuitatea este ceva care le este atribuit de 

către minte… Conexiunile sunt psihologice şi există numai în minte2.  

      Este interesant de observat că în Appendix-ul la Cartea a Treia a lucrării A 

Treatise of Human Nature, publicat abia în ediţia a doua a acestei lucrări, Hume 

formulează o serie de consideraţii autocritice la adresa poziţiei sale în ce priveşte eul 

şi identitatea personală. Astfel, el declară că: mă găsesc implicat într-un asemenea 

labirint încât, trebuie să mărturisesc, nici nu ştiu cum să îmi corectez opiniile mele 

anterioare şi nici cum să le fac consistente1. Mai exact, filosoful scoţian are în 

vedere, potrivit afirmaţiei sale: două principii pe care nu le pot face consistente; dar 

nici nu stă în puterea mea să renunţ la vreunul dintre ele, respectiv la acela că toate 

percepţiile noastre distincte sunt existenţe distincte şi la acela că mintea nu 

percepe niciodată vreo conexiune reală între existenţe distincte2. Este interesant că 

deşi Hume declară că va încerca, în viitor, să depăşească această dificultate, el nu va 

mai aborda în nici una dintre lucrările sale ulterioare această chestiune. 

      Poate fi considerată concepţia lui Hume despre eu ca fiind o teorie? 

      Din perspectiva concepţiei sintactice privind natura teoriilor, se poate spune că 

ea îndeplineşte multe dintre caracteristicile unei teorii. Astfel, ea este formulată prin 

intermediul unor enunţuri şi are o structură deductivă, pornind de la un număr mic 

de postulate (cum ar fi, spre exemplu, acela că eul substanţial este o ficţiune care 

este produsă prin intermediul a două principii de asociere) din care sunt derivate 

toate celelalte enunţuri prin intermediul cărora Hume îşi expune concepţia sa cu 

privire la eu. De asemenea, se poate observa că Hume şi-a formulat concepţia în aşa 

fel încât ea să fie verificabilă prin experienţă (considerând şi introspecţia ca fiind o 

formă de experienţă), să explice ce este eul şi să permită efectuarea de predicţii (ex: 

putem prezice cum se va produce, în viitor, iluzia existenţei unui eu unitar). Chiar 

dacă, din perspectiva concepţiei sintactice, viziunea lui Hume nu prezintă toate 

caracteristicile unei teorii (ex: ea nu este prezentată în aşa fel încât să poată fi 

                                                 
2 John Jenkins,  What Constitutes the Identity of a Person  in  Understanding Hume,  Edinburgh 
University Press,  Edinburgh,  1992, pag. 113.  
1 David Hume,  Appendix  in  A Treatise of Human Nature,  Penguin,  London,  1984,  pag. 675. 
2 Ibidem,  pag. 678. 
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exprimată prin intermediul unui sistem formal deductiv, nu cuprinde legi de 

corespondenţă iar pentru verificarea ei se face apel nu numai la percepţia senzorială, 

ci şi la introspecţie), consider că avem mai multe motive pentru a-i conferi statutul 

de teorie decât pentru a-i respinge acest statut. 

      În ce priveşte concepţia semantică privind natura teoriilor, aceasta nu este 

aplicabilă concepţiei humeene despre eu deoarece Hume nu recurge la modele 

(concepute ca structuri abstracte) pentru a descrie fenomenele.  

      În încheierea acestei secţiuni, putem spune că există motive întemeiate pentru a 

susţine că viziunea lui Hume asupra eului poate fi considerată ca fiind o teorie 

deoarece ea îndeplineşte, într-o proporţie semnificativă, condiţiile cerute de către 

concepţia sintactică privind natura teoriilor. Desigur, există criterii pe care ea nu le 

îndeplineşte cu stricteţe şi criterii pe care nu le satisface absolut deloc dar, dacă 

analizăm prin comparaţie raţiunile pro şi contra conferirii statutului de teorie acestei 

concepţii, putem constata că raţiunile în favoarea acordării acestui statut sunt 

predominante. De aici nu rezultă, însă, că cei care susţin că viziunea humeeană 

asupra eului este una dintre versiunile teoriei de tip mănunchi a eului au dreptate. 

Pentru a putea stabili dacă punctul de vedere al acestor comentatori este justificat 

este necesar ca, mai înainte, să prezentăm şi celelalte “versiuni” ale teoriei de tip 

mănunchi a eului.  

      În cele ce urmează, voi prezenta două “versiuni” ale teoriei care au fost                               

propuse de către unul şi acelaşi autor, şi anume de către filosoful şi psihologul 

american William James. 

 

          3.  “Versiunile”  lui William James 

 

      În cazul lui James, nu se mai poate vorbi despre o unică “versiune” a teoriei de 

tip mănunchi a eului, ci despre două astfel de “versiuni”. Motivul este acela că, pe 

parcursul operei sale, el a formulat două concepţii cu privire la eu între care există 

numeroase diferenţe dar despre care se consideră că au suficiente elemente comune 

pentru a ne îndreptăţi să afirmăm că amândouă sunt “versiuni” ale teoriei de tip 
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mănunchi a eului. Rămâne ca, în finalul capitolului de faţă, să stabilim dacă există, 

într-adevăr, astfel de elemente comune care pot fi regăsite atât în cadrul celor două 

concepţii ale lui James cât şi în cadrul celorlalte “versiuni” ale teoriei. Pentru 

moment, însă, îmi voi concentra atenţia exclusiv asupra prezentării celor două 

concepţii despre eu ale gânditorului american. 

      Prima dintre aceste concepţii a fost expusă de către William James în 

monumentala sa lucrare intitulată Principles of Psychology, lucrare în care el se 

preocupă, printre altele, de studierea eului din perspectiva psihologiei. De altfel, 

după cum observă E. Baudin, William James îşi exprimă în această lucrare voinţa 

fermă de a face o psihologie fără filosofie1, motiv pentru care inclusiv concepţia sa 

despre eu este construită din perspectiva şi cu mijloacele psihologiei. 

      Potrivit lui James, trebuie să facem distincţie între două accepţiuni ale eului: eul 

empiric (eul conceput ca un obiect al cunoaşterii) şi ego-ul pur (eul conceput ca un 

subiect cunoscător). El consideră eul empiric şi ego-ul pur ca fiind două aspecte 

distincte ale conştiinţei, dar ţine să precizeze că: eu vorbesc aici despre «aspecte 

distincte» şi nu despre «realităţi separate»2.  

     În ce priveşte eul empiric, James distinge trei constituenţi ai acestuia, şi anume: 

eul material, eul social şi eul spiritual.         

     Eul material al unui om se constituie din corpul acestuia (corpul este pentru 

fiecare dintre noi elementul central al eului său material3), din familia şi apropiaţii 

săi, precum şi din unele dintre posesiunile sale materiale (ex: casa, hainele, etc.). 

     Eul social sau, mai exact spus, eurile sociale ale unui om se constituie din 

diferitele personalităţi pe care el le prezintă oamenilor din jurul său. După cum 

afirmă James: un om are tot atâtea euri sociale câţi indivizi există care să «le 

cunoască» şi care să îşi facă despre el o idee sau o opinie oarecare4. Numărul de 

euri sociale ale unui om este egal cu numărul grupurilor diferite de oameni a căror 

                                                 
1 E. Baudin,  La  Methode Psychologique de William James  en  Precis de Psychologie,  Editeur 
Marcel Riviere,  Paris,  1932,  pag.  XIX. 
2 William James,  Le Moi  en  Precis de Psychologie,  Editeur Marcel Riviere, Paris,  1932,  pag. 
227. 
3 Ibidem,  pag. 230. 
4 Ibidem,  pag. 231. 
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părere contează pentru acesta. Pentru fiecare grup în parte, el îşi va alcătui un  

anumit eu social, care să îi creeze, în ochii respectivilor oameni, imaginea pe care el 

şi-o doreşte. 

     În ce priveşte eul spiritual, James declară că nu înţelege prin acesta una sau alta 

dintre stările care traversează conştiinţa noastră ci, mai degrabă, ansamblul 

tuturor acestor stări totalizate, al facultăţilor şi al tendinţelor noastre psihice 

considerate ca o realitate concretă1. Eul spiritual este partea centrală, nucleul eului 

empiric. El nu are un caracter stabil şi imuabil deoarece este alcătuit din stări, 

facultăţi şi tendinţe care îşi succed unele altora şi care se află într-un flux continuu. 

Implicit, el nu este o substanţă imaterială care asigură unitatea persoanei căci, după 

cum subliniază James: prin eul spiritual … eu înţeleg fiinţa interioară şi subiectivă 

a unui om, facultăţile sau dispoziţiile sale psihice … nu principiul simplu al unităţii 

personale sau ego-ul “pur”, care urmează, încă, a fi discutat2.  

     Eul material, eul social şi eul spiritual sunt, aşadar, cele trei componente ale eului 

empiric sau fenomenal, conceput ca un obiect al cunoaşterii. Potrivit lui William 

James, eul empiric nu trebuie confundat cu ego-ul pur, care este conceput ca un 

subiect conştient care are capacitatea de a gândi şi de a cunoaşte.  

      Ego-ul pur nu este altceva decât eul raţionaliştilor, acea substanţă spirituală, 

veşnic identică cu sine, care conferă unitate fluxului conştiinţei plasându-se, însă, în 

afara acestuia. În opinia gânditorului american, este inutil să postulăm existenţa unei 

astfel de entităţi pentru a explica unitatea şi identitatea în timp a fluxului conştiinţei, 

cu atât mai mult cu cât, consideră el, nimeni nu a explicat în mod satisfăcător cum 

anume reuşeşte o asemenea entitate să confere unitate şi identitate fluxului 

conştiinţei. Potrivit lui James: nu avem ce face cu acest «gânditor» şi cu identitatea 

sa substanţială dacă stările de conştiinţă sunt, într-adevăr, realităţi3 deoarece între 

stările de conştinţă de ieri şi cele de astăzi (dacă ele sunt reale) nu există o identitate 

substanţială ci una funcţională, datorată faptului că atât conştiinţa de ieri cât şi cea 

                                                 
1 William James,  Le Moi,  pag. 233. 
2 Idem,  The Consciousness of  Self   in  Principles of  Psychology,  vol. I,  Henry Holt & Co.,  
NewYork,  1890,  pag. 296. 
3 Idem,  Le Moi,  pag. 262. 
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de astăzi cunosc aceleaşi obiecte. Dat fiind că unul dintre aceste obiecte este eul 

empiric din trecut, ambele conştiinţe îl numesc al meu şi îl opun tuturor celorlalte 

obiecte pe care le experimentează.  

     Cum ajungem, însă, la ideea existenţei unui “gânditor”? În opinia lui James, 

procesul prin care ajungem la această idee este următorul: prin introspecţie ni se 

revelează un flux de gânduri, dintre care cel prezent este judecata că eu sunt acelaşi 

eu care am fost ieri, o judecată bazată pe asemănarea dintre senzaţiile corporale 

prezente şi cele trecute şi pe continuitatea acestui gând cu predecesorii săi. 

“Gânditorul” nu este altceva decât acest gând prezent care îşi “însuşeşte”, selectiv, 

gânduri trecute ale fluxului. 

      James explică şi modul în care ajungem la ideea că persoana îşi păstrează 

identitatea în timp. El consideră că: senzaţia propriei noastre identităţi personale 

este exact la fel ca oricare dintre celelalte percepţii ale noastre privind identitatea 

dintre fenomene. Este o concluzie fundamentată fie pe asemănarea într-un aspect 

fundamental fie pe continuitatea înaintea minţii a fenomenelor comparate1. În cazul 

particular al identităţii personale, fenomenele comparate sunt eul empiric trecut şi 

eul empiric prezent. În urma observării relaţiilor de asemănare şi continuitate 

funcţională existente între eul empiric trecut şi cel prezent, noi ajungem la concluzia 

că persoana îşi păstrează identitatea în timp 

      Concluzia la care ajunge James în urma demersului său de analiză a eului este 

aceea că: stările conştiinţei satisfac nevoile psihologiei. Le revine metafizicii şi 

teologiei să dovedească existenţa sufletului; în psihologie, acest principiu 

substanţial al unităţii constituie o ipoteză superfluă2. Psihologia poate, aşadar, să 

explice unitatea şi identitatea eului fără a postula existenţa unei entităţi metafizice 

invariabile. Din perspectivă psihologică, eul poate fi caracterizat ca fiind un agregat 

de stări de conştiinţă interrelaţionate, care sunt accesibile empiric.  

     Concepţia despre eu prezentată de către James în lucrarea Principles of 

Psychology nu este suficient de explicită în anumite privinţe.  

                                                 
1 Idem,  The Consciousness of  Self,  pag. 334. 
2 Idem,  Le Moi.,  pag. 262. 
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      Spre exemplu, nu este clar ce înţelege gânditorul american prin aşa-numitul eu 

material. Este acesta alcătuit din reprezentările mentale ale entităţilor materiale pe 

care individul consideră că le posedă sau este alcătuit chiar din aceste entităţi? Până 

în prezent, nu s-a căzut de acord în privinţa unui răspuns pentru această întrebare. O 

posibilă explicaţie ar fi următoarea: entităţile constitutive ale eului material sunt 

unităţi funcţionale în care se oglindeşte raportarea la obiect a conştiinţei personale1  

      Un alt exemplu de neclaritate a concepţiei jamesiene este următorul: în cazul în 

care am accepta că trupul fizic este parte integrantă a eului unui individ, este greu de 

înţeles cum ar putea fi conciliată această idee cu dualismul stări de conştiinţă-

procese cerebrale pe care James îl susţine în mod explicit în The Principles of 

Psychology, lucrare în care afirmă că cea mai înţeleaptă hotărâre pentru un psiholog 

este aceea de a opta pentru un paralelism empiric. El îi îndeamnă pe cititorii săi să 

se întrebe dacă 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 nesigure2. În opinia sa, prin adoptarea unui paralelism empiric, 

psihologia noastră va rămâne pozitivistă şi non-metafizică3 şi nu va fi nevoită să 

postuleze existenţa unui suflet, a unei substanţe mentale care îi conferă unitate 

fluxului conştiinţei. Afirmarea existenţei acestei corespondenţe dintre stările de 

conştiinţă şi procesele cerebrale constituie, potrivit lui James, limita dincolo de care 

psihologia nu poate trece decât cu riscul de a deveni o pură speculaţie metafizică.    

      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 

                                                 
1 Ferdinand Feldmann,  William James  în  Istoria filosofiei în secolul al XIX-lea,  Ed. ALL,  
Bucureşti,  2000,  pag. 302-314. 
2 William James,  The Mind-Stuff Theory  in  Principles of  Psychology,  vol. I,  Henry Holt & Co.,  
NewYork,  1890,  pag. 182. 
3 Ibidem,  pag. 182. 
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exemplu, este el însuşi bazat pe o metafizică a fizicalismului, care constă dintr-un 

set de asumpţii preconcepute asupra modului în care lumea fizică poate fi studiată1. 

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 meu2. 

R. A. Putnam consideră, de altfel, că: empirismul radical … este ontologia lui 

James, teoria sa asupra percepţiei şi teoria sa asupra intenţionalităţii3. 

      Odată cu adoptarea empirismului radical, James îşi schimbă, parţial, şi concepţia 

în ceea ce priveşte eul. Spre exemplu, el nu mai socoteşte că eul trebuie să fie 

studiat exclusiv din perspectiva psihologiei, ci ajunge să abordeze şi problema 

metafizică a naturii elementelor care constituie eul. Având în vedere, însă, că noua 

sa concepţie despre eu nu a fost expusă într-o manieră sistematică, în cadrul unei 

singure lucrări, voi căuta să identific, în cadrul eseurilor pe care James le-a dedicat 

expunerii empirismului radical (eseuri publicate, după moartea sa, sub numele de 

Essays in Radical Empiricism), acele teze care ne permit să ne formăm o imagine 

cât mai exactă asupra modului în care el a conceput eul în ultimii ani ai vieţii sale. 

      O primă teză care trebuie menţionată este aceea că empirismul radical se 

bazează exclusiv 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). Din perspectiva empirismului radical, toate 

entităţile existente (inclusiv eul) sunt combinaţii de elemente interconectate iar 

aceste combinaţii sunt accesibile prin experienţă (înţelegând prin experienţă atât 

percepţia senzorială cât şi introspecţia). 

                                                 
1 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. 
2 William James,  A World of Pure Experience  in  Essays in Radical Empiricism, Longman Green & 
Co,  New York,  1912,  pag. 41. 
3 Ruth Anna Putnam,  William James  in  Routledge Encyclopedia of Philosophy,  Routledge,  
London and New York,  1998. 
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      Alte teze importante sunt următoarele: 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 

cunoscut1. Substanţa primară pe care James o denumeşte experienţă pură nu are un 

caracter unitar (există o pluraritate de experienţe pure) şi nu are proprietăţi esenţiale. 

Pentru el, tot ceea ce există este experienţă pură iar experienţa pură constituie tot 

ceea ce există, motiv pentru care empirismul său radical este considerat a fi un 

monism pluralist al experienţei pure. 

      Prin susţinerea acestui monism al experienţei pure, James se detaşează, însă, 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, reprezentare şi reprezentat, conştiinţă şi conţinut)2. Din perspectiva 

empirismului radical, “minte” şi “corp” nu mai sunt altceva decât 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 diferite3. Diferenţa 

dintre eu sau minte şi corpul fizic, dintre stările de conştiinţă şi procesele cerebrale, 

nu mai este una de natură ci doar una de context şi de aranjare.  

      Există şi o altă deosebire importantă între cele două concepţii despre eu ale lui 

James. Astfel, în timp ce în cazul primei sale concepţii el considera că eurile a doi 

indivizi sunt complet separate, odată cu adoptarea empirismului radical el ajunge la 

concluzia că eurile tuturor indivizilor sunt interrelaţionate. Ceea ce individualizează 

                                                 
1 William James,  Does Consciousness Exist?   in  Essays in Radical Empiricism, Longman Green & 
Co,  New York,  1912,  pag. 4. 
2 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. 
3 William James,  The Knowing of  Things Together  in  Essays in Philosophy,  Harvard University 
Press,  Cambridge,  1978,  pag.  75. 
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fiecare eu în parte sunt relaţiile care interconectează elementele sale componente, 

relaţii care sunt mai puternice decât cele existente între euri diferite. Relaţiile 

existente între elementele componente ale unui eu sunt atât de strânse încât ne 

creează impresia că respectivele elemente se compenetrează şi fuzionează unele cu 

altele. Din acest motiv, foarte mulţi dintre noi ajung la ideea iluzorie că eul este o 

entitate indivizibilă care îşi păstrează identitatea în timp. 

      Dincolo de deosebiri, pot fi identificate şi elemente comune celor două concepţii 

despre eu ale lui William James. Astfel, în ambele cazuri, el respinge ideea că eul 

este o entitate substanţială care persistă în timp. Un alt element comun este acela că 

James concepe eul ca pe o combinaţie de elemente interrelaţionate care îşi succed 

unele altora şi care sunt accesibile prin experienţă.  

      În virtutea acestor elemente comune, cele două concepţii ale lui James asupra 

eului sunt considerate a fi “versiuni” ale teoriei de tip mănunchi a eului. Rămâne ca, 

în finalul acestui capitol, să încerc să stabilesc dacă respectivele elemente sunt, într-

adevăr, suficiente pentru a ne îndreptăţi să considerăm cele două concepţii ca fiind 

“versiuni” ale teoriei menţionate.  

      Cât priveşte caracterul lor de teorie, trebuie spus că ele au fost formulate într-o 

perioadă (între sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea) în care 

nici una dintre concepţiile contemporane privind natura teoriilor nu fusese pe deplin 

elaborată. Cu toate acestea, erau deja stabilite o serie de condiţii pe care orice 

concepţie care tindea la statutul de teorie ştiinţifică trebuia să le îndeplinească şi 

care se vor regăsi, în mare măsură, în cadrul concepţiei sintactice privind natura 

teoriilor (ex: caracterul deductiv şi explicativ, verificabilitatea, posibilitatea de a 

efectua predicţii, etc). Dat fiind că James a abordat chestiunea naturii eului din 

perspectiva unui om de ştiinţă, el a formulat cele două “versiuni” ale teoriei de tip 

mănunchi a eului în aşa fel încât acestea să respecte, într-o măsură cât mai mare, 

condiţiile anterior menţionate.  

      În ce priveşte prima “versiune”, putem remarca preocuparea lui James de a nu 

aduce în discuţie decât  elemente care sunt verificabile prin experienţă (înţelegând 

prin experienţă atât percepţia senzorială cât şi introspecţia) şi interesul său de a 
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explica, într-o manieră detaliată, ce este eul. De asemenea, concepţia sa are şi un 

caracter predictiv, permiţându-ne să anticipăm modul în care individul uman îşi 

formează ideea existenţei unui “gânditor” sau a modului în care apar anumite boli 

psihice. Caracterul deductiv şi sistematicitatea viziunii cu privire la eu pe care 

James o expune în lucrarea Principles of Psychology au fost şi ele remarcate încă 

din momentul apariţiei lucrării. În virtutea tuturor acestor elemente, consider că 

există mai multe motive pentru a caracteriza această concepţie a lui James ca fiind o 

teorie decât pentru a respinge o astfel de caracterizare. 

      În favoarea conferirii statutului de teorie şi celei de-a doua “versiuni” jamesiene 

pot fi invocate aceleaşi raţiuni. Fiind expusă pe parcursul mai multor aticole, această 

a doua “versiune” nu are un caracter la fel de sistematic ca şi prima iar organizarea 

ei deductivă este ceva mai dificil de realizat. Ea se remarcă, însă, prin caracterul 

explicativ (explică ce este eul, cum este relaţionat eul unui individ cu alte euri, etc.), 

prin verificabilitatea empirică (toate elementele cărora James le conferă un statut 

ontologic pot fi experimentate) şi prin faptul că oferă posibilitatea de a efectua 

predicţii (putem anticipa cum se vor constitui şi se vor dezintegra eurile). Consider 

că şi în cazul acestei “versiuni” sunt mai numeroase şi mai importante motivele care 

ne îndreptăţesc să afirmăm că avem de-a face cu o teorie decât cele care ne-ar putea 

determina să negăm acest lucru (ex: considerente ce privesc formalizarea concepţiei 

lui James sau formularea unor legi de corespondenţă între elemente ale ei şi 

fenomenele experimentate).  

      Prin urmare, chiar dacă cele două “versiuni” ale lui James nu respectă în 

totalitate rigorile impuse de către concepţia sintactică privind natura teoriilor, 

consider că ele îndeplinesc, totuşi, suficiente condiţii pentru a primi titulatura de 

teorii. Ele nu pot fi, însă, considerate teorii din perspectiva concepţiei semantice 

deoarece James nu recurge la structuri abstracte pentru a-şi expune concepţiile sale 

despre eu. 

      În cele ce urmează, voi prezenta o altă “versiune” a teoriei de tip mănunchi a 

eului şi anume cea propusă de către filosoful austriac Ernst Mach. 
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          4.  “Versiunea” lui Ernst Mach 

 

      Concepţia lui Mach asupra eului se aseamănă, în multe privinţe, cu cea conturată 

de către James în lucrarea Essays in Radical Empiricism. Această asemănare a fost 

constatată  şi de către Bertrand Russell care, analizând teoria lui Mach cu privire la 

eu, afirma 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 Mach1.  

      Mach îşi sintetizează punctele de vedere în ce priveşte eul şi relaţiile în care se 

află acesta cu realitatea observabilă în capitolul introductiv al lucrării Die Analyse 

der Empfindungen. În acest capitol, intitulat Antimetaphysische Vorbemerkungen, el 

respinge orice concepţie substanţialistă în ce priveşte eul sau obiectele. Elementele 

fundamentale din care este alcătuită lumea nu sunt substanţele, concepute ca nişte 

entităţi care nu sunt accesibile prin experienţă dar care produc senzaţiile. Mach 

consideră 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 

accesibile. Pentru noi, culori, sunete, spaţii şi momente … sunt elementele 

fundamentale a căror conexiune dată este datoria noastră de a o investiga2. 

Senzaţiile sunt elementele fundamentale din care este alcătuită lumea iar eul (care, 

pentru un adept al teoriei de tip mănunchi a eului, se identifică cu mintea şi cu 

persoana) şi corpul fizic nu  sunt altceva decât complexe de senzaţii.  

      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 

                                                 
1 Bertrand Russell,  On the Nature of Acquaintance  in  Logic and Knowledge: Essays 1901-1950,  
Allen and Unwin,  London,  1956,  pag. 140. 
2 Ernst Mach,  Antimetaphysische Vorbemerkungen  in  Kurt Rudolf Fischer (Hg.) Osterreichische 
Philosophie von Brentano bis Wittgenstein,  WUV,  Wien,  1999,  pag. 108. 
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(senzaţii, memorii)3. Eul nu este un subiect care percepe, gândeşte sau îşi aminteşte. 

Nu există un astfel de subiect dar există percepţiile, gândurile, amintirile şi alte 

astfel de elemente care sunt interconectate şi care alcătuiesc eul. Din această 

perspectivă, actul percepţiei nu mai trebuie conceput ca o relaţie între un subiect şi 

un obiect, ci ca o integrare a unui nou element într-un complex de elemente deja 

existent.  

      Pentru filosoful austriac, eul nu este o entitate indivizibilă şi imuabilă care 

asigură unitatea persoanei la un anumit moment dat şi unitatea acesteia pe parcursul 

timpului, ci este un complex de elemente care îşi succed unele altora. Atât unitatea 

sincronică cât şi unitatea diacronică a acestui complex sunt asigurate de relaţiile 

existente între elementele sale componente. Toate elementele care compun eul sunt 

înlocuite, treptat, de către alte elemente. Aceste schimbări se petrec, însă, în mod 

gradual, într-un ritm foarte lent, motiv pentru care avem impresia că eul nostru a 

rămas acelaşi, păstrându-şi identitatea în timp. În realitate, el se află într-o continuă 

transformare. 

      În privinţa corpurilor, Mach afirmă următoarele: 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)1. La  fel ca şi eurile, corpurile nu sunt substanţe ci complexe de elemente. 

Corpurile nu sunt entităţi indivizibile şi imuabile, chiar dacă noi le gândim ca fiind 

astfel. Termenul corp desemnează un complex de senzaţii care îşi succed unele 

altora în ritmuri diferite. 

      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 

                                                 
3 Ibidem,  pag. 105. 
1 Ernst Mach,  op. cit.,  pag. 108. 
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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 senzaţii1. Aşa-numitele 

senzaţii intră, aşadar, atât în alcătuirea eurilor cât şi a corpurilor fizice. În ce mai 

constă, însă, diferenţa dintre euri şi corpuri din moment ce ele sunt alcătuite din 

acelaşi tip de elemente? 

      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 senzaţie2. Vorbind despre diferenţa dintre fizică şi psihologie 

el arată, de altfel, că: nu subiectul, ci direcţia de investigaţie este diferită în cele 

două domenii3. Dat fiind că fizica şi psihologia studiază exact aceleaşi elemente 

(diferenţa dintre cele două discipline fiind dată doar de perspectiva din care sunt 

analizate elementele respective), nu avem motive, consideră Mach, pentru a face 

distincţie între o lume internă, a stărilor mentale, şi o lume externă, a stărilor fizice.  

      În opinia lui Mach, toate elementele care există sunt interrelaţionate şi alcătuiesc 

o singură masă coerentă în care, atunci când un element se mişcă, toate celelalte 

elemente se pun, la rândul lor, în mişcare. Gradele de coerenţă diferă, însă, în 

interiorul acestei mase de elemente care este, în anumite locuri, mai coerentă decât 

în alte locuri. Gradul de coerenţă este mai mare acolo unde elementele sunt mai 

strâns interconectate iar relaţiile dintre ele sunt mai intense. Astfel se ajunge la 

apariţia unor nuclee, a unor mănunchiuri de elemente care se disting din cadrul mai 

                                                 
1 Ernst Mach,  op. cit.,  pag. 101. 
2 Ibidem,  pag. 102. 
3 Ibidem,  pag. 102. 
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larg al reţelei de elemente care constituie lumea prin caracterul lor mai stabil şi mai 

durabil. Stabilitatea acestor nuclee nu este, însă, decât una temporară deoarece, în 

timp, relaţiile din interiorul lor vor slăbi iar nucleele se vor dizolva. Un exemplu de 

astfel de nucleu este un individ uman care se distinge de lucrurile care îl înconjoară 

prin aceea că relaţiile care conectează elementele sale componente sunt mai 

puternice decât relaţiile care conectează acest nucleu cu alte elemente din jur. 

Individul moare atunci când relaţiile din interiorul nucleului slăbesc în asemenea 

măsură încât elementele componente ale acestuia se pierd în imensa masă de 

elemente care constituie lumea. 

      În ce priveşte tendinţa noastră de a face o delimitare strictă între eu şi corp, pe 

care le concepem ca fiind entităţi distincte şi unitare, ea este una instinctivă, fiind 

fixată, în opinia lui Mach, pe cale ereditară. Delimitarea are o importanţă practică 

deoarece îi permite individului uman să înţeleagă şi să se adapteze mai uşor lumii 

înconjurătoare, ea contribuind, astfel, la supravieţuirea speciei.  

      Acestea sunt, în esenţă, principalele elemente ale concepţiei lui Ernst Mach 

despre eu. Dacă o comparăm cu concepţia lui James din cea de-a doua perioadă a 

gândirii sale, putem constata că Russell a avut dreptate atunci când a susţinut că cele 

două concepţii se aseamănă foarte mult. Există, însă, şi o diferenţă importantă care 

justifică prezentarea ambelor concepţii în cadrul acestei lucrări. Această diferenţă nu 

priveşte atât concluziile la care au ajuns aceşti autori, ci, mai ales, modul în care au 

ajuns ei la aceste concluzii. Astfel, după cum observă şi Russell într-una dintre 

lucrările sale: Mach a ajuns la opiniile sale prin intermediul fizicii. James, ale cărui 

opinii sunt, în esenţă, aceleaşi, a ajuns la ele prin intermediul psihologiei1. Faptul 

că cei doi autori au analizat eul din perspectiva unor discipline diferite dar au ajuns 

la aproximativ aceleaşi concluzii poate constitui o dovadă a viabilităţii teoriei de tip 

mănunchi a eului, în măsura în care cele două concepţii sunt “versiuni” ale acestei 

teorii (lucru pe care îl voi stabili abia în finalul capitolului de faţă). 

      Cât priveşte caracterul de teorie al viziunii lui Mach despre eu, trebuie spus că 

aceasta nu se conformează întru totul canoanelor stabilite de către concepţiile 
                                                 
1 Ernst Mach,  Antimetaphysische Vorbemerkungen,  pag. 141. 
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contemporane privind natura teoriilor. Fiind construită din perspectiva unui fizician 

ea se conforma, însă, anumitor cerinţe care au fost, ulterior, adoptate drept criterii de 

către concepţia sintactică despre natura teoriilor. Astfel, ea a fost formulată în aşa 

fel încât să fie empiric verificabilă, să poată fi construită deductiv pornind de la un 

număr restrâns de postulate (ex: elementele fundamentale din care este alcătuită 

lumea sunt senzaţiile), să aibă un caracter explicativ (explică ce este eul, în ce 

condiţii putem considera că elementele care constituie eul sunt mentale, ce anume 

ne determină să facem o distincţie clară între eu şi corpul fizic, etc) şi predictiv 

(anticipează modul în care se va constitui şi se va dezintegra eul). De asemenea, 

Mach a recurs, pe alocuri, la formalizarea enunţurilor prin intermediul cărora îşi 

expune concepţia. Date fiind toate aceste elemente, consider că există motive 

întemeiate pentru a afirma că, judecând din perspectiva concepţiei sintactice privind 

natura teoriilor, concepţia lui Mach cu privire la eu poate fi caracterizată ca fiind o 

teorie. Din perspectiva concepţiei semantice nu o putem considera, însă, ca fiind o 

teorie deoarece Mach nu recurge la modele, concepute ca structuri abstracte ce 

descriu fenomenele, pentru a-şi expune concepţia despre eu. 

      Am menţionat, în cadrul acestei secţiuni, o serie de remarci pe care Bertrand 

Russell le-a făcut la adresa concepţiilor despre eu ale lui William  James (din a doua 

perioadă) şi Ernst Mach. Aceste remarci erau făcute cu un ochi critic deoarece, la 

vremea respectivă, Russell era unul dintre opozanţii teoriei de tip mănunchi a eului. 

Ulterior, însă, el şi-a schimbat opiniile, ajungând să fie autorul unei “versiuni” a 

acestei teorii, “versiune” pe care o voi prezenta în cele ce urmează. 

 

          5.  “Versiunea” lui Bertrand Russell 

 

      În primele sale lucrări în care a abordat teme cum ar fi aceea a naturii eului, a 

raportului dintre eu şi corp sau a modului în care eul cunoaşte lumea înconjurătoare, 

Russell a formulat o serie de puncte de vedere care intrau în contradicţie cu anumite 

teze susţinute de către adepţii teoriei de tip mănunchi  eului. Astfel, spre deosebire 

de apărătorii acestei teorii, Russell considera că eul este un subiect cunoscător, că 



 

 

 

42

percepţia trebuie concepută ca o relaţie între un subiect şi un obiect, că eul nu este 

identic cu mintea deoarece elementele care constituie mintea sunt, la rândul lor, 

obiecte în raport cu eul subiectiv, că există o deosebire de natură între stările 

mentale şi cele fizice, etc.. De altfel, într-una dintre lucrările sale, intitulată On the 

Nature of Acquaintance, filosoful britanic critică în mod explicit concepţiile despre 

eu ale unor adepţi ai teoriei de tip mănunchi a eului, cum ar fi James sau Mach.  

      Cu timpul, el îşi va schimba, însă, în mod radical punctele de vedere, ajungând 

ca, în lucrările sale de după 1918, să formuleze teze care pot fi catalogate drept cele 

ale unui adept al teoriei de tip mănunchi a eului. Schimbarea de concepţie a lui 

Russell în ceea ce priveşte eul se explică prin aceea că el devine un susţinător al 

atomismului logic (pe care îl putem defini ca fiind un sistem de idei privind părţile 

şi structura lumii şi mijloacele prin care limbajul reprezintă lumea). În urma acestui 

fapt, el a renunţat la multe dintre punctele sale de vedere anterioare, care intrau în 

contradicţie cu tezele atomismului logic. 

      Russell trasează liniile generale ale atomismului logic, conturând şi noua sa 

concepţie în ce priveşte eul, în lucrarea The Philosophy of Logical Atomism, apărută 

în anul 1918. În această lucrare el arată că, potrivit atomismului logic, atât lumea cât 

şi limbajul sunt, intrinsec, pluralităţi. La nivel fundamental, atât lumea cât şi 

limbajul sunt alcătuite din elemente simple şi indivizibile, care sunt interrelaţionate. 

În ce priveşte relaţia dintre limbaj şi lume, aceasta este o relaţie de reprezentare, prin 

care elementele fundamentale din structura limbajului reprezintă elemente 

fundamentale corespondente din structura lumii (aceste elemente din structura lumii 

au primit denumirea de atomi logici, pentru a sublinia caracterul lor simplu şi 

indivizibil). În opinia atomiştilor logici, limbajul comun nu reuşeşte, însă, să 

reprezinte cu exactitate structura lumii, motiv pentru care una dintre preocupările lor 

centrale a fost  aceea  de  a  crea un limbaj logic perfect, a cărui structură să fie 

«imaginea în oglindă» a structurii lumii. Russell împărtăşeşte, la rândul său, ideea 

că este necesară alcătuirea unui limbaj logic perfect deoarece apariţia unui astfel de 

limbaj ar permite rezolvarea multor probleme filosofice care au apărut din cauza 
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caracterului ambiguu şi înşelător al limbajului comun. O astfel de problemă 

filosofică este şi aceea de a stabili dacă eul are sau nu un caracter substanţial.  

      Potrivit lui Russell, utilizarea cuvântului eu în calitate de subiect gramatical în 

enunţurile psihologice formulate prin intermediul limbajului comun a condus la 

ideea că eul este o entitate substanţială, un subiect care persistă în timp şi care 

conferă unitate minţii unui individ uman. Acest punct de vedere al lui Russell este 

împărtăşit şi de către alţi atomişti logici cum ar fi, spre exemplu, Charles Dunbar 

Broad. După cum subliniază Sydney Shoemaker: Ceea ce dă naştere credinţei în 

subiecţi sau ego-uri pure, potrivit lui Broad şi lui Russell, este utilizarea cuvântului 

eu, în calitate de subiect gramatical, în enunţurile psihologice, ceea ce “sugerează” 

că există ceva la care acest cuvânt se referă, ceva care este subiectul actelor şi 

stărilor mentale1. Atomiştii logici nu admit, însă, că ar exista o astfel de entitate 

substanţială la care se referă termenul eu, deoarece existenţa unei astfel de entităţi 

nu poate fi probată pe cale empirică.  

      Potrivit atomismului logic, ceea ce numim eu nu este altceva decât o construcţie 

logică, un ansamblu de elemente interrelaţionate. Atât elementele care alcătuiesc 

ansamblul cât şi relaţiile prin intermediul cărora elementele sunt interconectate sunt 

accesibile prin experienţă (înţelegând prin experienţă atât introspecţia cât şi 

percepţia senzorială). Aceste relaţii sunt cele care asigură unitatea şi continuitatea în 

timp a ansamblului şi nu existenţa unui eu subiectiv conceput ca o entitate 

substanţială care persistă în timp.   

      Russell defineşte eul sau persoana ca fiind o anumită serie de experienţe2, 

experienţe care sunt interconectate prin intermediul anumitor relaţii empirice date, 

cum ar fi, spre exemplu, memoria3. Fiind o serie de experienţe sau de date 

senzoriale, eul este o ficţiune logică deoarece, potrivit filosofului britanic, orice 

serie este o ficţiune logică. Nu numai eurile dar şi obiectele sunt considerate de către 

                                                 
1 Sydney Shoemaker,  Are Selves Substances?  in  Self-Knowledge and Self-Identity,  Cornell 
University Press,  Ithaca,  New York, 1967,  pag. 51. 
2 Bertrand Russell,  The Philosophy of  Logical Atomism  in  Logic and Knowledge: Essays 1901-
1950,  Allen and Unwin,  London,  1956,  pag. 277. 
3 Ibidem,  pag. 277. 
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Russell ca fiind serii de experienţe şi, implicit, ficţiuni logice. De asemenea, trebuie 

spus că, în opinia lui, nu există o diferenţă de natură între elementele care constituie 

eurile şi cele care intră în componenţa obiectelor. 

      În ce priveşte diferenţa dintre fizică şi psihologie, Russell o explică în felul 

următor: dacă luăm în considerare numai acele date senzoriale pe care un obiect le 

prezintă unui grup de oameni la un anumit moment dat, atunci obiectul respectiv 

ţine de domeniul fizicii; dacă vom lua în considerare, însă, datele senzoriale pe care 

un grup de obiecte de acelaşi tip le prezintă unei singure persoane la un anumit 

moment dat, atunci am trecut, deja, în domeniul psihologiei.  

      Russell va încerca să explice prin ce se diferenţiază experienţele mentale de cele 

fizice şi în lucrările sale următoare. Abia în lucrarea The Analysis of Mind, apărută 

în 1921, el va explica, însă, într-o manieră sistematică şi detaliată, cum concepe 

această diferenţă.  

      În acea lucrare, el caracterizează mintea ca fiind 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, caracterizată ca fiind o 

construcţie logică din evenimente. Materia se diferenţiază de minte prin aceea că 

evenimentele care o alcătuiesc nu sunt subsumate legilor psihologiei ci legilor 

fizicii. În calitatea lor de părţi constituente ale obiectelor materiale, evenimentele 

sunt relaţionate prin intermediul legilor cauzale fizice, care pot fi exprimate cu 

ajutorul ecuaţiilor diferenţiale. 

      Prin urmare, Russell consideră că mintea şi materia sunt 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. El precizează, însă, că această distincţie va dispărea atunci când fizica 

şi psihologia nu vor mai exista în calitate de ştiinţe distincte, ci vor fi înlocuite de 
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către o ştiinţă completă, care va avea capacitatea să explice toate evenimentele care 

au loc în univers. Conform spuselor filosofului britanic: într-o ştiinţă completă, 

cuvântul minte şi cuvântul materie vor dispare amândouă şi vor fi înlocuite de legi 

cauzale cu privire la evenimente1. 

      Suntem îndreptăţiţi să caracterizăm concepţia lui Russell despre eu ca fiind o 

teorie din perspectiva concepţiei sintactice privind natura teoriilor deoarece ea are 

capacitatea de a se conforma tuturor criteriilor esenţiale pe care, potrivit acestei 

concepţii, trebuie să le respecte o teorie. Pe lângă alte criterii, pe care le îndeplineau, 

într-o măsură mai mare sau mai mică, şi concepţiile celorlalţi aşa-numiţi 

reprezentanţi ai teoriei de tip mănunchi a eului (ex: verificabilitate, sistematicitate, 

predictibilitate, caracterul explicativ şi deductiv), concepţia despre eu a filosofului 

britanic este astfel construită încât poate fi exprimată şi prin intermediul unui sistem 

formal deductiv iar termenii săi sunt astfel aleşi încât să se afle în relaţie de 

corespondenţă cu elemente ale lumii fenomenale. Desigur, atâta timp cât ea nu 

cuprinde efectiv legi de corespondenţă şi cât timp ea nu este, propriu-zis, un sistem 

formal deductiv, nu putem spune că ea satisface în totalitate criteriile impuse de 

către concepţia sintactică privind natura teoriilor. Putem, însă, afirma că ea se 

conformează multora dintre aceste criterii şi că are potenţialul de a satisface şi 

celelalte criterii. 

      Din perspectiva concepţiei semantice privind natura teoriilor, concepţia lui 

Russell nu este o teorie deoarece el nu recurge la modele, concepute ca structuri 

abstracte, pentru a descrie lumea fenomenală.  

      În final, trebuie spus că punctele de vedere ale lui Russell în ce priveşte eul şi 

raportul dintre eu şi materie au fost împărtăşite (cu câteva mici diferenţe, mai ales 

de ordin terminologic) şi de către alţi atomişti logici, membri ai Şcolii Realiste de la 

Cambridge. 

      În cele ce urmează, voi prezenta concepţia despre eu a unui contemporan al lui 

Russell, pe nume Herbert Feigl (un membru reprezentativ al Cercului de la Viena), 

                                                 
1 Bertrand Russell,  On Propositions: What They Are and How They Mean  in  The Collected Papers 
of Bertrand Russell,  8,  Routledge,  London,  1983,  pag. 292. 
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care este, la rândul său, considerat a fi autorul unei “versiuni” a teoriei de tip 

mănunchi a eului.  

 

          6.  “Versiunea”  lui Herbert Feigl 

 

      În ciuda faptului că toţi membrii Cercului de la Viena sunt consideraţi a fi adepţi 

ai teoriei de tip mănunchi a eului, Herbert Feigl este singurul dintre ei despre care se 

poate afirma cu certitudine că a propus o “versiune” a acestei teorii. Motivul este 

acela că, deşi au existat şi alţi reprezentanţi ai Cercului (ex: Rudolf Carnap, Hans 

Reichenbach, Moritz Schlick) în ale căror opere pot fi identificate o serie de teze cu 

privire la eu care amintesc de punctele de vedere exprimate de către diferiţii autori 

ai “versiunilor” teoriei de tip mănunchi a eului, nici unul dintre aceştia nu şi-a 

expus, într-o manieră detaliată, sistematică şi coerentă, propria concepţie în ce 

priveşte eul. Feigl a fost singurul care a realizat acest lucru, analiza eului constituind 

una dintre temele sale de interes atât în perioada în care a fost membru al Cercului 

cât şi ulterior. 

      Punctele de vedere ale lui Herbert Feigl în ce priveşte eul au suferit anumite 

schimbări pe parcursul evoluţiei gândirii sale. Chiar dacă aceste schimbări nu au 

fost la fel de radicale ca în cazul lui Russell, ele au fost, totuşi, semnificative, motiv 

pentru care vor fi reliefate în paginile ce urmează. 

      Putem distinge două faze în evoluţia concepţiei filosofului austriac cu privire la 

eu. Într-o primă fază (care coincide, în mare parte, cu perioada în care el a fost 

membru al Cercului de la Viena), Feigl şi-a construit concepţia în aşa fel încât 

aceasta să fie în concordanţă cu doctrina neopozitivistă susţinută de către toţi 

membrii Cercului. Ulterior, însă, el a ajuns la concluzia că unele dintre tezele 

doctrinare ale Cercului nu sunt sustenabile, motiv pentru care şi-a modificat, parţial, 

unele dintre concepţiile sale anterioare (inclusiv concepţia sa despre eu). Se ajunge, 

astfel, la o a doua fază a evoluţiei concepţiei lui Feigl, în care el formulează o serie 

de teze care nu mai sunt conforme cu cele pe care le apăra atunci când era membru 

al Cercului de la Viena. Diferenţele dintre cele două faze nu au fost, însă, atât de 
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importante (cel puţin nu în ceea ce priveşte modul în care este caracterizat eul) încât 

să justifice diferenţierea a două “versiuni” ale teoriei de tip mănunchi a eului 

propuse de către Herbert Feigl.  

      Să vedem, pentru început, prin ce se caracterizează concepţia despre eu a lui 

Feigl din prima fază.           

      În primul rând, trebuie spus că această concepţie nu cuprinde propoziţii 

metafizice. Filosoful austriac a evitat să folosească astfel de propoziţii deoarece, la 

fel ca şi ceilalţi neopozitivişti, considera că propoziţiile metafizice sunt lipsite de 

sens. Potrivit neopozitivismului (cunoscut şi sub numele de pozitivism logic), 

propoziţiile metafizice intră în categoria propoziţiilor factuale iar o propoziţie 

factuală are sens numai în măsura în care se poate dovedi, prin intermediul 

experienţei, că ea este adevărată sau falsă (altfel spus, în măsura în care propoziţia 

este empiric verificabilă). Semnificaţia unei propoziţii factuale constă în metoda sa 

de verificare iar pentru a cunoaşte această semnificaţie trebuie să cunoaştem 

condiţiile în care respectiva propoziţie este adevărată sau falsă. Or, dat fiind că 

propoziţiile metafizice nu sunt empiric verificabile şi nu putem specifica condiţiile 

în care ele sunt adevărate sau false, ele trebuie respinse ca fiind lipsite de sens. Într-

un articol publicat împreună cu A. Blumberg, Herbert Feigl afirmă, de altfel, că: 

pozitivismul logic ... arată că propoziţiile metafizicii sunt, strict vorbind, lipsite de 

sens1. În acelaşi articol, el susţine că: scopul filosofiei este clarificarea sensului 

propoziţiilor şi eliminarea pseudo-propoziţiilor lipsite de sens2. 

      În rândul propoziţiilor metafizice lipsite de sens se numără şi cea care afirmă 

existenţa unui eu substanţial care are capacitatea de a percepe sau de a gândi, 

deoarece nici existenţa substanţei despre care se presupune că efectuează actul 

senzorial sau actul gândirii şi nici existenţa actului însuşi, ca o entitate distinctă de 

senzaţiile sau de gândurile asupra cărora se presupune că este direcţionat, nu pot fi 

verificate. 

                                                 
1 Blumberg A. and Feigl H.,  Logical Positivism: A New Movement in European Philosophy  in  
Journal of Philosophy  28,  1931,  pag. 282. 
2 Ibidem,  pag. 296. 
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      La fel ca şi Russell, Feigl nu afirmă că nu există un eu substanţial dar susţine că 

nu avem motive întemeiate pentru a accepta existenţa acestuia deoarece un astfel de 

eu nu este accesibil pe cale empirică şi nu putem verifica dacă există sau nu. El 

consideră că, pentru a evita să facem speculaţii de ordin metafizic cum este aceea 

privind existenţa unui eu substanţial, trebuie să ne limităm exclusiv la acele 

elemente care pot fi experimentate senzorial şi a căror existenţă poate fi, astfel, 

verificată.   

      Pozitiviştii logici caracterizează entităţile care alcătuiesc realitatea observabilă 

ca fiind construcţii logice din date senzoriale. Aceste date senzoriale au un caracter 

obiectiv deoarece sunt accesibile mai multor observatori independenţi. Graţie 

acestui fapt, propoziţiile care descriu realitatea observabilă pot fi verificate în mod 

obiectiv, prin intermediul percepţiei senzoriale.  

      De o astfel de verificare nu vor putea beneficia, însă, propoziţiile care se referă 

la eu sau la minte, în cazul în care considerăm că eul sau mintea nu poate fi 

cunoscut prin percepţie senzorială ci numai prin introspecţie. Pentru a nu include şi 

propoziţiile referitoare la eu sau minte în categoria celor lipsite de sens, pozitiviştii 

logici au definit stările mentale în termenii unor dispoziţii comportamentale, optând, 

astfel, pentru o formă de behaviorism. În acest fel, stările mentale pot fi incluse şi 

ele în categoria datelor senzoriale deoarece, în calitate de dispoziţii 

comportamentale, ele pot fi percepute senzorial de către mai mulţi observatori 

independenţi, ceea ce permite verificarea empirică obiectivă a propoziţiilor care se 

referă la ele. 

      Feigl a caracterizat eul, în această primă fază a evoluţiei concepţiei sale, în aşa 

fel încât să fie în conformitate cu viziunea empiristă şi behavioristă pe care o aveau 

pozitiviştii logici despre lume. În esenţă, el a descris eul ca fiind o construcţie logică 

de stări mentale, concepute ca fiind dispoziţii comportamentale care sunt percepute 

senzorial. În cazul în care concepem stările mentale în acest fel, putem accepta că 

eul unui individ uman poate fi cunoscut într-o manieră empirică, obiectivă, atât de 

către individul respectiv, cât şi de către alţi indivizi, care îi pot observa 

comportamentul.  
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      Potrivit lui Feigl, singura evidenţă empirică obiectivă pe care fiecare dintre noi o 

are cu privire la existenţa eului propriu o constituie observarea propriilor dispoziţii 

comportamentale şi a relaţiilor de asemănare şi continuitate care există între ele. 

Prin urmare, individul îşi cunoaşte eul nu prin introspecţie, ci prin observarea 

propriului comportament. În aceeaşi manieră în care un individ îşi cunoaşte propriul 

eu, el poate lua cunoştinţă şi despre existenţa eurilor altor indivizi. Pentru aceasta, 

este suficient să observe dispoziţiile comportamentale ale respectivilor indivizi şi 

relaţiile care par a exista între aceste dispoziţii. Pe baza observării unor astfel de 

relaţii, el îşi poate forma ideea ficţională că atât eul său cât şi eurile celorlalţi sunt 

entităţi unitare care îşi păstrează identitatea în timp.  

      În esenţă, aceasta este concepţia despre eu a lui Feigl din prima fază. În cea de-a 

doua fază a evoluţiei concepţiei sale, se pot constata o serie de deosebiri faţă de 

prima fază, datorate faptului că filosoful austriac se distanţează de pozitivismul 

logic al Cercului de la Viena şi aderă la un aşa-numit empirism logic, care, deşi îşi 

are originea în pozitivismul logic, se diferenţiază din multe puncte de vedere de 

acesta. După cum arată Feigl: Tranziţia de la pozitivismul logic al Cercului de la 

Viena la forma actual prevalentă a empirismului logic, după cum o interpretez eu, a 

implicat o emancipare completă de fenomenalismul radical, de behaviorism, de 

operaţionalism şi de criteriile lor mult prea restrictive de semnificaţie factuală1.   

      Odată cu adoptarea empirismului logic, Feigl încetează să mai fie susţinătorul 

unei concepţii behavioriste în ce priveşte stările mentale, afirmând că: Dacă eu 

descriu stări, senzaţii, emoţii, sentimente, gânduri, imagini, vise, etc., pe care le 

experimentez, nu mă refer la comportamentul meu, fie că acesta are loc sau este 

pe cale să aibă loc în circumstanţe specificate. Mă refer la acele stări sau procese 

ale experienţei mele directe pe care eu le trăiesc ... la “simţirile nemijlocite” ale 

conştiinţei mele. Aceste “simţiri nemijlocite” sunt accesibile altor persoane numai 

indirect, prin inferenţă – dar eu sunt cel care le are2. El nu mai caracterizează 

                                                 
1 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.  
2 Ibidem,  pag. 371-372.  
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stările mentale ca fiind dispoziţii comportamentale ce pot fi percepute senzorial de 

către mai mulţi observatori independenţi, ci ca fiind trăiri particulare care îi sunt 

accesibile în mod direct şi nemijlocit numai unui singur individ – cel care are aceste 

stări. Feigl ajunge să considere că stările mentale pot fi cunoscute prin introspecţie, 

pe care o caracterizează ca fiind o formă de experienţă directă şi nemijlocită, în timp 

ce stările mentale sunt definite ca fiind calităţi experimentate în mod nemijlocit. 

      Faptul că filosoful austriac concepe stările mentale ca fiind stări interne la care 

avem acces pe cale introspectivă, nu îl face să adopte o poziţie dualistă în ce 

priveşte raportul dintre minte şi corp. Opinia sa nu este aceea că stările mentale au o 

natură diferită de aceea a proceselor cerebrale, ci că stările experienţei directe pe 

care fiinţele umane conştiente le trăiesc ... sunt identice cu anumite aspecte 

(probabil configuraţionale) ale proceselor neuronale din acele organisme1. Pentru 

Feigl, stările mentale şi procesele neurofiziologice ale creierului sunt identice. 

Această identitate nu este, însă, logic necesară, ci logic contingentă, ea fiind stabilită 

a posteriori, prin experimente.   

      Existenţa, la nivelul limbajului comun, a două categorii de termeni (termenii 

fenomenali şi termenii neurofiziologici) ne face să considerăm că există două tipuri 

de entităţi la care se referă aceşti termeni. După cum susţine Feigl, însă, atât 

termenii fenomenali cât şi termenii neurofiziologici au referenţi identici chiar dacă 

sensurile lor sunt diferite: 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 identici. Consider că aceşti referenţi sunt 

calităţile experimentate în mod nemijlocit sau configuraţiile lor în variatele domenii 

fenomenale2. Filosoful austriac consideră că viziunea sa privind raportul dintre 

minte şi corp oferă şi un avantaj explicativ deoarece, în loc de a concepe două 

                                                 
1 Idem,  The “Mental” and the “Physical”. The Essay and a Postcript,  University of Minnesota 
Press,  Minneapolis,  1967,  pag. 79. 
2 Ibidem,  pag. 374. 
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domenii sau două tipuri concomitente de entităţi, el vorbeşte despre o singură 

realitate, care este reprezentată în două sisteme conceptuale diferite – cel al fizicii şi 

cel al psihologiei fenomenologice. 

      Este important de remarcat faptul că Feigl caracterizează stările mentale în aşa 

fel încât acestea să fie accesibile senzorial iar existenţa lor să poată fi verificată într-

o manieră obiectivă. Căci, atâta timp cât stările mentale sunt identice cu procesele 

neurofiziologice ale creierului (care pot fi experimentate senzorial), rezultă că şi 

stările mentale sunt accesibile nu numai prin intermediul introspecţiei ci şi al 

percepţiei senzoriale. În măsura în care există o astfel de identitate, existenţa stărilor 

mentale ale unui individ poate fi verificată empiric de către observatori 

independenţi, prin studierea proceselor cerebrale ale individului respectiv. 

       În ce priveşte eul, acesta este caracterizat ca fiind o construcţie logică de stări 

mentale. Feigl consideră că aceste stări mentale sunt calităţi experimentate în mod 

nemijlocit, care sunt interconectate prin intermediul relaţiilor de asemănare şi 

continuitate. Eul este accesibil prin introspecţie şi, în cazul în care se va dovedi că 

stările care îl compun sunt identice cu anumite procese cerebrale, existenţa sa va 

putea fi stabilită şi prin intermediul percepţiei senzoriale. Prin urmare, şi în a doua 

fază a concepţiei sale, Feigl a definit eul în aşa fel încât să existe posibilitatea 

verificării empirice obiective a existenţei acestuia. 

      În ce priveşte caracterul de teorie al concepţiei despre eu a lui Feigl, trebuie spus 

că aceasta respectă criteriile concepţiei sintactice privind natura teoriilor (chiar dacă 

nu întotdeauna cu rigurozitate) în ambele faze ale procesului ei de evoluţie. Gradul 

mai scăzut de rigurozitate în satisfacerea unora dintre criterii (ex: caracterul 

deductiv, formalizarea) este explicabil, având în vedere faptul că avem de-a face cu 

o concepţie filosofică asupra eului şi nu cu una ştiinţifică. Dincolo de aceste 

impedimente, este demn de remarcat că viziunea lui Feigl asupra eului se 

conformează într-o mare măsură concepţiei sintactice privind natura teoriilor, lucru 

explicabil şi prin faptul că această concepţie a fost puternic susţinută de către 

pozitiviştii logici (inclusiv de către Herbert Feigl). 
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      Din perspectiva concepţiei semantice, însă, “versiunea” filosofului austriac nu 

îndeplineşte condiţiile cerute unei teorii, dat fiind faptul că ea nu cuprinde modele, 

concepute ca structuri abstracte care reprezintă lumea fenomenală. 

      Ultima “versiune” a teoriei de tip mănunchi a eului pe care o voi prezenta este 

aceea a lui Derek Parfit. 

 

          7.  “Versiunea” lui Derek Parfit  

 

      Derek Parfit, unul dintre cei mai influenţi reprezentanţi contemporani ai teoriei 

de tip mănunchi a eului, consideră că: adevărul teoriei de tip mănunchi a eului mi se 

pare, în sensul cel mai larg, atât o concluzie ştiinţifică cât şi una filosofică1. În 

opinia sa, teoria de tip mănunchi a eului poate fi apărată nu numai prin intermediul 

unor argumente filosofice ci şi al unora ştiinţifice, deoarece multe dintre 

descoperirile recent realizate în cadrul psihologiei şi al neurofiziologiei par a 

confirma veridicitatea acestei teorii.  

     Atunci când vorbeşte despre veridicitatea teoriei de tip mănunchi a eului, Parfit 

are în vedere, desigur, propria sa “versiune” a teoriei (chiar dacă el nu vorbeşte 

explicit despre o versiune proprie). Această “versiune” cuprinde o serie de elemente 

care o diferenţiază de celelalte “versiuni”, fapt care justifică prezentarea ei în cadrul 

acestei lucrări.  

      Voi începe prezentarea prin a explica ce înţelege filosoful britanic prin eu, minte 

sau persoană. Potrivit lui Parfit, persoana nu este o entitate substanţială cu o 

existenţă separată de aceea a creierului, a corpului sau a variatelor evenimente 

mentale, dat fiind că existenţa unei persoane nu implică nimic mai mult decât 

apariţia unor evenimente fizice şi mentale interrelaţionate2. Aceasta nu înseamnă, 

însă, că printre elementele componente ale persoanei intră atât evenimente mentale 

cât şi evenimente fizice. Pentru Parfit, eul sau persoana este un ansamblu de 

                                                 
1 Derek Parfit, Divided Minds and the Nature of Persons  in Blakemore, C. and Greenfield, S.(ed.),  
Mindwaves,  Blackwell, Oxford,  1987, pag. 25. 
2 Idem,  Personal Identity  in  Reasons and Persons,  Clarendon Press,  Oxford,  1987,  pag. 341. 
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evenimente mentale dar, pentru ca eul să existe, el are nevoie, în opinia filosofului 

britanic, de un suport fizic. Acest suport fizic este, în mod obişnuit, creierul, pe care 

Parfit îl concepe ca pe un ansamblu de evenimente fizice care pot fi interrelaţionate 

cu evenimentele mentale şi care pot asigura, astfel, existenţa eului. În lipsa unui 

astfel de suport fizic, evenimentele mentale, care sunt constitutive pentru persoană, 

nu ar putea exista, dat fiind că existenţa lor depinde, în mod direct, de starea 

celulelor din creier.  

      Potrivit lui Parfit, evenimentele mentale nu se reduc la evenimentele fizice ale 

creierului (chiar dacă depind de acestea) deoarece, în opinia sa, este posibil ca 

suportul fizic (în speţă, creierul) să fie înlocuit cu un duplicav exact fără ca rersoana 

să înceteze să existe şi fără ca, în urma acestei îflocuiri, continuitatea psihologică a 

persoanei să fie afectată. El afirmă că: continuitatea fizkcă este elementul cel mai 

puţin important în existeNţa continuă a unei persoane1, dat fiind că nu ar conta 

dacă creierul meu ar fi înlocuit cu un duplicat exact2. Ceea ce asigură răstrarea 

identităţii persoanei în timp nu este persistenţa suportului, a creierului. ci existenţa 

unei continuităţi psihologice suficiente. Această continuitate psihologică se poave 

păstra chiar şi în carul în care suportul ei fizic este înlocuit. 

      Unul dintre elementele de originaditate ale concepţiei lua Parfit este acela că, în 

opinia sa, nu identitatea persoanei sau a eului este cea care contează cu adevărat, ci 

existenţa unei aşa-numite Relaţii R, care garantează supravieţuirea persoaNei în 

timp. El afirmă că: nu identitatea personală este cea care contează. Ceea ce 

contează în mod fundamental este Relaţia R cu orice fel de cauză. Această relaţie 

este cea care contează chiar şi atunci când, ca într-un caz în care o persoană este 

R-relaţionată cu doi alţi oameni, Relaţia R nu asigură identitatea personală3. Parfit 

caracterizează Relaţia R ca fiind conexarea şi/sau continuitatea psihologică realizată 

prin intermediul oricărui tip de cauză. Există posibilitatea ca această relaţie să ia o 

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

                                                 
1 Derek Parfit,  Personal Identity,  pag. 284. 
2 Ibidem,  pag. 285. 
3 Ibidem,  pag. 217. 
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persoane diferite, Y şi Z), caz în care ea nu mai asigură identitatea persoanei (o 

persoană nu poate fi identică cu mai multe persoane diferite) dar garantează 

supravieţuirea persoanei deoarece, potrivit lui Parfit, o persoană poate supravieţui în 

mai multe persoane diferite. În opinia sa, este posibilă o supravieţuire psihologică 

multiplă a unei persoane, realizată pe baza Relaţiei R.  

      Pentru Parfit, viaţa unei persoane nu este altceva decât o serie de evenimente 

mentale diferite care sunt interconectate cauzal. După cum afirmă el însuşi: există 

lungi serii de evenimente mentale diferite – gânduri, senzaţii şi altele asemenea – 

fiecare serie fiind ceea ce numim o viaţă. Fiecare serie este unificată prin variate 

tipuri de relaţii cauzale, cum ar fi relaţiile care există între experienţe şi amintiri 

ulterioare ale lor1. Astfel de relaţii pot asigura identitatea persoanei în timp. Iată de 

ce, pentru a explica în ce constă identitatea personală, nu este necesar să postulăm 

existenţa unui eu substanţial care persistă în timp, ci este suficient să descriem 

relaţiile existente între evenimentele mentale care alcătuiesc persoana, precum şi 

relaţiile dintre aceste evenimente mentale şi evenimentele fizice ale creierului. 

      Un alt element de noutate al concepţiei lui Parfit este acela că, deşi neagă 

existenţa unui subiect, el consideră că evenimentele noastre mentale au un caracter 

subiectiv. Astfel, în opinia sa, pot exista gânduri impersonale care să fie, în acelaşi 

timp, subiective: adevărurile pe care le numim subiective nu au nevoie să implice 

existenţa unui subiect de experienţă. Un gând particular poate fi auto-referenţial. 

El poate fi gândul că acest gând particular, chiar dacă este perfect similar cu alte 

gânduri care sunt gândite, continuă să fie acest gând particular.  Acest gând este un 

adevăr impersonal dar subiectiv2. Caracterul subiectiv al unui gând poate fi 

explicat, aşadar, prin auto-referenţialitatea sa, nefiind necesar să pornim de la 

presupoziţia existenţei unui subiect care are acest gând. 

      Existenţa, la nivelul limbajului comun, a unor termeni ca eu sau subiect 

generează, conform opiniei lui Parfit, iluzia existenţei unei entităţi pe care aceşti 

termeni o desemnează, entitate care persistă pe parcursul timpului şi care asigură 

                                                 
1 Derek Parfit,  Divided Minds and the Nature of Persons,  pag. 20-21. 
2 Idem,  Personal Identity,  pag. 252. 
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unitatea minţii fiecărui individ. În realitate, însă, eul nu este altceva decât o 

combinaţie de evenimente mentale interrelaţionate, care se înlocuiesc în permanenţă 

unele pe altele şi care sunt accesibile introspectiv.                               

"               "               "                                                                                                                                  

      În ce prIveşte relaţia existentă între eu sau minte şi creier, Parfit nu a făcut 

suficiente precizări pentru a ne permite să stabilim cu exactitate care este concepţia 

sa în această privinţă. În lucrările sale pot fi, tovuşi, identificate o serie de elemente 

pe baza cărora ne putem forma o imagine asupra modului în"care el concepe 

această"relaţie. Astfel, el susţine că evenimentele mentale depind de evenimente 

fizice ale creierului fără a fi, însă, identice cu acestea. Evenimentele mentale sunt 

cauzate de către cele fizice dar Parfit nu precizează dacă evenimentele mentale au, 

la rândul lor, eficacitate cauzală asupra celor fiziCe. El menţionează, însă, că 

evenimentele mentale sunt interrelaţionate cauzal, ele alcătuind reţele în cadrul 

cărora fiecare eveniment mental joacă rolul de cauză a unui eveniment mental 

ulterior. 

      Pornind de la datele pe care le oferă Parfit, am putea trage concluzia că poziţia 

sa în ce priveşte raportul dintre minte şi corp este fie una dualistă fie una 

funcţionalistă. Aceste date sunt, însă, insuficiente (spre exemplu, filosoful britanic 

nu precizează care este statutul ontologic al evenimentelor mentale), motiv pentru 

care este preferabil să nu ne hazardăm în a face speculaţii suplimentare în ce 

priveşte concepţia lui Parfit asupra acestui raport. Cert este faptul că filosoful 

britanic nu a propus, încă, o soluţie a problemei minte-corp.  

      “Versiunea” parfitiană poate fi şi ea considerată ca fiind o teorie din perspectiva 

concepţiei sintactice privind natura teoriilor deoarece îndeplineşte, într-o manieră 

semnificativă, multe dintre criteriile propuse de către adepţii acestei concepţii. De 

aceea, consider că există mai multe motive pentru a-i acorda statutul de teorie decât 

pentru a-i respinge acest statut. Chiar dacă ea nu a fost alcătuită astfel încât să poată 

fi exprimată prin intermediul unui sistem formal şi nu cuprinde legi de 

corespondenţă, ea se conformează, într-o mare măsură, altor criterii, având un 
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caracter deductiv şi explicativ iar enunţurile sale fiind astfel formulate încât să poată 

fi verificate prin experimente şi să permită efectuarea de predicţii.  

      Judecând din perspectiva concepţiei semantice, concepţia lui Parfit nu poate fi 

considerată ca fiind o teorie deoarece"ea nu cuprinde modele, concepute ca structuri 

abstracte care reprezintă fenomene actuale sau fizic posibile. 

      Odată cu prezentarea concepţiei lui Parfit asupra eului, am încheiat expunerea 

principalelor “versiuni” ale teoriei de tip mănunchi a eului. 

      În cele ce urmează, voi căuta să stabilesc dacă există idei care sunt împărtăşite 

de către autorii tuturor “versiunilor” prezentate şi care, în virtutea acestui fapt, pot fi 

considerate ca fiind ideile centrale ale teoriei de tip mănunchi a eului. 

 

      II.  Ideile centrale ale teoriei de tip mănunchi a eului 

 

      În urma constatării diferenţelor existente între aşa-numitele “versiuni” ale teoriei 

de tip mănunchi a eului, ne putem întreba ce anume i-a determinat pe comentatorii 

ulteriori să le considere pe toate ca fiind “versiuni” ale uneia şi aceleiaşi teorii. În 

mod evident, ei admit existenţa diferenţelor din moment ce vorbesc despre mai 

multe “versiuni” ale teoriei. Dar, pentru a fi “versiuni” ale uneia şi aceleiaşi teorii, 

este necesar ca ele să conţină şi o serie de idei comune, care să se regăsească, fără 

excepţie, în cadrul tuturor “versiunilor” veritabile ale respectivei teorii. În lipsa unor 

astfel de idei comune, care să fie centrale şi definitorii pentru teoria respectivă, nu 

vom mai putea vorbi despre “versiuni” ale aceleiaşi teorii, ci despre teorii diferite. 

Dar care sunt acele idei comune care i-au determinat pe comentatori să considere că 

există mai multe “versiuni” ale uneia şi aceleiaşi teorii de tip mănunchi a eului? 

      Este dificil de oferit un răspuns pentru această întrebare deoarece, printre 

diverşii comentatori care au existat de-a lungul timpului, nu există o identitate de 

vederi în ce priveşte identificarea acestor idei comune.  

      Spre exemplu, au existat comentatori care şi-au concentrat atenţia asupra unui 

număr mic de “versiuni” şi care au identificat un număr mare de idei pe care ei le-au 

considerat a fi definitorii pentru teoria de tip mănunchi a eului. Ulterior, prin luarea 
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în considerare a unui număr mai mare de “versiuni” s-a constatat, însă, că numai 

unele dintre ideile respective le sunt comune tuturor “versiunilor” analizate, în timp 

ce celelalte idei puteau fi identificate doar în cazul acelor “versiuni” asupra cărora 

îşi concentraseră iniţial atenţia comentatorii menţionaţi. Acestea sunt, însă, cazuri 

izolate, care pot fi explicate prin faptul că respectivii comentatori nu aveau 

cunoştinţă despre existenţa altor “versiuni” ale teoriei sau, eventual, prin tendinţa lor 

de a evidenţia chiar şi cel mai mic detaliu comun pe care îl identificau în 

“versiunile” studiate de către ei. 

      Marea majoritate a comentatorilor consideră că trebuie să facem abstracţie de 

detalii şi să luăm în considerare doar un număr restrâns de idei, care au un caracter 

general şi care pot fi regăsite în cadrul tuturor acelor concepţii despre eu în privinţa 

cărora s-a căzut de acord că sunt “versiuni” ale teoriei de tip mănunchi a eului. 

Aceste idei vor fi considerate ca fiind definitorii pentru teorie iar orice nouă 

concepţie despre eu care va tinde la titulatura de versiune a teoriei de tip mănunchi 

a eului va trebui să le conţină. Să vedem, însă, care sunt aceste idei comune.    

      Una dintre ideile susţinute de către toţi reprezentanţii teoriei este aceea că eul e o 

combinaţie de elemente. Cu toate că, de la o “versiune” la alta, pot fi sesizate 

diferenţe (mai ales în ceea ce priveşte modul în care sunt caracterizate elementele 

care constituie eul), toţi reprezentanţii sunt de acord că eul este o combinaţie de 

elemente interrelaţionate. 

      O a doua idee comună este aceea că atât elementele constitutive ale eului cât şi 

relaţiile care le interconectează sunt accesibile prin experienţă (înţelegând prin 

experienţă atât introspecţia cât şi percepţia senzorială). Deşi nu toţi adepţii teoriei 

consideră că respectivele elemente şi relaţii pot exista independent de experienţă, ei 

afirmă, în unanimitate, existenţa lor la nivelul experienţei. 

      Potrivit celei de-a treia idei comune, existenţa unui eu substanţial nu este 

verificabilă prin intermediul experienţei. Or, dat fiind că un astfel de eu nu este 

accesibil nici prin introspecţie şi nici prin percepţia senzorială, afirmarea existenţei 

sale nu constituie, în opinia autorilor diferitelor “versiuni” ale teoriei de tip 

mănunchi a eului, decât o pură speculaţie metafizică.        
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      Cea de-a patra idee susţinută de către toţi reprezentanţii teoriei este aceea că eul, 

conceput ca fiind unitar şi indivizibil, există numai la nivelul limbajului (are o 

existenţă nominală). Termenul eu nu denotă, însă, o entitate care să aibă 

caracteristicile anterior menţionate, ci un mănunchi de elemente interconectate.    

      O a cincea idee comună o reprezintă contestarea caracterului imuabil al eului. 

Potrivit adepţilor teoriei, eul nu este o entitate care rămâne veşnic identică cu sine, 

ci este o combinaţie de elemente diferite, interrelaţionate, combinaţie care se află 

într-o continuă transformare.  

      Ultima idee comună pe care o voi menţiona o constituie contestarea caracterului 

indivizibil al eului. Conform reprezentanţilor teoriei, eul nu este o entitate unitară şi 

indivizibilă, ci este alcătuit din mai multe elemente distincte, care sunt 

interrelaţionate. 

      După cum se poate constata, ultimele patru idei prezentate pot fi deduse din 

primele două. Motivul pentru care ele sunt prezentate separat este acela de a 

evidenţia trăsăturile care diferenţiază “versiunile” teoriei de tip mănunchi a eului de 

concepţiile substanţialiste despre eu, în conformitate cu care eul este o substanţă 

unitară, indivizibilă şi imuabilă, a cărei existenţă nu este dependentă de experienţă 

sau de limbaj. Aceste două puncte de vedere opuse în ceea ce priveşte eul (pe de o 

parte, cel potrivit căruia eul este un mănunchi de elemente psihologice 

interrelaţionate şi, pe de cealaltă parte, cel potrivit căruia eul este o substanţă 

unitară, indivizibilă şi imuabilă) nu sunt, însă, singurele alternative posibile pentru 

cineva care încearcă să caracterizeze eul.  

      O dovadă în acest sens o constituie concepţia în privinţa eului a lui Sunny Y. 

Auyang. În opinia acestei autoare, eul trebuie conceput ca un eu existenţial, ca o 

persoană în carne şi oase a cărei minte este deschisă către lume1. Eul existenţial 

este o entitate care are atât proprietăţi fizice cât şi proprietăţi mentale şi care se 

poate distinge pe sine de alte obiecte fizice în virtutea faptului că are acces la sine 

însuşi la modul persoanei întâi. În ce priveşte persoana, Auyang consideră că 

                                                 
1 Sunny Y. Auyang,  Mind in Everyday Life and Cognitive Science,  MIT Press,  Cambridge,  2000,  
pp. 438.   
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aceasta este o entitate fizică complexă, implicată în lumea naturală şi socială, care 

are cel puţin două nivele de organizare: nivelul infrastructural, constând din mai 

multe procese inconştiente, şi nivelul mental, unde procesele infrastructurale se 

auto-organizează în procese conştiente. Potrivit afirmaţiei sale: procesele mentale 

conştiente emerg din auto-organizarea multor procese infrastructurale 

inconştiente1. Mintea este o proprietate emergentă dinamică a persoanei, 

caracteristica ei fundamentală fiind deschiderea către lume. Ea nu este o proprietate 

a persoanei considerată în mod izolat, ci a persoanei care trăieşte printre lucruri şi în 

comunitate cu alte persoane.  

      Voi mai reveni la concepţia despre eu a lui Sunny Y. Auyang pe parcursul 

acestei lucrări. Pentru moment, trebuie spus, însă, că cele şase idei pe care le-am 

identificat mai devreme se regăsesc în cadrul fiecăreia dintre “versiunile” teoriei de 

tip mănunchi a eului prezentate în această lucrare. Întrebarea care se pune este dacă 

aceste idei ne îndreptăţesc să considerăm că există o unică teorie de tip mănunchi a 

eului. Voi căuta să răspund acestei întrebări în secţiunea ce urmează.  

 

      III.  Există o unică teorie de tip mănunchi a eului? 
 

      Cele şase idei comune prezentate anterior sunt recunoscute, de către marea 

majoritate a comentatorilor, ca fiind centrale şi definitorii pentru teoria de tip 

mănunchi a eului. Se consideră că ele constituie nucleul, partea invariabilă care îi 

conferă identitate acestei teorii şi care o distinge de alte teorii despre eu. Este, însă, 

suficient acest nucleu pentru a ne îndreptăţi să afirmăm că teoria de tip mănunchi a 

eului are un caracter unitar? Pentru a fi îndreptăţiţi să considerăm că teoria are un 

caracter unitar, ar fi necesar ca elementele comune tuturor “versiunilor” teoriei, pe 

care le conţine acest nucleu, să fie mai importante pentru teoria propriu-zisă decât 

elementele care diferenţiază respectivele “versiuni”.  

      Teoria de tip mănunchi a eului este, în esenţă, o teorie privind natura eului iar 

rolul ei este, în principal, acela de a explica ce este eul. După cum am putut 

                                                 
1 Sunny Y. Auyang,  op. cit.,  pp. 95. 
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constata, în urma prezentării principalelor “versiuni” ale teoriei, nu există divergenţe 

în ce priveşte modul în care este caracterizat eul însuşi. Caracteristicile definitorii 

ale eului se regăsesc în cadrul celor şase idei care sunt comune tuturor “versiunilor”. 

Diferenţele apar abia atunci când se încearcă definirea elementelor care constituie 

eul şi a relaţiilor existente între eu şi creier sau între eul unui individ şi eurile altor 

indivizi. Prin urmare, judecând din perspectiva scopului pentru care au fost 

formulate diferitele “versiuni” ale teoriei, putem spune că elementele pe care ele le 

au în comun sunt mai importante decât elementele care le diferenţiază. De aceea, 

consider că ideile centrale ale teoriei sunt suficiente pentru a asigura caracterul 

unitar al acesteia şi pentru a ne îndreptăţi să afirmăm că există mai multe versiuni 

ale uneia şi aceleiaşi teorii de tip mănunchi a eului. 

      În ce priveşte caracterul de teorie al teoriei de tip mănunchi a eului, am arătat pe 

parcursul acestui capitol că versiunile sale, analizate în mod individual, satisfac în 

mare măsură criteriile impuse de către concepţia sintactică privind natura teoriilor. 

Se pune, însă, întrebarea dacă cele şase idei centrale ale teoriei de tip mănunchi a 

eului îi pot asigura acesteia caracterul de teorie. Analizând cele şase idei, putem 

constata că ele pot fi organizate deductiv (ultimele patru pot fi deduse din primele 

două), că au un caracter explicativ (explică ce este eul, cum poate fi acesta cunoscut, 

etc.) şi predictiv (pe baza relaţiilor existente între elementele componente ale eului 

putem anticipa ce elemente vor decurge din cele prezente). De asemenea, ele sunt 

astfel formulate încât să fie posibilă verificarea lor prin experienţă (înţelegând prin 

experienţă atât introspecţia cât şi percepţia senzorială). În ce priveşte formalizarea 

celor şase idei, organizarea lor sub forma unui sistem formal deductiv şi stabilirea 

unor legi de corespondenţă între termenii lor şi elemente ale realităţii, nu există un 

impediment major ca toate acestea să fie realizate dat fiind că ideile respective sunt 

formulate concis, pot fi organizate deductiv iar termenii lor nu se referă decât la 

entităţi care pot fi identificate prin experienţă. Prin urmare, nucleul teoriei de tip 

mănunchi a eului are capacitatea de a îndeplini criteriile stabilite prin concepţia 

sintactică privind natura teoriilor, de unde rezultă că există motive întemeiate pentru 
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a considera că cele şase idei centrale pot asigura caracterul de teorie al teoriei de tip 

mănunchi a eului. 

      Sintetizând rezultatele la care am ajuns pe parcursul acestui capitol, se poate 

afirma  cu îndreptăţire că există o unică teorie de tip mănunchi a eului, teorie care 

are mai multe versiuni. Consider că avem motive întemeiate pentru a susţine că atât 

caracterul unitar cât şi caracterul de teorie al teoriei de tip mănunchi a eului sunt 

asigurate de existenţa unui nucleu alcătuit din şase idei care sunt comune tuturor 

versiunilor teoriei. Dat fiind că acest nucleu este esenţial şi definitoriu pentru teorie, 

orice concepţie cu privire la eu care tinde la obţinerea statutului de versiune a teoriei 

de tip mănunchi a eului trebuie să cuprindă toate aceste idei comune.  

      Prin urmare, pentru ca o concepţie oarecare cu privire la eu să poată fi 

considerată ca fiind o versiune a teoriei de tip mănunchi a eului, ea trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: este necesar ca, în cadrul ei, eul să fie conceput 

ca o combinaţie de elemente distincte, care sunt interrelaţionate. Această combinaţie 

de elemente trebuie să se afle într-o continuă transformare şi să poată fi cunoscută 

prin intermediul experienţei. În ce priveşte termenul eu, acesta există la nivelul 

limbajului dar, potrivit adepţilor teoriei de tip mănunchi a eului, nu putem afirma că 

el desemnează o entitate substanţială care există independent de combinaţia de 

elemente interrelaţionate, deoarece o astfel de entitate nu este accesibilă prin 

experienţă iar afirmarea existenţei sale ar constitui o pură speculaţie metafizică.  

      Acestea fiind spuse, voi trece, în cele ce urmează, la cel de-al treilea capitol al 

lucrării, capitol în care voi analiza teoria de tip mănunchi a eului în calitatea ei de 

posibilă soluţie a problemei identităţii personale.  
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Capitolul al III-lea 

Teoria de tip mănunchi a eului şi  

problema identităţii personale 

 

      I.  Teoria de tip mănunchi a eului – tentativă de soluţionare a problemei    

           identităţii personale 

 

          1.  Prezentarea soluţiei 

 

      Odată încheiată prezentarea principalelor versiuni ale teoriei de tip mănunchi a 

eului, voi căuta, în cadrul capitolului de faţă, să prezint soluţia propusă de către 

reprezentanţii teoriei pentru problema identităţii personale, după care voi încerca să 

identific principalele critici formulate la adresa acesteia şi să evaluez viabilitatea 

acestor critici. Prima secţiune a capitolului va fi dedicată prezentării detaliate a 

soluţiei pe care o propun aceşti reprezentanţi şi plasării ei în contextul diferitelor 

tipuri de soluţii care au fost formulate în vederea rezolvării problemei identităţii 

personale. Expunerea criticilor şi evaluarea lor vor fi realizate în cea de-a doua 

secţiune a capitolului. 

      După cum am mai afirmat, teoria de tip mănunchi a eului este, în esenţă, o teorie 

privind natura eului. Ea a fost pusă în relaţie cu problema identităţii personale încă 

de la prima sa versiune, formulată de către David Hume. Şi ceilalţi reprezentanţi ai 

teoriei au recurs la propriile lor versiuni atunci când au abordat această problemă, ei 

încercând chiar să soluţioneze problema pornind de la aceste versiuni. De aceea, s-a 

ajuns, în timp, ca teoria de tip mănunchi a eului să fie considerată ca fiind una dintre 

soluţiile clasice propuse în vederea rezolvării problemei identităţii personale.        

      Trebuie subliniat, însă, că teoria cuprinde şi elemente care nu privesc strict 

problema identităţii personale, motiv pentru care cei care doresc să îşi concentreze 
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atenţia asupra soluţiei propuse de către reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului 

pentru problema identităţii personale trebuie să încerce să stabilească, în prealabil, 

care este această soluţie. De asemenea, trebuie ţinut cont de faptul că soluţia 

respectivă nu a rămas complet neschimbată pe parcursul timpului, ci că, de la o 

versiune la alta a teoriei, ea a suferit anumite rectificări şi adăugiri, prin care se 

încerca să fie evitate criticile care fuseseră formulate, până la momentul respectiv, la 

adresa ei. Aceste modificări nu au dus, însă, la apariţia mai multor soluţii diferite 

deoarece, în linii mari, soluţia propusă de către adepţii teoriei de tip mănunchi a 

eului în vederea rezolvării problemei identităţii personale a rămas aceeaşi.  

      Identificarea variaţiilor care au apărut pe parcursul evoluţiei sale este, însă, 

importantă deoarece aceste variaţii pot fi analizate din perspectiva mai multor 

discipline şi se poate stabili care dintre ele se află în concordanţă cu rezultatele 

recente care au fost obţinute în cadrul respectivelor discipline. Ulterior, variaţiile 

care au fost confirmate parţial sau total în urma evaluării pot fi adăugate (după ce s-

au efectuat corecturile necesare, în cazul în care confirmarea este doar parţială) 

acelor elemente ale soluţiei care nu s-au schimbat pe parcursul timpului. În urma 

acestei proceduri şi prin eventuala adăugare a unor noi elemente, care nu se regăsesc 

în cadrul versiunilor prezentate, ne vom putea forma o imagine asupra modului în 

care ar trebui să arate o soluţie a problemei identităţii personale, propusă de către un 

adept al teoriei de tip mănunchi a eului, pentru a putea constitui o soluţie viabilă a 

acestei probleme. 

      Voi debuta, în demersul de prezentare a soluţiei propuse de către reprezentanţii 

teoriei de tip mănunchi a eului pentru problema identităţii personale, prin a arăta 

care a fost poziţia lui David Hume în privinţa acestei probleme. 

      În opinia lui Hume, la originea problemei identităţii personale se află o iluzie, o 

idee ficţională, şi anume aceea că persoana este o entitate care îşi păstrează 

identitatea în timp. Pornind de la această idee ficţională, noi încercăm să explicăm 

ce fel de entitate este persoana şi cum reuşeşte ea să rămână identică cu sine pe 

parcursul timpului, ajungând să ne confruntăm, astfel, cu problema identităţii 

personale. De fapt, consideră filosoful scoţian, adevărata problemă pe care trebuie 
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să o rezolvăm nu este aceea de a stabili cum reuşeşte persoana să rămână identică cu 

sine pe parcursul timpului, ci aceea de a determina care sunt cauzele psihologice 

care generează iluzia că persoana este o entitate care îşi păstrează identitatea în 

timp. Iată de ce el îşi concentrează atenţia asupra explicării mecanismului psihologic 

prin care oamenii ajung la această iluzie. După cum arătam şi în capitolul al doilea 

al lucrării, Hume consideră că ideea ficţională potrivit căreia persoana este o entitate 

care persistă în timp este produsă de către imaginaţie prin intermediul a două 

principii de asociere (asemănarea şi cauzalitatea). Imaginaţia grupează şi 

organizează percepţiile unui individ comparându-le şi identificând anumite relaţii de 

asemănare sau de cauzalitate care, aparent, interconectează aceste percepţii. Trebuie 

spus că un rol important îl joacă şi memoria, care îi permite imaginaţiei să compare 

percepţiile trecute ale individului cu cele prezente. Paşii următori în crearea iluziei 

constau, mai întâi, în supradimensionarea, realizată de către imaginaţie, a forţei 

relaţiilor existente în interiorul diferitelor grupuri de percepţii, apoi într-o diminuare 

sau chiar camuflare a diferenţelor existente în interiorul fiecărui grup şi, în cele din 

urmă, în postularea unui substrat permanent care are capacitatea de a-i conferi 

grupului de percepţii atât o unitate sincronică cât şi o unitate diacronică. Pe scurt, 

imaginaţia are capacitatea de a face ca diversitatea să pară identitate. Identitatea nu 

este, însă, reală, ci doar iluzorie. Potrivit lui Hume, nu există entităţi care să îşi 

păstreze identitatea pe parcursul timpului. Aşa-zisele entităţi care persistă în timp 

sunt, de fapt, succesiuni de percepţii. Mintea interconectează aceste percepţii prin 

intermediul imaginaţiei şi, implicit, al relaţiilor de asemănare şi cauzalitate. 

Considerate în sine, independent de minte, ele nu sunt relaţionate unele cu altele. 

Conexiunile dintre percepţii există numai în minte, ele fiind, apoi, atribuite 

percepţiilor de către minte. În ce priveşte relaţia de identitate, aceasta este o ficţiune 

deoarece, în opinia lui Hume, identitatea este incompatibilă cu schimbarea iar 

succesiunile de percepţii despre care vorbeşte el se află într-o continuă transformare.      

Având în vedere că, potrivit concepţiei humeene, diferitele percepţii sunt 

interconectate de către minte, au existat autori (ex: John Jenkins) care au susţinut că 

putem vorbi, în cazul acestei concepţii, despre o anumită formă de continuitate 
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psihologică. Chiar dacă acceptăm acest punct de vedere, nu trebuie uitat că, în 

accepţiunea lui Hume, o astfel de continuitate nu poate fi un criteriu al identităţii 

persoanei deoarece el consideră că relaţia de continuitate, spre deosebire de cea de 

identitate, este compatibilă cu schimbarea. După cum voi arăta în cele ce urmează, 

au existat alţi reprezentanţi ai teoriei de tip mănunchi a eului care au considerat că 

relaţia de identitate este compatibilă cu schimbarea şi care au admis continuitatea 

psihologică ca fiind un criteriu al identităţii personale. 

      Înainte de a ajunge la prezentarea concepţiilor acestor reprezentanţi ai teoriei, 

este important să subliniem că Hume nu şi-a propus, propriu-zis, să ofere o soluţie a 

problemei identităţii personale deoarece el considera că aceasta este o pseudo-

problemă, ea fiind rodul unei iluzii a imaginaţiei. El a fost interesat, în primul rând, 

să explice cum apare această iluzie şi să arate că la originea aşa-numitei probleme a 

identităţii personale stă ideea preconcepută potrivit căreia persoana este o entitate 

care îşi păstrează identitatea în timp, idee pe care filosoful scoţian o consideră a fi 

una ficţională. Modul său de a caracteriza persoana, precum şi opiniile sale în ce 

priveşte identitatea persoanei au fost, însă, ţinta a numeroase critici, Hume însuşi 

ajungând să se îndoiască de viabilitatea concepţiei sale în ce priveşte problema 

identităţii personale în Appendix-ul la ediţia a doua a lucrării Treatise of Human 

Nature. 

      Ceilalţi reprezentanţi ai teoriei de tip mănunchi a eului au căutat să soluţioneze 

problema identităţii personale. Ei au considerat că problema este reală şi că ea poate 

fi rezolvată din perspectiva unui adept al teoriei de tip mănunchi a eului. Totuşi, 

opiniile lor în ce priveşte identitatea personală nu diferă prea mult de cele ale lui 

Hume, principala diferenţă fiind aceea că ei nu mai concep relaţiile dintre 

elementele constitutive ale persoanei ca fiind pure iluzii ce apar la nivel mental. Din 

acest motiv, este dificil de stabilit cine a fost cel dintâi reprezentant al teoriei care a 

formulat o soluţie a problemei identităţii personale. Majoritatea comentatorilor cad 

de acord că Hume a fost cel care a trasat liniile directoare ale soluţiei în discuţie fără 

a formula, însă, o soluţie propriu-zisă a problemei şi că Mach şi James au fost primii 

care au recurs la teoria de tip mănunchi a eului în încercarea de a rezolva problema. 
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Păstrând ordinea stabilită încă din capitolul al doilea al lucrării, voi continua prin a 

prezenta punctele de vedere ale lui William James în ce priveşte modul în care poate 

fi soluţionată această problemă, urmând ca, apoi, să expun şi opiniile lui Ernst Mach 

în această privinţă.  

      În prima versiune a teoriei de tip mănunchi a eului pe care o propune, James 

abordează problema identităţii personale într-o manieră care aminteşte de cea în care 

o abordase, înaintea sa, David Hume. James încearcă şi el să explice (de astă dată, 

din perspectiva unui psiholog) cum ajungem la ideea că persoana este o entitate 

substanţială care îşi păstrează identitatea pe parcursul timpului. Explicaţia sa nu se 

diferenţiază, în esenţă, de cea a lui Hume. Potrivit lui James, fiecare dintre noi îşi 

formează această idee comparând fenomenele trecute cu cele prezente, semnalând 

existenţa unor relaţii de asemănare şi de continuitate între acestea, ignorând 

diferenţele importante existente între fenomene şi postulând existenţa unui substrat 

care leagă între ele fenomenele comparate. Postularea unui astfel de substrat 

substanţial care să asigure identitatea persoanei constituie, în opinia sa, o ipoteză 

superfluă de care psihologia nu are nevoie. James consideră, însă, spre deosebire de 

Hume, că relaţiile de asemănare şi de continuitate existente între eul empiric trecut 

şi cel prezent nu sunt ficţionale, ci sunt reale şi că suntem îndreptăţiţi să vorbim 

despre păstrarea identităţii persoanei în timp. De asemenea, spre deosebire de 

filosoful scoţian, James nu mai vorbeşte despre relaţii de continuitate cauzală, ci 

despre relaţii de continuitate funcţională. În opinia sa, identitatea persoanei în timp 

este una funcţională. O astfel de identitate este posibilă chiar şi în condiţiile în care 

eul empiric se află într-o permanentă schimbare, James considerând că identitatea 

personală este compatibilă cu schimbarea. Prin faptul că admite că identitatea este 

compatibilă cu schimbarea, el evită unele dintre criticile care au fost formulate la 

adresa concepţiei lui Hume în ce priveşte problema identităţii personale şi oferă o 

soluţie pentru această problemă. Pentru gânditorul american, identitatea persoanei 

nu mai este o pură iluzie. Persoana îşi păstrează identitatea în timp, această 

identitate fiind garantată de către continuitatea fluxului stărilor ei de conştiinţă. 
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      În cea de-a doua versiune a teoriei de tip mănunchi a eului pe care o propune, 

James îşi completează soluţia oferită pentru problema identităţii personale prin 

faptul că pune în mai mare măsură accentul asupra identificării relaţiilor existente 

între elementele componente ale persoanei şi prin faptul că nu mai consideră că 

există o diferenţă de natură între mental şi non-mental. Potrivit concepţiei sale din 

această perioadă, diferenţa dintre mental şi non-mental este doar una de context şi 

de aranjare. Iată de ce elementele constitutive ale persoanei şi relaţiile care le 

interconectează nu mai trebuie considerate ca fiind mentale în virtutea naturii lor, ci 

în virtutea contextului în care se plasează şi a modului în care sunt ordonate.  

      În ce priveşte opiniile lui Ernst Mach asupra modului în care ar putea fi 

rezolvată problema identităţii personale, acestea sunt similare cu cele ale lui James 

din a doua perioadă a gândirii sale. Diferenţele care există sunt, mai ales, de ordin 

terminologic (ex: James foloseşte denumirea de experienţe pure pentru a desemna 

elementele fundamentale din care este alcătuită persoana, în timp ce Mach le 

denumeşte senzaţii). De aceea, nu putem spune că Mach a adus modificări majore 

modului în care este rezolvată problema identităţii personale din perspectiva teoriei 

de tip mănunchi a eului. Un element de noutate pe care el îl aduce în discuţie este 

ideea potrivit căreia tendinţa individului uman de a organiza senzaţiile şi de a face o 

serie de distincţii (cum ar fi, spre exemplu, distincţia dintre minte şi corp sau cea 

dintre o persoană şi o altă persoană) este fixată pe cale ereditară, jucând un rol 

important în supravieţuirea speciei.   

      Punctele de vedere ale lui Bertrand Russell în ce priveşte modul în care el 

consideră că poate fi rezolvată problema identităţii personale se înscriu pe aceeaşi 

linie cu poziţiile exprimate, în această privinţă, de către William James (în a doua 

perioadă a gândirii sale) şi de către Ernst Mach. O deosebire importantă este, însă, 

aceea că Russell nu concepe relaţiile care pot asigura identitatea persoanei în timp 

ca fiind relaţii de continuitate funcţională, ci ca fiind relaţii cauzale, care sunt fie 

mnemice fie fizice. 
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      În ceea ce îl priveşte pe Herbert Feigl, acesta a fost interesat de soluţionarea 

problemei identităţii personale în ambele faze ale evoluţiei concepţiei sale despre 

eu, minte sau persoană. 

      În prima fază, Feigl a susţinut poziţia oficială a Cercului de la Viena în privinţa 

acestei chestiuni. Astfel, el considera că identitatea personală trebuie definită în 

termenii dispoziţiilor comportamentale ale individului şi în termenii relaţiilor de 

asemănare şi continuitate dintre acestea. Motivul este acela că atât dispoziţiile cât şi 

relaţiile care le interconectează pot fi percepute senzorial, ceea ce ne va permite să 

aducem în discuţie exclusiv elemente a căror existenţă poate fi verificată şi să 

evităm, astfel, formularea de enunţuri metafizice. Feigl adoptă o poziţie strict 

materialistă, definind persoana şi identitatea ei exclusiv în termeni fizici, corporali şi 

fără a face speculaţii cu privire la existenţa unor entităţi mentale sau neutre. În 

opinia lui, avantajul unei astfel de poziţii este acela că oferă posibilitatea verificării 

empirice a existenţei şi a identităţii persoanei. 

      În cea de-a doua fază, însă, Feigl se va distanţa de unele dintre ideile susţinute în 

cadrul Cercului de la Viena şi va ajunge să afirme, printre altele, că elementele care 

alcătuiesc persoana sunt trăiri nemijlocite ale individului, care sunt accesibile prin 

introspecţie. Aceasta nu înseamnă, însă, că Feigl devine un dualist. El continuă să 

fie un materialist, doar că nu mai susţine o formă de behaviorism, ci se declară 

adeptul unei teorii a identităţii minte-corp, potrivit căreia elementele componente 

ale eului, minţii sau persoanei sunt identice cu o serie de elemente neurocerebrale, 

ceea ce ar permite verificarea senzorială a existenţei persoanei prin studierea 

activităţii neurocerebrale a individului.  

      Derek Parfit a fost, la rândul său, preocupat de soluţionarea problemei identităţii 

personale. Elementul de noutate pe care el îl aduce în discuţie este aşa-numita 

Relaţie R, pe care o defineşte drept continuitate şi/sau conexare psihologică realizată 

prin intermediul oricărui tip de cauză. Parfit consideră că această Relaţie R poate 

asigura identitatea persoanei în timp în majoritatea situaţiilor. El admite că pot fi 

imaginate şi cazuri în care Relaţia R nu garantează păstrarea identităţii persoanei 

(spre exemplu, atunci când această relaţie ia o formă ramificată) dar susţine că, până 
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şi în astfel de situaţii, Relaţia R este mai importantă decât identitatea personală 

deoarece ea asigură supravieţuirea persoanei în timp.  

      Parfit consideră că, punând accentul pe supravieţuirea persoanei, va putea 

răspunde în mod satisfăcător criticilor formulate la adresa punctului de vedere al 

majorităţii adepţilor teoriei de tip mănunchi a eului, potrivit căruia relaţia de 

continuitate psihologică poate constitui un criteriu veritabil al identităţii personale. 

Criticii susţin că o astfel de continuitate nu poate constitui un criteriu al identităţii 

personale deoarece ea nu este o relaţie de tip unu la unu (aşa cum este relaţia de 

identitate), ci este o relaţie de tip unu - mai mulţi, pentru că poate lua şi o formă 

ramificată. Or, consideră criticii, din moment ce adepţii teoriei de tip mănunchi a 

eului nu reuşesc să formuleze un criteriu plauzibil al identităţii personale, rezultă că 

ei nu oferă o soluţie viabilă pentru problema identităţii personale. Originalitatea lui 

Parfit constă în aceea că el nu caută să elimine aceste critici, propunând un criteriu 

al identităţii personale care să nu poată fi contestat, ci încearcă să le ocolească, 

substituind o relaţie mai puternică (aceea de identitate în timp, care nu ia o formă 

ramificată) cu o relaţie mai slabă (aceea de supravieţuire, care ia o formă 

ramificată), fără a renunţa, însă, la ideea că însăşi continuitatea mănunchiului de 

elemente care constituie persoana reprezintă criteriul relaţiei. El caută să motiveze 

această substituţie, susţinând că ceea ce este cu adevărat important nu e ca persoana 

să îşi păstreze identitatea în timp, ci ca persoana să supravieţuiască, indiferent dacă 

ea are unul sau mai mulţi supravieţuitori. Or, atâta timp cât între o persoană P1, 

aflată la un moment t1, şi o persoană P2, aflată la un moment t2, există o 

continuitate psihologică suficientă, supravieţuirea persoanei P1 este asigurată, fiind 

mai puţin important dacă P1 este sau nu identică cu P2. 

      Acestea sunt, aşadar, punctele de vedere ale principalilor reprezentanţi ai teoriei 

de tip mănunchi a eului în privinţa modului în care poate fi rezolvată problema 

identităţii personale. Aceste puncte de vedere au o serie de elemente comune, în 

virtutea cărora putem vorbi despre o unică soluţie propusă de către reprezentanţii 

teoriei de tip mănunchi a eului pentru problema identităţii personale. Iată care sunt 

aceste elemente: persoana, eul sau mintea este un mănunchi de elemente 
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interrelaţionate care fie că aparţin fie că sunt concepute ca aparţinând domeniului 

psihologic iar identitatea ei în timp este asigurată de existenţa relaţiilor de 

continuitate şi de asemănare existente între elementele mănunchiului (mănunchi ce 

se află într-o continuă transformare). Există, însă, şi anumite diferenţe, care apar 

atunci când reprezentanţii teoriei încearcă să descrie mai detaliat relaţia de 

continuitate psihologică, când îşi propun să determine care este natura elementelor 

interconectate care alcătuiesc persoana şi când se pronunţă în privinţa posibilităţii ca 

aceste elemente să existe şi independent de experienţă. Rămâne de văzut dacă aceste 

diferenţe ne vor împiedica să stabilim cu precizie cum poate fi clasificată soluţia 

reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului în contextul mai larg al soluţiilor 

formulate în vederea rezolvării problemei identităţii personale. 

      Pentru ca o astfel de clasificare să fie posibilă este, însă, necesar ca, în prealabil, 

să stabilim cum pot fi grupate soluţiile care au fost propuse în vederea rezolvării 

problemei identităţii personale şi care sunt caracteristicile distinctive ale fiecărui 

grup în parte. Abia apoi voi încerca să determin cărui grup îi aparţine soluţia 

reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului.  

 

2. Clasificarea soluţiei 

 

      După cum arătam în primul capitol al lucrării, principala distincţie care poate fi 

trasată în cadrul mai larg al soluţiilor propuse pentru problema identităţii personale 

este aceea dintre soluţii reducţioniste şi soluţii non-reducţioniste. În cazul ambelor 

tipuri de soluţii se pot face distincţii suplimentare. 

      Astfel, în ce priveşte soluţiile reducţioniste, putem distinge între soluţii 

reducţionist fizice şi soluţii reducţionist psihologice, diferenţa fiind reprezentată de 

criteriul identităţii care este adoptat (criteriu care poate fi fizic sau psihologic) şi de 

modul în care este definită persoana. Distincţiile nu se opresc, însă, aici. În cazul 

soluţiilor reducţionist fizice se pot diferenţia trei grupuri de soluţii în funcţie de tipul 

de criteriu fizic care este adoptat şi de caracterizarea făcută persoanei, în timp ce, în 

cazul soluţiilor reducţionist psihologice, diferenţierea se poate face, pe de o parte, pe 
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baza tipului de criteriu psihologic la care se recurge şi, pe de altă parte, în funcţie de 

modul în care este caracterizată persoana. 

      În ce priveşte soluţiile non-reducţioniste, se poate face şi aici o distincţie dar nu 

în funcţie de criteriul care este adoptat (non-reducţioniştii consideră că nu există un 

criteriu al identităţii personale), ci pornind de la modul în care este conceput faptul 

suplimentar. Astfel, utilizând denumirile propuse de către Derek Parfit, putem 

diferenţia între viziunea carteziană (potrivit căreia faptul suplimentar este persoana 

însăşi) şi viziunea faptului suplimentar (potrivit căreia faptul suplimentar este 

identitatea personală). 

      Pentru a putea realiza o clasificare exactă a soluţiei propuse de către 

reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului pentru problema identităţii personale 

nu este, însă, suficient să facem aceste distincţii, ci trebuie să menţionăm care sunt 

caracteristicile distinctive ale fiecărui grup de soluţii în parte.  

      Să vedem, pentru început, care sunt trăsăturile specifice ale fiecăruia dintre cele 

trei grupuri de soluţii reducţionist fizice. 

      Un prim grup este alcătuit din soluţii potrivit cărora criteriul identităţii personale 

îl constituie continuitatea fizică, pe parcursul timpului, a corpului unui individ 

uman, persoana fiind chiar acest corp fizic (altfel spus, persoana va continua să 

existe şi să fie identică cu ea însăşi atâta timp cât corpul fizic al individului va 

continua să existe şi va continua să fie corpul unei fiinţe vii). Acest tip de criteriu 

fizic al identităţii personale (pe care Harold Noonan îl numeşte criteriul corporal1) 

nu diferă, în esenţă, de criteriul identităţii obiectelor materiale în general (şi anume, 

continuitatea fizică spaţio-temporală). Căci, ca şi în cazul obiectelor materiale, în 

cazul corpurilor identitatea în timp nu presupune, în mod obligatoriu, identitatea de 

materie (nu presupune ca un corp, în două momente diferite ale timpului, să fie 

alcătuit din exact aceleaşi particule de materie), ci presupune ca înlocuirea materiei 

care alcătuieşte corpul să se facă în mod treptat, gradual, astfel încât forma 

(organizarea) corpului respectiv să rămână, în linii mari, aceeaşi. Există, însă, şi 

diferenţe deoarece, după cum arată Richard Swinburne, în cazul entităţilor 
                                                 
1 cf. Harold W. Noonan,  Personal Identity,  Routledge,  London & New York, 1991, pag. 2-3. 
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neânsufleţite, totuşi, o prea mare înlocuire a materiei, oricât de graduală ar fi ea, 

va distruge identitatea2; în schimb, în cazul entităţilor vii, cum ar fi plantele, o 

înlocuire totală a materiei – atâta timp cât este graduală şi cât fiziologia şi 

anatomia li se schimbă, de asemenea, numai gradual (în cazul în care li se schimbă) 

– nu va distruge identitatea1. 

      Un alt grup de soluţii reducţionist fizice sunt cele potrivit cărora persoana se 

identifică cu creierul. Cei care formulează aceste soluţii recurg la un aşa-numit 

criteriu cerebral pentru a explica modul în care persoana îşi păstrează identitatea în 

timp. Conform acestui criteriu, identitatea personală este asigurată de persistenţa în 

timp a creierului şi nu a întregului corp al individului. Avantajul unui astfel de 

criteriu este acela că le permite celor care îl adoptă să evite o serie de critici care au 

fost formulate la adresa soluţiilor ce recurg la un criteriu corporal al identităţii 

personale. Potrivit criticilor respective, persistenţa în timp a corpului fizic nu 

constituie un criteriu relevant al identităţii personale deoarece pot fi imaginate 

experimente de gândire (cum ar fi, spre exemplu, acela în care creierul unui individ 

uman este transplantat în craniul unui alt individ uman) din care reiese că nu corpul 

în întregul său, ci numai creierul este cel care asigură păstrarea identităţii personale.      

Criteriul cerebral nu a fost, însă, nici el ferit de critici. Pot fi date exemple de situaţii 

în care părţi importante ale creierului unei persoane (uneori, chiar o întreagă 

emisferă) au fost înlăturate prin operaţie chirurgicală fără ca persoana să fie afectată. 

Consecinţa unei astfel de operaţii a fost aceea că persoana şi-a păstrat identitatea, în 

timp ce creierul (considerat în integralitatea sa) şi-a pierdut-o, de unde rezultă că nu 

păstrarea identităţii întregului creier reprezintă criteriul identităţii personale. 

      Ca reacţie la aceste critici, a fost formulat un al treilea grup de soluţii 

reducţionist fizice, care adoptă un aşa-numit criteriu fizic al identităţii personale şi 

care nu mai caracterizează persoana ca fiind întregul creier, ci ca fiind o parte a 

acestuia, parte care trebuie să fie suficient de mare pentru a fi creierul unui individ 

                                                 
2 Richard Swinburne,  Personal Identity: the Dualist Theory  in  Sydney Shoemaker and Richard 
Swinburne,  Personal Identity,  Blackwell,  Oxford,  1984,  pag. 115. 
1 Ibidem,  pag. 115. 
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uman viu. Conform criteriului fizic, pentru ca o persoană să îşi păstreze identitatea 

pe parcursul timpului nu mai este necesară existenţa continuă a întregului creier, ci 

doar existenţa continuă a unei părţi a acestuia. Cei care au formulat un astfel de 

criteriu au considerat că pot evita, în acest fel, majoritatea criticilor care fuseseră 

formulate la adresa criteriului cerebral al identităţii personale deoarece nu mai este 

necesară persistenţa întregului creier, ci doar a unei părţi a acestuia pentru a garanta 

păstrarea identităţii persoanei în timp. Există, însă, critici care afectează în egală 

măsură criteriul cerebral şi criteriul fizic şi cărora nu li s-a răspuns, încă, în mod 

satisfăcător. Spre exemplu critica lui Bernard Williams, care semnalează faptul că 

cei care optează pentru unul dintre cele două criterii menţionate pornesc de la 

presupoziţia potrivit căreia creierul are un statut privilegiat raportat la restul 

corpului, în sensul că el este purtătorul identităţii psihologice (identitatea de 

memorie, de personalitate şi de caracter). Dar, după cum arată Williams, ne putem 

imagina că informaţia dintr-un creier este transferată într-un dispozitiv de stocare 

… şi este, apoi, retransferată în acelaşi creier sau transferată într-un alt creier1. 

Într-o asemenea situaţie, identitatea psihologică este asigurată chiar dacă ea nu are 

ca suport permanent acelaşi creier sau o parte a aceluiaşi creier (aşadar, chiar în 

lipsa identităţii întregului creier sau a unei părţi a creierului). De aici, Williams 

deduce că identitatea personală nu depinde (şi nu este asigurată de) identitatea 

creierului sau a unei părţi a acestuia. 

      Nu toate criticile care au fost formulate la adresa celor trei grupuri de soluţii 

reducţionist fizice au vizat criteriile identităţii personale pe care le-au adoptat autorii 

respectivelor soluţii. Au existat şi critici care s-au referit la modul în care a fost 

caracterizată persoana.         

      Una dintre aceste critici afectează, în egală măsură, toate cele trei caracterizări 

ale persoanei propuse de către adepţii reducţionismului fizic deoarece ea este 

formulată la adresa unei presupoziţii de la care pornesc toţi aceşti adepţi. Potrivit 

respectivei presupoziţii, numai un anumit tip de entitate fizică are proprietăţi 

                                                 
1 Bernard Williams,  Are persons bodies?  in  Problems of the Self,  Cambridge University Press,  
Cambridge,  1973,  pag. 79. 
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psihologice cum ar fi, spre exemplu, conştiinţa, raţionalitatea şi intenţionalitatea, 

proprietăţi care sunt quasi-unanim acceptate ca fiind esenţiale pentru o persoană. 

Respectivii adepţi consideră că numai această entitate fizică (care este caracterizată, 

după caz, ca fiind trupul, creierul sau o parte a creierului) poate produce şi poate 

funcţiona ca un suport permanent al conştiinţei, raţionalităţii şi intenţionalităţii, 

motiv pentru care ei ajung să o identifice cu persoana. În opinia criticilor, o astfel de 

presupoziţie nu este suficient de bine argumentată pentru a fi acceptată. Cei care 

pornesc de la această presupoziţie nu explică ce este atât de deosebit sau de ieşit din 

comun în corpul sau în creierul unui om, astfel încât acesta să fie singura specie de 

pe Terra care are respectivele trăsături psihologice şi căreia i se poate aplica 

titulatura de persoană. De asemenea, ei nu iau în considerare posibilitatea creării, pe 

viitor, a unor structuri electronice care să permită atât continuarea funcţiilor 

biologice cât şi păstrarea continuităţii psihologice a unui individ. În eventualitatea în 

care ar fi create astfel de structuri, trăsăturile distinctive (de natură psihologică) ale 

persoanei s-ar păstra chiar şi fără a avea ca suport permanent trupul, creierul sau o 

parte suficient de importantă a creierului, fapt care ar infirma presupoziţia 

menţionată şi, implicit, definiţia pe care reducţioniştii fizici o dau persoanei. 

Desigur, astfel de structuri artificiale nu au fost create până în prezent dar există 

posibilitatea ca ele să fie create în viitorul mai mult sau mai puţin îndepărtat. Iată de 

ce presupoziţia reducţioniştilor fizici nu poate fi acceptată (consideră criticii) atâta 

timp cât ei nu demonstrează că este exclus ca alte entităţi fizice, cu excepţia celor 

menţionate de către ei, să aibă şi să îşi păstreze în timp proprietăţile psihologice 

anterior menţionate. 

      După cum am putut observa, fiecare dintre cele trei grupuri de soluţii 

reducţionist fizice s-a confruntat cu importante critici. Încercările de eliminare a 

acestor critici s-au soldat cu anumite succese (prin propunerea unui nou criteriu sau 

a unei noi definiţii a persoanei, au putut fi înlăturate unele dintre criticile care 

fuseseră formulate la adresa criteriului sau a definiţiei anterioare). Unele dintre 

critici au fost, însă, atât de bine fundamentate, încât nu au putut fi eliminate până în 

prezent şi, după cum susţine Noonan, i-au convins pe mulţi filosofi recenţi că 
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identitatea personală nu poate să constea în persistenţa nici unei entităţi fizice1. 

Una dintre aceste critici afectează în egală măsură soluţiile reducţionist fizice şi pe 

cele reducţionist psihologice. Dar, înainte de a o prezenta, să vedem care sunt 

principalele grupuri de soluţii reducţionist psihologice. 

      După cum arătam mai devreme, soluţiile reducţionist psihologice pot fi 

diferenţiate atât în funcţie de tipul de criteriu psihologic care este adoptat cât şi în 

funcţie de modul în care este definită persoana. 

      Din perspectiva tipului de criteriu psihologic adoptat, putem distinge două 

grupuri de soluţii. 

      Un prim grup îl reprezintă soluţiile care adoptă un criteriu memorial al 

identităţii personale. Potrivit acestor soluţii, identitatea persoanei în timp este 

asigurată de continuitatea de memorie. Dintre numeroasele obiecţii care le-au fost 

aduse soluţiilor care recurg la acest criteriu se remarcă cea propusă de către Joseph 

Butler (cunoscută sub numele de obiecţia circularităţii), potrivit căreia orice criteriu 

memorial al identităţii personale este circular deoarece este implicit în conceptul de 

memorie sau de amintire faptul că un individ nu îşi poate aminti decât propriile sale 

amintiri; de aici, Butler deduce că memoria nu constituie identitatea personală ci o 

presupune. Potrivit afirmaţiei sale: conştiinţa identităţii personale presupune şi, 

deci, nu poate constitui identitatea personală1. 

      Cel de-al doilea grup de soluţii reducţionist psihologice este constituit din acele 

soluţii care adoptă un aşa-numit criteriu al continuităţii psihologice. Cei care 

formulează astfel de soluţii, consideră că identitatea persoanei pe parcursul timpului 

este asigurată nu numai de continuitatea de memorie, ci şi de alte tipuri de 

continuitate psihologică (ex: continuitatea de personalitate, de intenţie, de dorinţă 

sau de credinţă). Acest nou criteriu nu a fost formulat cu scopul de a elimina 

obiecţiile care fuseseră formulate la adresa criteriului memorial (de altfel, obiecţia 

                                                 
1 Harold W. Noonan,  op. cit.,  pag. 10. 
1 Joseph Butler,  Of  Personal Identity  in  The Works of Bishop Butler,  vol. II,  ed. by  J. H. Bernard,  
London,  1900,    pag. 280. 
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lui Butler îl afectează şi pe el), ci s-a dorit a fi, mai degrabă, o completare a 

criteriului memorial, care era considerat a fi mult prea restrictiv. 

      Critica lui Butler nu reprezintă, însă, singurul obstacol pe care trebuie să îl 

depăşească cei care formulează soluţii reducţionist psihologice în vederea rezolvării 

problemei identităţii personale. O altă obiecţie, care afectează în egală măsură 

soluţiile care adoptă un criteriu psihologic al identităţii personale ca şi pe cele care 

adoptă un criteriu fizic al identităţii personale a fost formulată de către Bernard 

Williams şi este cunoscută sub numele de argumentul dublării. Atunci când a fost 

formulată, această critică a fost îndreptată exclusiv împotriva soluţiilor reducţionist 

psihologice (Williams fiind un reducţionist fizic). Ulterior, s-a dovedit, însă, că 

acest argument afectează în aceeaşi măsură şi soluţiile reducţionist fizice. Conform 

criticii lui Williams, un veritabil criteriu al identităţii personale trebuie să fie o 

relaţie de tip unu la unu (aşa cum este şi relaţia de identitate) şi nu o relaţie de tip 

unu mai mulţi, deoarece o persoană nu poate fi identică cu mai multe persoane 

diferite. Altfel spus, un criteriu al identităţii personale nu poate lua o formă 

ramificată. Numai că, dacă optăm pentru un criteriu al continuităţii psihologice în ce 

priveşte identitatea personală (aşa cum procedează adepţii reducţionismului 

psihologic), există riscul să fim nevoiţi să acceptăm că două persoane diferite sunt 

identice cu una şi aceeaşi persoană (ex: situaţia în care două persoane diferite se 

pretind a fi reîncarnarea uneia şi aceleiaşi persoane din trecut şi amândouă satisfac 

criteriul continuităţii psihologice). De aici, Williams deduce că relaţia de 

continuitate psihologică poate lua o formă ramificată şi că ea nu poate constitui un 

criteriu veritabil al identităţii personale. Această critică poate fi, însă, îndreptată şi 

împotriva soluţiilor reducţionist fizice deoarece pot fi imaginate experimente de 

gândire în care şi relaţia de continuitate fizică (indiferent dacă este vorba despre 

continuitatea corpului, a întregului creier sau doar a unei părţi a creierului) ia o 

formă ramificată şi nu poate asigura identitatea persoanei în timp. Prin urmare, 

argumentul dublării afectează în egală măsură ambele tipuri de soluţii reducţioniste 

propuse în vederea rezolvării problemei identităţii personale. Au existat numeroase 

încercări de a elimina această obiecţie a lui Williams (unii au încercat, chiar, să 
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propună un criteriu mixt, o însumare a criteriilor fizic şi psihologic, considerând că 

un astfel de criteriu ar fi mai puternic) dar nici una dintre aceste tentative nu a avut 

succes. 

      Din perspectiva modului în care este caracterizată persoana, soluţiile 

reducţionist psihologice pot fi împărţite în două grupuri. Deşi toţi adepţii 

reducţionismului psihologic sunt de acord că persoana este un ansamblu de 

elemente psihologice interrelaţionate, ei au puncte de vedere diferite în ce priveşte 

existenţa sau inexistenţa eului, conceput ca un subiect de experienţă. 

      Potrivit unui grup de soluţii reducţionist psihologice, persoana constă dintr-un 

ansamblu de elemente psihologice interrelaţionate raportate la un eu conştient, 

conceput ca un subiect de experienţă, în timp ce, conform celuilalt grup, persoana 

nu constă decât din ansamblul de elemente psihologice, neexistând un subiect de 

experienţă la care să se raporteze aceste elemente. Au fost formulate critici atât la 

adresa acelor soluţii potrivit cărora există un eu conştient, conceput ca un subiect de 

experienţă (deoarece nu se precizează care este referinţa termenului eu, ce fel de 

entitate desemnează acest termen), cât şi la adresa acelor soluţii care nu fac apel la 

existenţa unui astfel de eu pentru a defini persoana (pe motiv că nu dau seama de o 

trăsătură esenţială a oricărei persoane, şi anume conştiinţa). 

      Existenţa tuturor acestor critici, care au fost formulate la adresa soluţiilor 

reducţioniste propuse pentru problema identităţii personale, i-a încurajat pe adepţii 

non-reducţionismului să afirme că această problemă nu poate fi rezolvată decât 

dintr-o perspectivă non-reducţionistă. Putem distinge două tipuri de soluţii 

formulate de către non-reducţionişti în vederea rezolvării problemei identităţii 

personale, şi anume: soluţiile propuse de către adepţii viziunii carteziene şi soluţiile 

propuse de către adepţii viziunii faptului suplimentar.                 

      Potrivit primului tip de soluţii, persoana este o entitate a cărei existenţă nu 

depinde de existenţa creierului, a corpului sau a elementelor care alcătuiesc mintea. 

Această entitate este considerată a fi indivizibilă şi imuabilă şi este concepută ca 

fiind fie o substanţă imaterială, spirituală, distinctă de corp, ale cărei trăsături 

esenţiale sunt trăsături psihologice (ex: trăsătura de a gândi, de a experimenta, de a 
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dori, de a suferi, etc.) şi care rămâne veşnic identică cu sine, fie ca o particulă sau 

subparticulă materială care este incoruptibilă, neschimbătoare, şi care rămâne intactă 

atâta timp cât persoana trăieşte. Principala problemă cu care se confruntă acest gen 

de soluţii este aceea că existenţa unei astfel de entităţi nu poate fi dovedită. În 

schimb, pot fi date exemple de experimente ştiinţifice care contrazic o astfel de 

concepţie despre persoană, cum ar fi experimentele în care, în urma separării 

chirurgicale a celor două emisfere cerebrale ale unor pacienţi, s-a ajuns la concluzia 

că aceştia ajunseseră să aibă doi centri de conştiinţă1 (lucru inacceptabil pentru 

adepţii viziunii carteziene, în condiţiile în care, în opinia acestora, persoana este o 

entitate conştientă  unitară şi indivizibilă). O altă dificultate importantă pe care o 

întâmpină acest tip de soluţii non-reducţioniste este aşa-numita problemă a 

individuaţiei, deoarece autorii acestor soluţii nu precizează cum putem distinge o 

persoană de o altă persoană şi nici care sunt acele trăsături pe baza cărora o anumită 

persoană poate fi identificată şi diferenţiată de celelalte persoane. 

      Conform celui de-al doilea tip de soluţii non-reducţioniste, persoana nu este o 

entitate care există separat de creier, corp sau de elementele care alcătuiesc mintea, 

faptul suplimentar fiind chiar identitatea personală. Nici acest tip de soluţii nu este, 

însă, ferit de critici. Căci, după cum observă Derek Parfit, viziunea faptului 

suplimentar este nesustenabilă deoarece: dacă noi nu suntem entităţi existente 

separat, în ce ar mai putea consta faptul suplimentar?2. De asemenea, atâta timp cât 

nu se precizează ce este identitatea personală, în ce constă ea, cum se mai pot 

diferenţia cazurile în care există, într-adevăr, identitate personală de cele în care nu 

există o astfel de identitate?   

      Acestea sunt, în linii mari, principalele distincţii care pot fi trasate în cazul 

soluţiilor reducţioniste şi în cazul celor non-reducţioniste. Atunci când am 

identificat un grup de soluţii, am căutat să prezint şi una sau mai multe dintre 

criticile care i-au fost aduse. Expunerea acestor critici este importantă deoarece 

                                                 
1 cf. Thomas Nagel, Brain Bisection and the Unity of Consciousness  in  Mortal Questions,  
Cambridge University Press,  Cambridge,  pag. 149-152. 
2 Derek Parfit,  op. cit.,  pag. 240. 
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fiecare nou grup de soluţii apare, în general, ca o consecinţă a criticilor care au fost 

îndreptate împotriva rezolvărilor care au fost formulate anterior. Prin prezentarea 

criticilor, distincţiile dintre diferitele grupuri ies mult mai clar în evidenţă, fapt care 

permite o clasificare mai exactă a soluţiei propuse de către adepţii teoriei de tip 

mănunchi a eului. Acestea fiind spuse, voi căuta, în cele ce urmează, să stabilesc 

unde poate fi ea încadrată, în contextul mai larg al soluţiilor propuse în vederea 

rezolvării problemei identităţii personale. 

      Pentru început, să vedem dacă ea este o soluţie reducţionistă sau non-

reducţionistă. Dat fiind că, potrivit teoriei de tip mănunchi a eului, identitatea 

personală se reduce la succesiunea în timp a elementelor care alcătuiesc persoana 

(adepţii acestei teorii nefăcând apel la un fapt suplimentar pentru a soluţiona 

problema identităţii personale), reiese că soluţia în discuţie este una reducţionistă. 

Se pune, însă, întrebarea dacă această soluţie este una reducţionist fizică sau 

reducţionist psihologică. Având în vedere faptul că, în conformitate cu teoria de tip 

mănunchi a eului, elementele constitutive ale persoanei sunt, în acelaşi timp, 

elemente constitutive ale minţii şi ale eului (sunt, aşadar, elemente psihologice) 

precum şi faptul că identitatea personală se reduce la continuitatea mănunchiului de 

elemente psihologice care alcătuieşte persoana şi nu la continuitatea spaţio-

temporală a unei entităţi fizice, răspunsul la întrebarea menţionată este următorul: 

soluţia pe care o analizăm în cadrul acestei lucrări este una reducţionist psihologică. 

Pentru a realiza o clasificare şi mai exactă a acestei rezolvări este, însă, necesar să 

stabilim şi cărui grup de soluţii reducţionist psihologice îi aparţine ea, atât din punct 

de vedere al criteriului identităţii personale cât şi din punct de vedere al modului în 

care este definită persoana. Să vedem, mai întâi, cărui grup de soluţii îi aparţine ea, 

dacă judecăm din perspectiva criteriului identităţii personale. Reprezentanţii teoriei 

consideră că între elementele psihologice ce alcătuiesc persoana se stabilesc relaţii 

de continuitate psihologică, ce pot fi foarte variate (ex: continuitate de intenţie, de 

dorinţă, de caracter, etc.) şi care pot asigura identitatea persoanei pe parcursul 

timpului. Prin urmare, rezolvarea propusă de către reprezentanţii teoriei aparţine 

grupului de soluţii ce adoptă un criteriu al continuităţii psihologice. Din perspectiva 
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teoriei de tip mănunchi a eului poate fi, însă, formulată şi o rezolvare a problemei 

identităţii personale care să fie compatibilă cu grupul de soluţii ce adoptă un criteriu 

memorial al identităţii personale (nu trebuie să uităm faptul că unii reprezentanţi ai 

teoriei îi atribuie memoriei un rol important în păstrarea identităţii persoanei în 

timp, chiar dacă nu o consideră a fi suficientă pentru păstrarea acestei identităţi). În 

ce priveşte clasificarea soluţiei din punctul de vedere al modului în care este definită 

persoana, ea aparţine grupului de soluţii reducţionist psihologice care nu apelează la 

existenţa unui eu subiectiv. 

      În concluzie, putem spune că soluţia propusă de către adepţii teoriei de tip 

mănunchi a eului pentru problema identităţii personale este una reducţionist 

psihologică. Pentru rezolvarea primului aspect al problemei, această soluţie recurge 

la un criteriu al continuităţii psihologice (cu precizarea că ar putea recurge şi la un 

criteriu memorial) iar pentru rezolvarea celui de-al doilea aspect al problemei, ea nu 

face apel la existenţa unui eu subiectiv. 

      Odată realizată această clasificare, putem, deja, identifica unele dintre criticile 

care pot fi îndreptate împotriva acestei soluţii. Este vorba, pe de o parte, despre 

critici care au fost formulate la adresa grupurilor de soluţii în care se încadrează şi 

rezolvarea propusă de către reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului. Voi 

realiza o evaluare atentă a acestor critici în finalul capitolului de faţă. Pe de cealaltă 

parte, este vorba despre critici care au vizat chiar soluţia în discuţie. În următoarea 

secţiune a capitolului voi căuta să prezint, pe scurt, aceste critici iar în finalul 

capitolului voi încerca să le evaluez viabilitatea. Din considerente de coerenţă a 

expunerii şi ţinând cont de faptul că soluţia a fost criticată atât de către reducţionişti 

cât şi de către non-reducţionişti, voi împărţi criticile în două categorii: critici 

reducţioniste şi critici non-reducţioniste. 

 

      II.  Critici la adresa soluţiei propuse de către reprezentanţii teoriei 

 

          1. Critici reducţioniste 
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      După cum arătam la începutul acestui capitol, soluţia susţinută de către adepţii 

teoriei de tip mănunchi a eului a suferit, în timp, o serie de modificări datorate 

faptului că fiecare nou reprezentant încerca să corecteze erorile unora dintre 

predecesorii săi, erori care fuseseră evidenţiate de către critici. În urma acestor 

rectificări, unele dintre critici au fost eliminate. Există, însă, şi critici care s-au 

perpetuat, sub o formă sau alta, pe parcursul timpului, şi pe care unii dintre cei care 

contestă această soluţie le consideră ca fiind, încă, viabile (este important de 

precizat că nu toţi cei care contestă această soluţie cad de acord în privinţa 

viabilităţii sau a neviabilităţii unei anumite critici). De asemenea, pot fi identificate 

critici recente, formulate de către autori contemporani, a căror viabilitate este încă 

intens discutată. În cele ce urmează, voi căuta să prezint criticile care continuă să fie 

formulate la adresa soluţiei propuse de către reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a 

eului pentru problema identităţii personale iar în finalul capitolului voi încerca să 

realizez o evaluare a lor.  

      Voi începe prin a expune acele critici care au fost formulate de către autori care 

au o viziune reducţionistă în privinţa identităţii personale. Din considerente de 

sistematicitate a discursului, nu voi recurge la o expunere detaliată a soluţiilor 

individuale ale fiecărui autor în parte ci voi căuta să grupez aceste critici, în funcţie 

de deficienţa pe care ele o semnalează. 

      Un prim grup îl constituie criticile care au fost îndreptate împotriva uneia dintre 

tezele fundamentale ale teoriei de tip mănunchi a eului, potrivit căreia eul este 

identic cu mintea şi cu persoana. Pe de o parte, aceste critici au fost formulate de 

către adepţi ai reducţionismului fizic, în opinia cărora eul, mintea şi persoana sunt 

lucruri distincte. Potrivit acestora, persoana este o entitate fizică ce are capacitatea 

de a produce şi de a asigura continuitatea unei serii de elemente mentale iar mintea 

şi eul sunt produse ale acestei entităţi fizice. Mintea se constituie din ansamblul de 

elemente mentale pe care le produce creierul iar eul, care are un statut distinct de cel 

al minţii, are rolul de coordonator al activităţilor mentale. Pe de altă parte, criticile 

au fost formulate de către acei adepţi ai reducţionismului psihologic care fac apel la 

existenţa unui eu conştient pentru a defini persoana. La rândul lor, ei consideră că 
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eul nu este identic cu mintea şi cu persoana. În opinia lor, eul conştient este distinct 

de elementele care constituie mintea. În ce priveşte persoana, aceasta nu mai este 

concepută ca fiind o entitate fizică, ci ca fiind alcătuită din eul conştient şi din 

minte. 

      Un alt grup de critici, formulate de către adepţi ai reducţionismului fizic, vizează 

modul în care reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului concep unitatea 

persoanei. Conform teoriei menţionate, unitatea persoanei este asigurată de relaţiile 

de asemănare şi de continuitate cauzală existente între elementele sale componente. 

După cum afirmă criticii, însă, aceste relaţii nu sunt nici necesare şi nici suficiente 

pentru a asigura unitatea sincronică şi pe cea diacronică a persoanei. Ei au ţinut să 

sublinieze că există mai multe asemănări între experienţele a două persoane diferite 

cu privire la unul şi acelaşi lucru decât între experienţele uneia şi aceleiaşi persoane 

cu privire la lucruri diferite. De asemenea, ei au arătat că experienţele din una şi 

aceiaşi minte pot să nu aibă relaţii cauzale între ele (ex.: aud o explozie în timp ce 

citesc o carte), în timp ce există posibilitatea ca între experienţele din două  minţi 

diferite să existe relaţii de cauzalitate (spre exemplu, în situaţia în care două 

persoane comunică prin telepatie). Faptul că adepţii teoriei de tip mănunchi a eului 

nu au reuşit să identifice nişte relaţii care să poată, într-adevăr, asigura atât unitatea 

sincronică cât şi unitatea diacronică a persoanei constituie, în opinia reducţioniştilor 

fizici, un argument solid în favoarea ideii că ceea ce asigură unitatea persoanei nu 

sunt nişte relaţii care interconectează elementele ce alcătuiesc mintea, ci existenţa 

unei entităţi fizice care produce aceste elemente şi care îşi păstrează continuitatea pe 

parcursul timpului. 

      Reducţioniştii care nu sunt adepţi ai teoriei de tip mănunchi a eului critică 

această teorie şi pentru că ea nu dă seama de una dintre trăsăturile esenţiale ale 

persoanei, şi anume conştiinţa. Potrivit criticilor formulate de către ei, persoana nu 

poate fi caracterizată ca fiind doar un mănunchi de gânduri, dorinţe, intenţii, 

trăsături de personalitate şi alte astfel de elemente deoarece nu există nimic într-un 

astfel de mănunchi care să ne permită să explicăm ce este conştiinţa. Iar persoana 

este, prin excelenţă, o entitate conştientă. În opinia lor, nici măcar experienţa 
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(invocată atât de des de către reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului) nu este 

posibilă dacă nu admitem existenţa unui subiect, a unui eu conştient, deoarece 

relaţia de experienţă presupune existenţa a doi termeni (subiectul şi obiectul), în 

timp ce reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului nu admit decât existenţa unuia 

dintre ei (obiectul). Or, în cazul în care experienţa nu este posibilă, nu este posibilă 

nici cunoaşterea empirică, de unde rezultă că una dintre pretenţiile reprezentanţilor 

teoriei, potrivit căreia avantajul teoriei lor este acela că permite cunoaşterea 

empirică a eului, nu este îndreptăţită. Unul dintre cei care au formulat o astfel de 

critică este Sydney Shoemaker, care susţine că, dacă ţinem cont de faptul că “le 

raison d’etre” a teoriei de tip mănunchi a eului este tocmai acela de a explica cum 

poate fi eul empiric cognoscibil1, vom ajunge la concluzia că dacă teoria eşuează în 

aceasta, nu mai este nimic care să o recomande2. Chiar dacă nu toţi criticii au fost 

la fel de radicali ca Shoemaker, ei cad de acord că, prin neacceptarea existenţei unui 

eu conştient, devine aproape imposibilă atât formularea unei caracterizări 

satisfăcătoare a persoanei cât şi explicarea modului în care persoana se poate 

experimenta pe sine. 

      O altă obiecţie, formulată de către unii reducţionişti fizici, se referă la faptul că, 

dacă vom defini persoana ca fiind un mănunchi de elemente mentale şi nu ca fiind o 

entitate fizică, vom avea dificultăţi în a stabili care sunt limitele persoanei, până 

unde se extinde ea. În opinia acestor reducţionişti, teoria de tip mănunchi a eului nu 

stabileşte limite spaţiale stricte pentru persoană, motiv pentru care ea nu poate 

stabili cu acurateţe unde începe şi unde se termină o anumită persoană şi unde 

trebuie trasată graniţa dintre două persoane diferite. 

      Un alt grup de critici care vizează concepţia despre persoană a adepţilor teoriei 

de tip mănunchi a eului semnalează faptul că aceşti adepţi nu rezolvă în mod 

satisfăcător problema individuaţiei pentru persoane. În opinia reducţioniştilor 

psihologici, reprezentanţii teoriei menţionate nu explică în mod convingător cum se 

                                                 
1 Sydney Shoemaker,  Self-Identity and the Contents of Memory  in  Self-Knowledge and Self-
Identity,  Cornell University Press,  Ithaca,  1963,  pag. 150 
2 Ibidem,  pag. 150. 
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individualizează mănunchiul de elemente care alcătuieşte o persoană. Simplul fapt 

că o persoană are cu un element mental mai mult sau mai puţin decât alta nu este 

suficient pentru a o defini ca persoană distinctă. O astfel de diferenţă este mult prea 

insignifiantă pentru a explica prin ce se individualizează o persoană în raport cu alta. 

Nici măcar ideea potrivit căreia mănunchiul din care este constituită o altă persoană 

este diferit organizat comparativ cu mănunchiul care mă alcătuieşte pe mine nu 

poate constitui, în opinia criticilor, o rezolvare satisfăcătoare a problemei 

menţionate. Motivul este acela că nu se poate explica în ce fel se organizează 

mănunchiul, atâta timp cât nu se admite existenţa unui eu conştient care are 

sentimente, intenţii, dorinţe şi credinţe. Ei consideră că un astfel de eu este singurul 

care are capacitatea de a organiza elementele mentale menţionate. Reducţioniştii 

psihologici susţin că o persoană se individualizează tocmai în virtutea faptului că eul 

ei este singurul care are un acces nemijlocit la mintea ei şi care poate organiza 

elementele care alcătuiesc această minte. În ce îi priveşte pe reducţioniştii fizici, ei 

critică acele versiuni ale teoriei în care persoana nu este caracterizată în aşa fel încât 

să fie posibilă o localizare spaţială exactă a acesteia. În opinia lor, în condiţiile în 

care nu este posibilă o astfel de localizare, nu poate fi oferită o soluţie viabilă a 

problemei individuaţiei pentru persoane. Trebuie spus, de asemenea, că toţi criticii 

reducţionişti resping punctul de vedere al unora dintre reprezentanţii teoriei  potrivit 

căruia individualitatea mănunchiului de elemente care constituie persoana este 

asigurată de fermitatea relaţiilor existente între elementele acestuia. Ei resping acest 

punct de vedere deoarece consideră că este logic posibil ca respectivul mănunchi să 

se interconecteze ferm cu unul sau mai multe alte mănunchiuri (caz în care 

distincţiile dintre persoanele interconectate pot dispărea cu desăvârşire). De altfel, 

această posibilitate este admisă în mod explicit de către unii reprezentanţi ai teoriei 

de tip mănunchi a eului (ex: William James din cea de-a doua perioadă, Ernst 

Mach), care susţin că mănunchiurile de elemente care constituie persoanele nu 

numai că sunt interconectate unele cu altele dar sunt conectate şi cu celelalte 

elemente care alcătuiesc lumea empiric cognoscibilă. Or, în aceste condiţii, este 

foarte greu să mai identifici o persoană, să stabileşti care sunt limitele ei şi să 
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determini dacă relaţiile despre care se spune că îi conferă unitate şi identitate unei 

persoane sunt sau nu sunt suficient de ferme, de puternice, pentru a-şi putea 

îndeplini această funcţie. 

      Odată încheiată prezentarea principalelor categorii de critici reducţioniste care 

au fost formulate la adresa soluţiei problemei identităţii personale propuse de către 

reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului, voi trece, în cele ce urmează, la 

expunerea criticilor non-reducţioniste îndreptate împotriva acestei soluţii. 

  

2. Critici non-reducţioniste 

 

      În ce priveşte criticile non-reducţioniste la adresa soluţiei menţionate, acestea 

sunt formulate, în cea mai mare parte, de către adepţi ai aşa-numitei viziuni 

carteziene, lucru explicabil prin prisma faptului că ei definesc persoana într-o 

manieră complet diferită de cea în care o definesc reprezentanţii teoriei de tip 

mănunchi a eului. Căci, în timp ce din perspectiva viziunii carteziene persoana este 

caracterizată ca fiind un subiect de experienţă care este substanţial, imuabil şi 

indivizibil, din perspectiva teoriei de tip mănunchi a eului persoana este definită fără 

a face apel la existenţa unui subiect ca fiind un mănunchi de elemente 

interrelaţionate, mănunchi care se află într-o continuă transformare.  

      În încercarea de a evidenţia avantajele propriei lor soluţii propuse în vederea 

rezolvării problemei identităţii personale, susţinătorii viziunii carteziene au căutat să 

identifice şi să sublinieze deficienţele soluţiilor susţinute de către opozanţii lor. 

Astfel, ei au ajuns să formuleze critici la adresa tuturor soluţiilor reducţioniste, 

existând un interes special pentru soluţia propusă de către adepţii teoriei de tip 

mănunchi a eului deoarece aceasta se construieşte prin opoziţie cu a lor. Nu toate 

criticile non-reducţioniste îndreptate împotriva soluţiei apărate de către 

reprezentanţii teoriei sunt, însă, propuse de către adepţi ai viziunii carteziene. Există 

şi o critică importantă, formulată de către adepţi ai viziunii faptului suplimentar, pe 

care o voi prezenta câteva pagini mai jos. 
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      Un prim grup de critici formulate de către non-reducţioniştii care adoptă o 

viziune carteziană atacă ideea, susţinută de către reprezentanţii teoriei, potrivit 

căreia persoana se identifică cu eul şi cu mintea. Din perspectiva acestor non-

reducţionişti, persoana este, într-adevăr, identică cu eul dar nu şi cu mintea. Ei 

susţin că este greşit să caracterizăm persoana ca fiind un mănunchi de elemente 

psihologice ce nu se raportează la un subiect, în primul rând pentru că o astfel de 

caracterizare este anti-intuitivă şi în al doilea rând pentru că nu au fost propuse 

argumente convingătoare care să vină în sprijinul unei astfel de caracterizări. În 

opinia lor, o definiţie care este în concordanţă cu intuiţiile simţului comun şi care 

poate fi apărată inclusiv din perspectivă religioasă este următoarea: persoana sau eul 

este un subiect de experienţă, o entitate substanţială, indivizibilă şi imuabilă. În ce 

priveşte raportul dintre persoană (care este concepută ca fiind totuna cu eul 

conştient) şi minte, non-reducţioniştii care formulează o astfel de definiţie consideră 

că persoana are rolul de a coordona şi de a conferi un caracter unitar ansamblului de 

elemente mentale care constituie mintea. Ei nu cad, însă, de acord în privinţa 

identificării entităţii care produce aceste elemente mentale. În timp ce unii dintre ei 

afirmă că persoana este o entitate spirituală, care are capacitatea de a produce 

respectivele elemente, alţii caracterizează persoana ca fiind o particulă materială. 

Potrivit acestora din urmă, elementele care alcătuiesc mintea nu sunt, însă, produse 

de către respectiva particulă, ci de către creier în întregul său. 

      O altă categorie de critici non-reducţioniste semnalează incapacitatea teoriei de 

tip mănunchi a eului de a propune nişte relaţii care să asigure unitatea şi identitatea 

persoanei în timp. Non-reducţioniştii constată că au existat şi anumiţi reducţionişti 

care au formulat astfel de critici dar consideră că ei nu erau îndreptăţiţi să formuleze 

obiecţii în privinţa acestei chestiuni din moment ce nici soluţiile lor nu reuşesc să 

explice în mod satisfăcător cum îşi păstrează persoana unitatea şi identitatea în timp. 

În opinia non-reducţioniştilor, soluţiile reducţioniste nu pot oferi o explicaţie 

satisfăcătoare deoarece concep persoana ca pe un ens succesivum, ca fiind alcătuită 

din lucruri diferite la momente diferite. Non-reducţioniştii consideră că persoana nu 

se schimbă pe parcursul timpului, ci rămâne veşnic identică cu sine. Ea este un ens 
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nonsuccesivum, ceea ce înseamnă că: în orice moment al existenţei sale, ea are 

exact aceleaşi părţi pe care le are în orice alt moment al existenţei sale1. Greşeala 

reducţioniştilor constă în faptul că ei consideră că persoana se află într-o continuă 

transformare şi că identitatea persoanei se reduce la o succesiune de elemente 

(indiferent de natura acestora) care sunt interconectate unele cu altele. O astfel de 

concepţie în privinţa identităţii personale conduce, în opinia non-reducţioniştilor, la 

o mulţime de dificultăţi (cum ar fi spre exemplu cea relevată de către argumentul 

dublării al lui Bernard Williams), dificultăţi care ar dispărea dacă am defini 

persoana ca fiind o entitate ireductibilă şi imuabilă. 

      Non-reducţioniştii critică şi modul în care este explicată unitatea sincronică a 

minţii din perspectiva teoriei de tip mănunchi a eului. În opinia lor, dacă acceptăm 

ideea existenţei unui eu conştient substanţial, unitatea sincronică a minţii este uşor 

de explicat: diferite elemente mentale alcătuiesc una şi aceeaşi minte în virtutea 

faptului că sunt produse de către unul şi acelaşi eu substanţial. Dacă nu vom admite 

că există un astfel de eu (aşa cum procedează reprezentanţii teoriei de tip mănunchi 

a eului), nu vom putea oferi o explicaţie satisfăcătoare a unităţii sincronice a minţii 

deoarece nu există relaţii care să aibă capacitatea de a asigura această unitate în lipsa 

unui eu conştient substanţial. 

      Potrivit unui alt grup de critici non-reducţioniste, teoria de tip mănunchi a eului 

nu ţine cont de faptul că orice experienţă este dependentă, din punct de vedere al 

identităţii ei, de cel care are respectiva experienţă. Altfel spus, o experienţă 

particulară nu poate fi identificată decât ca fiind experienţa cuiva. Or, din moment 

ce reprezentanţii teoriei nu admit existenţa unui eu conştient substanţial, nu mai este 

posibilă identificarea unei experienţe ca aparţinând unei anumite persoane şi nu 

alteia. Criticii susţin că, dacă nu acceptăm că există un eu substanţial, nu avem cui 

să îi atribuim experienţele, nu putem determina cărei persoane îi aparţine o anumită 

experienţă şi nu avem nici o garanţie că experienţele despre care susţinem că intră în 

alcătuirea unei persoane nu aparţin, în acelaşi timp, şi altor persoane. 

                                                 
1 Roderick M. Chisholm,  Is There a Mind-Body Problem?,  pag. 26. 
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      Non-reducţioniştii critică modul în care reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a 

eului caracterizează persoana şi dintr-un alt motiv. Astfel, ei consideră că dacă nu se 

admite că există un eu substanţial conştient, nu se poate oferi o explicaţie plauzibilă 

a uneia dintre trăsăturile esenţiale ale persoanei, şi anume conştiinţa. În opinia lor, 

indiferent cât de complex ar fi mănunchiul de gânduri, sentimente, intenţii, dorinţe 

şi credinţe care, potrivit teoriei de tip mănunchi a eului, alcătuieşte persoana şi 

indiferent în ce manieră s-ar combina aceste elemente, nu există nimic într-un astfel 

de mănunchi care să ne permită să înţelegem ce este conştiinţa. 

      Potrivit non-reducţioniştilor, adepţii teoriei nu reuşesc să rezolve nici problema 

individuaţiei din cauza faptului că nu acceptă ideea existenţei unui eu substanţial. În 

opinia lor, eul substanţial este cel care îi conferă individualitate persoanei, motiv 

pentru care nu avem cum să rezolvăm problema în lipsa sa. Mai mult decât atât, 

non-reducţioniştii care definesc eul ca fiind o substanţă spirituală consideră că 

elementele mentale sunt proprietăţi ale eului, care joacă rolul de substrat al lor. De 

aceea, elementele care intră în alcătuirea minţii nu pot exista în lipsa eului (aşa cum 

susţin adepţii teoriei de tip mănunchi a eului) şi nu putem vorbi despre mănunchiuri 

de elemente mentale cu existenţă independentă care se individualizează în virtutea 

componenţei şi a organizării lor.  

      În ce îi priveşte pe non-reducţioniştii care sunt adepţi ai viziunii faptului 

suplimentar, aceştia critică încercarea reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a 

eului de a analiza identitatea persoanei, de a stabili în ce constă ea şi cum anume 

poate fi ea asigurată. Ei consideră că un astfel de demers nu poate conduce decât la 

apariţia unor dificultăţi şi paradoxuri suplimentare deoarece identitatea personală 

este un fapt ireductibil şi neanalizabil. 

      După cum s-a putut observa, majoritatea criticilor formulate de către non-

reducţionişti la adresa soluţiei analizate relevă aproximativ aceleaşi deficienţe ca şi 

criticile formulate de către reducţionişti. Motivul pentru care ele au fost prezentate 

separat este acela că argumentele aduse în sprijinul criticilor respective şi, mai ales, 

modalităţile în care criticii consideră că ar putea fi rezolvate problemele cu care se 

confruntă reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului diferă în cele două cazuri. 
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Dată fiind existenţa acestor diferenţe, am considerat că este importantă prezentarea 

separată a criticilor deoarece, în acest fel, poate fi evaluată nu numai relevanţa 

respectivelor critici, ci şi forţa argumentelor aduse în sprijinul lor precum şi 

viabilitatea rezolvărilor pe care cei care au formulat criticile le-au propus în vederea 

eliminării deficienţelor semnalate de către ei.  

      Secţiunea ce urmează va fi dedicată evaluării tuturor criticilor prezentate până 

acum, fie că acestea sunt reducţioniste sau non-reducţioniste. 

 

3. Evaluarea criticilor    

 

      Pentru început, voi căuta să evaluez acele critici care afectează, în egală măsură, 

toate categoriile de soluţii reducţionist psihologice propuse în vederea rezolvării 

problemei identităţii personale, urmând ca, apoi, să evaluez criticile care au fost 

formulate, în mod specific, la adresa soluţiei reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi 

a eului. 

      Una dintre obiecţiile care ar putea fi formulată la adresa oricăreia dintre soluţiile 

reducţionist psihologice este aşa-numita obiecţie a circularităţii formulată de către 

Joseph Butler. Potrivit acesteia, memoria nu poate asigura identitatea persoanei în 

timp deoarece ea însăşi presupune identitatea personală. Au existat numeroase 

încercări de a elimina această obiecţie, una dintre cele mai intens discutate în 

literatura de specialitate fiind cea a lui Sydney Shoemaker, autor care apelează la un 

concept tehnic, mult mai general decât conceptul de memorie, respectiv conceptul 

de quasi-memorie. Shoemaker consideră că avantajul quasi-memoriilor este acela că 

nu sunt restricţionate doar la trecutul persoanei care îşi aminteşte, ele 

nepresupunând, astfel, identitatea personală. Prin înlocuirea conceptului de memorie 

cu acela de quasi-memorie, se ajunge ca şi definiţia identităţii personale să fie dată 

în termeni de quasi-memorie, mai degrabă decât în termeni de memorie1. Utilizarea 

acestui concept permite, în opinia celui care l-a propus, evitarea obiecţiei 

                                                 
1 Sydney Shoemaker,  Personal Identity: A Materialist Account  in  Sydney Shoemaker and Richard 
Swinburne,  Personal Identity : Great Debates in Philosophy,  Blackwell,  Oxford,  1984,  pag. 58   
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circularităţii a lui Butler din moment ce quasi-memoriile nu presupun identitatea 

celui care îşi aminteşte. Problema este, însă, că tocmai această caracteristică a 

conceptului de quasi-memorie a constituit principala ţintă a criticilor formulate la 

adresa acestui concept.  

      O astfel de critică a fost formulată de către Harold Noonan, în opinia căruia o 

soluţie a problemei identităţii personale care recurge la conceptul de quasi-memorie 

(aşa cum este acesta definit de către Shoemaker) nu rezistă obiecţiei circularităţii a 

lui Butler. Harold Noonan arată că, în esenţă, obiecţia lui Butler se rezumă la ideea 

potrivit căreia conceptul de identitate personală este epistemologic anterior 

conceptului de memorie şi de aceea nu poate fi definit în termenii acestuia din urmă. 

El subliniază, însă, că: la fel ca şi conceptul de memorie însuşi, conceptul de quasi-

memorie (aşa cum îl defineşte Shoemaker) este epistemologic posterior conceptului 

de identitate personală1 deoarece nu poţi determina dacă cineva îşi quasi-aminteşte 

ceva decât stabilind dacă el este cel puţin o “ramificaţie” a persoanei a cărei viaţă el 

aparent şi-o aminteşte; iar acest lucru nu îl poţi determina decât luând în 

considerare aplicabilitatea conceptului de identitate personală la situaţia (posibil 

contrafactuală) în care nici un candidat competitor pentru identitatea cu persoana 

anterioară nu este disponibil2. Consider că argumentul lui Noonan este corect şi că, 

într-adevăr, conceptul de quasi-memorie presupune identitatea personală. În afara de 

aceasta, este demn de remarcat că acest concept a fost creat cu scopul precis de evita 

o anumită obiecţie, neexistând, însă, nici un indiciu potrivit căruia lui i-ar 

corespunde o entitate la nivel ontologic. Chiar dacă utilizarea respectivului concept 

ar permite eliminarea dificultăţii la nivel teoretic, aceasta nu ar însemna că soluţia 

obţinută are un fundament real. Atâta timp cât existenţa quasi-memoriilor nu poate 

fi probată, rezolvarea propusă de către Shoemaker nu poate fi considerată ca fiind 

satisfăcătoare. În ce îi priveşte pe cei care apelează la conceptul de quasi-memorie 

pentru a evita obiecţia lui Butler (fără a aduce, însă, probe suplimentare care să 

                                                 
1 Harold Noonan,  Quasi-Memory  in  Personal Identity,  Routledge,  London & New York,  1991,  
pag.  188-189. 
2 Ibidem,  pag.  188. 
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confirme existenţa quasi-memoriilor), avem motive întemeiate pentru a considera că 

ei nu răspund în mod satisfăcător acestei obiecţii.  

      Având în vedere faptul că au existat şi reprezentanţi ai teoriei de tip mănunchi a 

eului care au susţinut că unele dintre relaţiile de continuitate cauzală care asigură 

identitatea persoanei pe parcursul timpului sunt relaţii de memorie, rezultă că 

această obiecţie poate fi aplicată şi unora dintre versiunile acestei teorii. Pot fi, însă, 

formulate şi versiuni ale teoriei care să nu fie afectate de critica lui Butler, cu 

condiţia ca relaţiile de continuitate care asigură identitatea diacronică a persoanei să 

nu mai fie descrise ca fiind relaţii de memorie. 

      O altă critică, ce afectează în egală măsură toate soluţiile reducţionist 

psihologice, este argumentul dublării al lui Bernard Williams, potrivit căruia 

continuitatea psihologică nu poate constitui un criteriu al identităţii personale 

deoarece ea poate lua o formă ramificată. 

      Pot fi consemnate numeroase tentative de a elimina această obiecţie. Printre 

acestea, o putem menţiona pe cea a lui Robert Nozick, care a formulat o aşa-numită 

teorie a celui mai apropiat continuator. Conform lui Nozick, soluţia unui caz cum 

este cel menţionat de către Williams constă în a opta pentru acea persoană care are 

cel mai înalt grad de continuitate spaţio-temporală şi psihologică cu persoana 

iniţială şi care este, astfel, cea mai bună candidată pentru identitatea cu această 

persoană iniţială. În ce măsură rezolvarea pe care o propune Nozick este sau nu 

viabilă constituie, încă, un subiect de controversă. 

      Derek Parfit, unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai teoriei de tip 

mănunchi a eului, a încercat să răspundă într-un alt mod criticii lui Williams. Astfel, 

el a admis că relaţia de continuitate psihologică nu poate asigura identitatea 

personală în toate situaţiile dar, după cum am mai arătat, el consideră că până şi în 

situaţiile în care nu poate asigura această identitate, respectiva relaţie garantează 

supravieţuirea persoanei. Iar ceea ce contează cu adevărat este, în opinia lui, tocmai 

supravieţuirea persoanei şi nu păstrarea identităţii acesteia. Această modalitate de a 

rezolva problema dublării ar putea fi acceptată în condiţiile în care concepţia lui 

Parfit cu privire la supravieţuirea persoanei ar avea un caracter convingător, ar fi 
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solid argumentată şi nu ar cuprinde lipsuri şi inadvertenţe. Problema este, însă, că, 

pe lângă faptul că această concepţie contrazice intuiţiile simţului comun (Parfit 

susţine, spre exemplu, că o persoană poate supravieţui prin intermediul mai multor 

persoane diferite) şi că este insuficient argumentată, ea cuprinde şi lacune 

importante. Astfel, Parfit nu explică în mod clar ce anume înţelege prin 

supravieţuire şi nici nu formulează condiţii restrictive de aplicabilitate a conceptului 

de supravieţuire. Aceste deficienţe sunt importante deoarece, pornind de la unele 

dintre ideile susţinute de către el (ex: continuitatea psihologică a persoanei nu va fi 

afectată în situaţia în care creierul ei va fi înlocuit cu un duplicat exact, eventual 

chiar unul artificial), se poate trage concluzia că supravieţuitorul unei persoane 

poate fi chiar un android. În lipsa unei definiţii exacte şi a unor condiţii restrictive 

de aplicabilitate a conceptului menţionat putem ajunge la concluzii cum ar fi aceea 

că un mecanism non-viu poate fi supravieţuitorul unei fiinţe vii, concluzii care 

contrazic, la rândul lor, intuiţiile simţului comun şi care fac şi mai dificil de acceptat 

concepţia lui Parfit cu privire la supravieţuirea persoanei. De asemenea, Parfit nu 

precizează cum este posibil să transferi evenimente mentale dintr-un creier în altul şi 

nici ce categorii de evenimente mentale ar trebui transferate pentru ca persoana să 

poată supravieţui (spre exemplu, se pune întrebarea dacă persoana ar mai 

supravieţui în cazul în care ar fi transferate numai credinţele şi dorinţele sale). Dat 

fiind caracterul anti-intuitiv al concepţiei parfitiene, lipsa unor probe concrete care 

să îi susţină veridicitatea, precum şi existenţa deficienţelor menţionate, consider că 

rezolvarea găsită de către el pentru problema dublării nu poate fi acceptată ca fiind 

una viabilă. 

      Dintre reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului ale căror concepţii sunt 

prezentate în cadrul acestei lucrări, Parfit este singurul care a încercat să răspundă 

criticii lui Williams. După cum am putut constata, însă, răspunsul său nu este viabil 

şi nu reuşeşte să elimine această critică. Consider, însă, că soluţia propusă de către 

Parfit nu este decât una dintre alternativele care i se oferă unui adept al teoriei, în 

tentativa de a rezolva problema dublării. În finalul acestei lucrări, pe baza 

evaluărilor teoriei pe care le voi realiza în cadrul capitolului al IV-lea, voi căuta să 
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stabilesc dacă nu există şi o altă modalitate de soluţionare a acestei probleme, care 

să se sprijine pe rezultatele obţinute în timpul evaluării. Abia atunci mă voi pronunţa 

în privinţa viabilităţii criticii lui Williams.  

      În cele ce urmează, voi căuta să evaluez acele critici care au fost formulate strict 

la adresa soluţiei propuse de către reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului 

pentru problema identităţii personale. Pentru început, îmi voi concentra atenţia 

asupra criticilor reducţioniste. 

      Un prim grup de critici reducţioniste despre care am vorbit în secţiunea 

anterioară vizează ideea potrivit căreia eul se identifică cu mintea şi cu persoana. 

Astfel de critici sunt justificate, dacă judecăm din perspectiva intuiţiilor simţului 

comun. Fiecare dintre noi intuieşte faptul că trebuie să existe diferenţe între eu, 

minte şi persoană, chiar dacă nu poate explica cu exactitate în ce constau aceste 

diferenţe. Este contraintuitiv să susţii că eul, mintea şi persoana sunt, de fapt, unul şi 

acelaşi lucru. Caracterul contraintuitiv al unei teze sau chiar al unei teorii nu 

constituie, însă, un argument decisiv împotriva acesteia. Nu trebuie să uităm faptul 

că, pe parcursul istoriei, au fost formulate o serie de teze (ex: Pământul este rotund) 

şi au fost propuse anumite teorii (ex: teoria heliocentrică a lui Copernic) care, deşi 

contraziceau intuiţiile simţului comun, s-au dovedit până la urmă a fi adevărate. Este 

adevărat, însă, că atunci când o teză sau o teorie are un caracter contraintuitiv, este 

necesar ca în sprijinul ei să fie aduse argumente foarte solide pentru ca ea să poată fi 

acceptată. 

      Reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului nu au oferit o argumentaţie solidă 

care să vină în sprijinul ideii potrivit căreia eul este identic cu mintea şi cu persoana, 

ci s-au mulţumit, în general, să arate că nu există argumente convingătoare care să 

justifice diferenţierea acestora. De asemenea, au ţinut să sublinieze că, dacă vom 

considera eul ca fiind identic cu mintea şi cu persoana, vom avea avantajul de a nu 

fi nevoiţi să facem speculaţii suplimentare, imposibil de probat la momentul actual 

din punct de vedere ştiinţific, cu privire la eventualele diferenţe care ar exista între 

acestea.       
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      Dacă analizăm motivele care i-au determinat pe criticii reducţionişti ai acestei 

idei să susţină că eul este diferit de minte şi de persoană, putem constata că acestea 

sunt de natură intuitivă (ex: intuiţia că există un eu subiectiv, intuiţia că persoana 

este ceva mai mult decât eul sau mintea, intuiţia că eul coordonează mintea, etc). 

Prin urmare, adepţii teoriei de tip mănunchi a eului au dreptate atunci când susţin că  

reducţioniştii care critică ideea lor nu se bazează pe argumente solide, ci doar pe 

intuiţii, atunci când afirmă că eul se diferenţiază de minte şi de persoană. Chiar dacă 

punctul de vedere al acestor critici nu este solid argumentat, nu poate fi ignorat 

faptul că el concordă cu intuiţiile simţului comun, în timp ce punctul de vedere al 

adepţilor teoriei este în contradicţie cu aceste intuiţii, de unde rezultă că teza potrivit 

căreia eul se diferenţiază de minte şi de persoană este mai credibilă decât cea 

conform căreia eul se identifică cu mintea şi cu persoana. Pentru moment, nu se 

poate spune mai mult. Urmează ca, în urma evaluării multidisciplinare pe care o voi 

realiza în capitolul al IV-lea, să încerc să stabilesc dacă pot fi aduse probe ştiinţifice, 

care să vină în sprijinul unuia dintre cele două puncte de vedere. 

      O altă categorie de critici reducţioniste se referă la modul în care este explicată, 

în cadrul teoriei de tip mănunchi a eului, unitatea şi identitatea persoanei. Potrivit 

criticilor, relaţiile despre care vorbesc adepţii teoriei nu pot asigura unitatea şi 

identitatea persoanei nici la un anumit moment dat şi nici pe parcursul timpului. 

Este adevărat că identificarea relaţiilor care au capacitatea de a asigura unitatea şi 

identitatea mănunchiului de elemente care constituie persoana constituie una dintre 

cele mai dificile probleme cu care se confruntă reprezentanţii teoriei de tip 

mănunchi a eului. Dar trebuie ţinut cont de faptul că gradul de vulnerabilitate la 

critici al rezolvărilor propuse de către reprezentanţii teoriei pentru această problemă 

diferă de la caz la caz. Chiar dacă toţi vorbesc despre despre relaţii de asemănare şi 

continuitate, precizările suplimentare pe care le aduc unii dintre ei pot oferi 

posibilitatea de a evita unele critici. Spre exemplu, precizarea făcută de către Feigl, 

potrivit căreia relaţiile dintre elementele mănunchiului se reduc la o serie de aspecte 

configuraţionale ale proceselor neuronale, face ca viziunea acestui autor în ce 

priveşte relaţiile ce asigură identitatea persoanei în timp să nu fie afectată de o 
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critică cum este cea care invocă posibilitatea apariţiei unor relaţii de continuitate 

cauzală între două minţi diferite, în caz de telepatie. Este evident faptul că, prin 

telepatie, nu se interconectează cauzal şi procesele neuronale care au loc în creierele 

celor două persoane. De asemenea, adoptând o viziune cum este aceea a lui Feigl, 

există posibilitatea de a elimina şi o altă critică, ce vizează tot relaţia de continuitate 

cauzală, şi anume aceea care semnalează faptul că o persoană poate avea două 

experienţe între care să nu existe nici o relaţie de cauzalitate (chiar dacă aceste 

relaţii nu sunt conştientizate, ele pot exista între procesele neuronale cu care se 

identifică respectivele experienţe).  

      Consider că, pentru a putea stabili dacă problema identificării relaţiilor care 

asigură unitatea şi identitatea persoanei poate fi rezolvată de către un adept al teoriei 

de tip mănunchi a eului, sunt necesare o serie de evaluări suplimentare, realizate din 

perspectiva unor discipline direct interesate de studiul acestei teorii. Prin 

intermediul unor astfel de evaluări, pe care le voi realiza în capitolul al IV-lea, voi 

încerca să determin dacă există argumente filosofice şi ştiinţifice care să ne permită 

să ne pronunţăm în privinţa viabilităţii acestei categorii de critici formulate la adresa 

teoriei de tip mănunchi a eului.  

      Un alt grup de critici reducţioniste sunt cele care au semnalat faptul că, în 

condiţiile în care nu admitem existenţa unui eu conştient, nu putem oferi o definiţie 

completă a persoanei şi nu putem cunoaşte persoana prin experienţă. Criticii 

consideră că nu poate fi dată o definiţie completă a persoanei fără a face apel la 

existenţa unui eu conştient deoarece ei pornesc de la presupoziţia că una dintre 

trăsăturile esenţiale ale persoanei este conştiinţa şi că această trăsătură nu poate fi 

explicată doar prin simpla descripţie a unui mănunchi de elemente mentale. Potrivit 

concepţiei lor, eul conştient este ceva distinct de gândurile, emoţiile, credinţele, 

dorinţele şi celelalte elemente psihologice care alcătuiesc mănunchiul despre care 

vorbesc reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului; nu există nimic într-un astfel 

de mănunchi care să ne permită să explicăm ce este conştiinţa şi cum este posibil 

accesul conştient la propriile stări mentale. Presupoziţia de la care pornesc criticii 

are un fundament intuitiv. După cum am mai arătat, un astfel de fundament poate fi 
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adeseori înşelător. De altfel, adepţii teoriei de tip mănunchi a eului afirmă în mod 

explicit că ideea existenţei unui eu subiectiv este iluzorie, unii dintre ei susţinând că 

la originea acestei iluzii se află nu numai intuiţia, ci şi limbajul. Existenţa intuiţiilor 

care se află la originea acestei presupoziţii îi conferă, totuşi, o anumită credibilitate. 

De aceea, consider că înainte de a mă putea pronunţa în privinţa viabilităţii ei şi a 

criticilor care au fost formulate pe baza ei, este necesar să stabilesc, în prealabil, 

dacă pot fi formulate argumente sau dacă pot fi aduse dovezi concrete care să 

confirme sau să infirme intuiţiile ce se află la originea acestei presupoziţii. Voi 

încerca să stabilesc acest lucru, în urma evaluărilor pe care le voi realiza în capitolul 

al IV-lea al lucrării. 

      În ce priveşte imposibilitatea de a cunoaşte persoana prin experienţă, şi în acest 

caz se porneşte de la o presupoziţie, respectiv aceea că experienţa este o relaţie între 

un subiect şi un obiect. Dacă acceptăm o astfel de presupoziţie va rezulta că, în 

cazul în care nu admitem existenţa subiectului, nu mai poate exista relaţia de 

experienţă. Căci, atâta timp cât nu există cineva care experimentează nu mai putem 

vorbi despre un obiect experimentat şi nici despre existenţa actului experimentării. 

Criticii reducţionişti care pornesc de la această presupoziţie se confruntă, însă, cu o 

dificultate majoră, şi anume aceea de a explica ce este subiectul. Nu este suficient să 

afirmi că experienţa nu este posibilă în lipsa unui subiect, ci trebuie să şi precizezi 

care este referentul termenului subiect. Numai că, atunci când adopţi o poziţie 

reducţionistă şi afirmi, în acelaşi timp, că subiectul are un statut distinct de cel al 

elementelor care alcătuiesc mintea, caracterizarea acestui referent reprezintă o 

sarcină foarte dificilă. Motivul este acela că e greu să oferi o astfel de caracterizare 

fără a eşua în non-reducţionism. De altfel, nici unul dintre reducţioniştii care au 

susţinut ideea unui subiect cu statut distinct de minte nu a reuşit să ducă la 

îndeplinire cu succes această sarcină.  

      Susţinătorii teoriei de tip mănunchi a eului contestă această presupoziţie şi dintr-

un alt motiv, respectiv acela că existenţa unui subiect distinct de minte nu poate fi 

confirmată prin experienţă. Potrivit lor, atâta timp cât nu este posibilă o confirmare 

de acest gen, nu suntem îndreptăţiţi să admitem că există un astfel de subiect 
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deoarece tot ceea ce există trebuie să fie accesibil prin experienţă. Simplul fapt că 

existenţa unui subiect de experienţă distinct de elementele care constituie mintea 

este sugerată de anumite intuiţii sau de către limbaj (la nivelul căruia experienţa este 

descrisă ca fiind o relaţie între un subiect şi un obiect) nu constituie, în opinia lor, un 

motiv suficient de întemeiat pentru a admite existenţa unui astfel de subiect în 

condiţiile în care existenţa sa nu poate fi confirmată prin experienţă. Răspunsul 

criticilor teoriei a fost acela că subiectul nici nu are cum să fie accesibil prin 

experienţă. Numai obiectul experimentat este accesibil în acest mod iar subiectul nu 

este obiect al experienţei, ci este cel care experimentează.  

      Un astfel de răspuns este, însă, contestabil din mai multe motive. În primul rând, 

este contestabil deoarece porneşte de la ideea preconcepută că subiectul experienţei 

are un statut complet distinct de cel al obiectului experienţei. Aceşti critici nu 

formulează argumente solide prin care să demonstreze că unul şi acelaşi element nu 

poate juca atât rolul de subiect cât şi pe acela de obiect al experienţei (aşa cum 

susţin adepţii teoriei de tip mănunchi a eului). Un alt motiv pentru care răspunsul 

respectiv e contestabil este acela că un eu subiectiv ar trebui să se poată cunoaşte pe 

sine însuşi în manieră auto-reflexivă (caz în care el ar fi şi obiect al experienţei). 

Căci, dacă el nu are o astfel de capacitate, atunci este greu de înţeles cum mai putem 

explica subiectivitatea sau conştiinţa de sine prin postularea unui astfel de eu. De 

asemenea, nu trebuie uitat că aceşti critici reducţionişti nu explică ce este subiectul 

de experienţă.     

      Rezumând, se poate spune că reducţioniştii care au criticat teoria de tip 

mănunchi a eului pe motiv că nu admite existenţa unui eu conştient distinct de 

minte, se confruntă ei înşişi cu dificultăţi majore chiar dacă acceptă existenţa unui 

astfel de eu. Iată de ce consider că obiecţia lor nu poate fi acceptată în forma ei 

actuală. În următorul capitol al lucrării, voi căuta, totuşi, să stabilesc dacă pot fi 

identificate elemente suplimentare care pot confirma sau infirma ideea că există un 

eu conştient distinct de minte. 

      În ce priveşte criticile formulate de către reducţioniştii fizici, potrivit cărora 

teoria de tip mănunchi a eului nu poate determina care sunt limitele persoanei în 
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condiţiile în care nu defineşte persoana ca fiind o entitate fizică, consider că acestea 

nu sunt justificate deoarece nu este absolut necesar ca persoana să fie o entitate 

fizică pentru ca ea să poată fi strict delimitată de alte persoane. Spre exemplu, în 

cazul în care vom defini persoana ca fiind un mănunchi de elemente psihologice 

care sunt produse de către un creier (aşa cum procedează Parfit) sau dacă o vom 

defini ca fiind un mănunchi de elemente psihologice care se reduc la procese 

neurocerebrale (aşa cum procedează Feigl), se va putea stabili cu uşurinţă care este 

poziţia spaţială pe care o ocupă persoana şi care sunt limitele ei în spaţiu. Este 

adevărat că nu toţi reprezentanţii teoriei definesc persoana în acest fel şi că unii 

dintre ei (ex: Mach, James din a doua perioadă) întâmpină dificultăţi atunci când 

trebuie să stabilească cum poate fi delimitată o persoană în raport cu altele dar 

aceasta nu înseamnă că toate versiunile teoriei se confruntă cu această problemă şi 

că este absolut necesar să caracterizăm persoana ca fiind o entitate fizică pentru a o 

putea rezolva. 

      În ce priveşte problema individuaţiei pentru persoane, criticile reducţionist 

psihologice formulate la adresa modului în care este rezolvată această problemă de 

către adepţii teoriei de tip mănunchi a eului suferă de o deficienţă majoră şi anume 

aceea că nu explică ce este eul despre care se afirmă că îi conferă individualitate 

persoanei. Iată de ce consider că aceste critici nu pot fi acceptate atâta timp cât cei 

care le formulează nu oferă o caracterizare plauzibilă a eului. Criticile reducţionist 

fizice formulate cu privire la această chestiune sunt plauzibile dar, după cum 

spuneam în paginile anterioare, ele nu afectează toate versiunile teoriei de tip 

mănunchi a eului (spre exemplu, nu afectează nici una dintre versiunile lui Herbert 

Feigl). Cât despre criticile potrivit cărora relaţiile strânse existente între elementele 

care constituie persoana nu au capacitatea de a-i conferi acesteia individualitate şi de 

a o diferenţia clar de alte persoane, ele sunt îndreptăţite mai ales în cazul acelor 

versiuni ale teoriei în cadrul cărora persoanele sunt definite ca fiind interrelaţionate 

unele cu altele. 

      Consider că, pentru a stabili dacă poate fi oferită o soluţie viabilă a problemei 

individuaţiei pentru persoane din perspectiva teoriei de tip mănunchi a eului, este 
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necesară o evaluare a acestei teorii din perspectiva ontologiei, evaluare pe care o voi 

realiza în capitolul al IV-lea al lucrării. 

      Înainte de a ajunge la capitolul al patrulea este, însă, necesar să evaluăm şi 

criticile non-reducţioniste formulate la adresa soluţiei propuse de către 

reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului pentru problema identităţii personale. 

      Unul dintre grupurile de critici non-reducţioniste pe care le-am prezentat mai 

devreme se referă la modul în care este conceput raportul dintre eu, minte şi 

persoană din perspectiva teoriei menţionate. Deficienţele semnalate de către aceste 

critici sunt, în sens larg, aceleaşi cu cele semnalate de către criticile reducţioniste. Pe 

scurt, este evidenţiat caracterul anti-intuitiv al acestei concepţii şi insuficienţa 

argumentelor propuse în sprijinul ei. Numai că, în ciuda faptului că non-

reducţioniştii formulează aproximativ aceleaşi critici ca şi reducţioniştii, 

presupoziţiile de la care pornesc sunt diferite. Astfel, atunci când afirmă că poziţia 

reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului în ce priveşte raportul dintre eu, 

minte şi corp este anti-intuitivă, non-reducţioniştii pornesc de la presupoziţia că 

intuiţiile simţului comun ne relevă faptul că persoana este identică cu eul şi distinctă 

de minte, ea putând fi caracterizată ca fiind o entitate conştientă, substanţială, 

indivizibilă şi imuabilă. Spre deosebire de ei, criticii reducţionişti pornesc de la 

presupoziţia că intuiţiile simţului comun ne relevă faptul că persoana nu este 

identică cu eul sau cu mintea şi că o definiţie completă a persoanei nu poate fi dată 

în condiţiile în care facem abstracţie de existenţa unui subiect de experienţă. De 

asemenea, atunci când formulează obiecţii la adresa modului în care reprezentanţii 

teoriei îşi argumentează concepţia cu privire la raportul eu-minte-persoană, criticii 

non-reducţionişti au o viziune destul de diferită faţă de cei reducţionişti. Astfel, non-

reducţioniştii susţin că nu au fost propuse suficiente argumente pentru a ne convinge 

că persoana nu este distinctă de minte şi că ea nu este o entitate conştientă, 

substanţială, indivizibilă şi imuabilă. În ce îi priveşte pe reducţioniştii care critică 

teoria de tip mănunchi a eului, ei consideră că nu au fost formulate suficiente 

argumente care să ne asigure că persoana nu este distinctă de eu sau de minte şi că 

ea poate fi definită fără a face apel la existenţa unui subiect de experienţă.  
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      Date fiind aceste diferenţe în ce priveşte presupoziţiile de la care se porneşte în 

formularea criticilor, am considerat că este necesară o evaluare separată a acestui 

grup de critici non-reducţioniste deoarece ea îmi va permite să stabilesc dacă 

presupoziţiile non-reducţioniştilor sunt întemeiate şi dacă ei au dreptate atunci când 

resping viziunea teoriei de tip mănunchi a eului în privinţa raportului menţionat. 

      În ce priveşte presupoziţia non-reducţioniştilor potrivit căreia fiecare dintre noi 

are intuiţia că persoana este o entitate conştientă, substanţială, indivizibilă şi 

imuabilă, care este identică cu eul şi distinctă de minte, consider că aceasta nu este 

îndreptăţită. O astfel de intuiţie o pot avea, eventual, cei care şi-au însuşit sau cărora 

li s-a indus anterior ideea că persoana este o entitate care are astfel de caracteristici 

dar de aici nu decurge că ea este avută de către fiecare om, indiferent de 

convingerile şi de cunoştinţele acestuia. De altfel, este greu de acceptat chiar şi 

ideea că un singur individ ar putea să dea o definiţie atât de detaliată a persoanei 

bazându-se exclusiv pe intuiţie. Cu atât mai dificil este să admiţi că intuiţiile 

simţului comun ne conduc pe toţi către o astfel de definiţie. O dovadă a faptului că 

intuiţiile simţului comun nu conduc, în mod inexorabil, spre o astfel de definiţie este 

chiar existenţa criticilor reducţioniste, potrivit cărora intuiţia ne sugerează doar 

faptul că există un subiect de experienţă, fără a ne permite, însă, să stabilim care este 

natura acestui subiect. Având în vedere că această presupoziţie nu este întemeiată, 

consider că nici criticile care pornesc de la ea nu pot fi admise ca fiind viabile.  

      Presupoziţia de la care pornesc non-reducţioniştii, atunci când afirmă că adepţii 

teoriei de tip mănunchi a eului nu furnizează argumente convingătoare în sprijinul 

concepţiei lor cu privire la raportul eu-minte-persoană, este aceea că poziţia non-

reducţionistă cu privire la acest raport este cea corectă şi că orice altă concepţie în 

această privinţă trebuie foarte solid argumentată pentru a avea şanse de a fi 

acceptată. Este adevărat că adepţii teoriei nu furnizează argumente suficiente în 

sprijinul concepţiei lor în ce priveşte raportul dintre eu, minte şi persoană dar 

aceasta nu înseamnă că presupoziţia non-reducţioniştilor este îndreptăţită. Nu 

trebuie uitat faptul că nici concepţia non-reducţionistă în privinţa acestui raport nu 

este susţinută prin intermediul unor argumente solide. În loc să formuleze astfel de 
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argumente, non-reducţioniştii au ales să îşi concentreze eforturile asupra contestării 

viabilităţii tuturor concepţiilor alternative în privinţa raportului eu-minte-persoană, 

încercând să demonstreze că respectivele concepţii nu sunt suficient de bine 

fundamentate şi că, din acest motiv, nu trebuie să fie acceptate. Prin urmare, non-

reducţioniştii critică teoria de tip mănunchi a eului pentru o deficienţă de care suferă 

şi propria lor concepţie. Iată de ce consider că viziunea non-reducţionistă în ce 

priveşte raportul eu-minte-persoană nu poate constitui o alternativă viabilă la 

viziunea adepţilor teoriei de tip mănunchi a eului cu privire la acest raport, chiar şi 

în situaţia în care deficienţa semnalată de către non-reducţionişti s-ar confirma. 

Totuşi, voi încerca, în urma evaluărilor pe care le voi realiza din perspectiva 

psihologiei şi a neurofiziologiei, să determin dacă, în urma cercetărilor ştiinţifice 

recente, s-a ajuns la anumite concluzii care pot fi invocate în sprijinul viziunii 

adepţilor teoriei de tip mănunchi a eului  sau, eventual, a viziunii non-reducţioniste 

în privinţa raportului menţionat. 

      O altă categorie de critici non-reducţioniste îndreptate împotriva modului în care 

este rezolvată problema identităţii personale din perspectiva teoriei de tip mănunchi 

a eului semnalează faptul că reprezentanţii teoriei nu reuşesc să explice cum poate 

persoana să îşi păstreze identitatea în timp, în condiţiile în care ea este caracterizată 

ca aflându-se într-o continuă schimbare. În opinia criticilor, nu putem oferi o 

explicaţie plauzibilă a identităţii personale decât în cazul în care concepem persoana 

ca fiind imuabilă deoarece nu există nişte relaţii care să aibă capacitatea de a asigura 

identitatea persoanei în condiţiile în care aceasta s-ar transforma în permanenţă.       

Este adevărat că dacă definim persoana ca fiind o entitate care nu suferă 

transformări în timp, rămânând veşnic identică cu sine, problema identităţii 

personale este rezolvată. Dificultatea majoră cu care se confruntă non-reducţioniştii 

este, însă, aceea că ei nu au oferit nici măcar o probă, verificabilă empiric, care să 

certifice existenţa unei astfel de entităţi, motiv pentru care viziunea lor în ce priveşte 

persoana nu poate fi considerată mai mult decât o simplă speculaţie. Tocmai de 

aceea au fost propuse o multitudine de soluţii reducţioniste, prin care s-a încercat să 

se ofere o explicaţie verificabilă empiric a modului în care persoana îşi păstrează 
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identitatea în timp. Chiar dacă, până în prezent, nu au fost formulate soluţii 

reducţioniste care să poată rezista cu succes tuturor criticilor, aceste soluţii au, 

totuşi, avantajul că pot fi confirmate sau infirmate prin experienţă şi că li se pot 

aduce modificări ulterioare în urma verificării lor empirice. 

      Este şi cazul soluţiei propuse de către reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a 

eului, care, chiar dacă ar fi vulnerabilă în faţa criticilor care semnalează faptul că 

relaţiile identificate de către aceşti reprezentanţi nu au capacitatea de a asigura 

identitatea în timp a persoanei, prezintă avantajul că poate fi modificată pe baza 

unor verificări empirice succesive. Nu numai soluţia în sine, ci şi argumentele aduse 

în sprijinul ei pot fi verificate empiric, ceea ce nu se întâmplă, de obicei, cu 

argumentele propuse în sprijinul poziţiei non-reducţioniste. Or, atâta timp cât soluţia 

non-reducţionistă va rămâne la nivelul de simplă speculaţie şi nu va fi formulată în 

aşa fel încât atât viabilitatea ei cât şi cea a argumentelor care o susţin să poată fi 

verificate empiric, consider că nu avem motive îndreptăţite pentru a opta pentru 

această soluţie în detrimentul celei propuse de către reprezentanţii teoriei, chiar şi în 

situaţia în care am accepta că obiecţiile non-reducţioniste evidenţiază deficienţe 

reale ale teoriei de tip mănunchi a eului. Rămâne ca, în urma evaluărilor pe care le 

voi realiza în capitolul următor, să încerc să stabilesc dacă pot fi aduse probe care să 

confirme veridicitatea concepţiei reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului în 

privinţa modului în care persoana îşi păstrează identitatea în timp.   

      Situaţia este similară şi în cazul criticilor ce vizează relaţiile care, potrivit teoriei 

de tip mănunchi a eului, asigură unitatea sincronică a persoanei. Şi în acest caz sunt 

necesare evaluări suplimentare, pentru a putea stabili dacă teoria este deficitară în 

această privinţă. Oricum, chiar în situaţia în care teoria ar avea o astfel de deficienţă, 

nu decurge de aici că ar trebui acceptată concepţia non-reducţionistă în privinţa 

modului în care este asigurată unitatea sincronică a persoanei deoarece această 

concepţie rămâne la nivelul de pură speculaţie care nu a fost probată empiric. 

      În ce priveşte criticile non-reducţioniste potrivit cărora teoria de tip mănunchi a 

eului nu poate oferi o explicaţie acceptabilă a modului în care se individualizează o 

experienţă, ele pornesc de la asumpţia că experienţele depind, din punct de vedere al 
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identităţii lor, de persoana care are aceste experienţe. Adepţii teoriei de tip 

mănunchi a eului nu contestă această asumpţie, ci modul în care non-reducţioniştii 

concep persoana. Astfel, ei admit că o experienţă particulară nu poate fi identificată 

decât ca fiind experienţa unei anumite persoane dar nu sunt de acord cu ideea că 

persoana care are o astfel de experienţă trebuie să fie un subiect substanţial. În 

opinia lor, actul experienţei poate fi explicat ca fiind o relaţie între mănunchiul de 

experienţe care constituie persoana şi noua experienţă pe care o are respectiva 

persoană. Iată de ce ei susţin că, atâta timp cât non-reducţioniştii nu vor demonstra 

că persoana care îi conferă identitate unei experienţe nu poate fi ea însăşi un 

mănunchi de experienţe, nu avem motive să considerăm că această categorie de 

critici afectează teoria de tip mănunchi a eului. Consider că acest punct de vedere 

este îndreptăţit şi că aceste critici non-reducţioniste nu pot fi acceptate ca fiind 

viabile atâta timp cât nu vor fi aduse probe pe baza cărora să se demonstreze că 

persoana care are experienţe nu este ea însăşi un mănunchi de experienţe. 

      Cât priveşte criticile conform cărora teoria de tip mănunchi a eului nu dă seama 

de una dintre trăsăturile esenţiale ale persoanei, şi anume conştiinţa, ele pot fi 

îndreptăţite în măsura în care conştiinţa este, într-adevăr, o trăsătură esenţială a 

persoanei şi în măsura în care este necesar să se facă apel la un element suplimentar, 

distinct de mănunchiul de elemente despre care adepţii teoriei susţin că alcătuieşte 

persoana, pentru a explica această trăsătură. Voi încerca să stabilesc dacă este, într-

adevăr, necesar să se facă apel la un astfel de element suplimentar, în cadrul 

capitolului următor al lucrării, atunci când voi realiza o evaluare multidisciplinară a 

teoriei de tip mănunchi a eului. Pentru moment trebuie spus, însă, că nici cei care 

formulează aceste critici nu reuşesc să explice conştiinţa într-o manieră care să nu 

fie vulnerabilă la obiecţii şi care să poată primi o confirmare ştiinţifică. Pentru non-

reducţioniştii ce aderă la viziunea carteziană, conştiinţa este una dintre 

caracteristicile acelei entităţi substanţiale pe care ei o identifică cu persoana. O astfel 

de explicaţie este, însă, foarte greu de acceptat în condiţiile în care nu se realizează 

un studiu al entităţii respective. Or, nu numai că respectiva entitate nu poate fi 
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studiată dar nici măcar existenţa sa (ca să nu mai vorbim despre caracteristicile sale) 

nu a putut fi confirmată. 

      Criticile non-reducţioniste care se referă la modul în care adepţii teoriei rezolvă 

problema individuaţiei pornesc de la presupoziţia că există un eu substanţial care îi 

conferă individualitate persoanei. O astfel de presupoziţie este, însă, contestabilă, 

dat fiind faptul că non-reducţioniştii nu explică într-o manieră plauzibilă prin ce se 

diferenţiază un eu substanţial de un alt eu substanţial şi, mai ales, nu precizează cum 

poate fi identificat un anumit eu substanţial. În plus, unii dintre cei care formulează 

aceste critici afirmă că eul substanţial este un substrat al stărilor mentale (care sunt 

proprietăţi ale sale), afirmaţie care este discutabilă, şi pe care o voi analiza în 

amănunţime în cadrul capitolului următor, în secţiunea dedicată analizei teoriei de 

tip mănunchi a eului din perspectiva ontologiei. 

      Ultima categorie de critici non-reducţioniste asupra căreia îmi voi concentra 

atenţia în cadrul acestui capitol aparţine adepţilor viziunii faptului suplimentar şi 

vizează încercarea reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului de a explica ce 

este identitatea personală şi de a reduce această identitate la o serie de elemente 

interrelaţionate. Potrivit criticilor, o astfel de încercare este sortită eşecului deoarece 

identitatea personală este un fapt primitiv ireductibil, motiv pentru care ea nu poate 

fi explicată sau redusă la altceva. Dacă pornim de la presupoziţia că identitatea 

personală este un fapt primitiv ireductibil, atunci criticii au dreptate. Problema este, 

însă, că o astfel de presupoziţie trebuie susţinută cu argumente solide pentru a putea 

fi acceptată. Or, principalul argument care a fost propus în sprijinul ei este 

următorul: identitatea personală este un fapt primitiv ireductibil deoarece, în ciuda 

tuturor încercărilor care s-au făcut până în prezent, nu s-a reuşit să se ofere o 

explicaţie satisfăcătoare sau să fie propusă o reducţie plauzibilă a acestei identităţi. 

Un astfel de argument poate fi, însă, cu uşurinţă contrazis în cazul în care una dintre 

soluţiile propuse până în prezent în vederea rezolvării problemei identităţii 

personale ar fi modificată în aşa fel încât să poată face faţă criticilor sau în situaţia 

în care ar fi propusă o nouă soluţie care să nu fie afectată de critici. În orice caz, din 

faptul că, până la un anumit moment dat, nu a fost găsită soluţia unei probleme, nu 
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decurge că respectiva problemă este irezolvabilă. O altă problemă cu care se 

confruntă non-reducţioniştii care formulează o astfel de critică este aceea că punctul 

lor de vedere e nesustenabil în condiţiile în care ei utilizează formula identitate 

personală dar nu explică ce înţeleg prin această formulă, nu precizează care sunt 

trăsăturile definitorii ale unei persoane şi nu menţionează cum poate fi diferenţiată 

identitatea personală de alte tipuri de identitate. 

      În urma evaluării criticilor formulate la adresa soluţiei propuse de către adepţii 

teoriei de tip mănunchi a eului pentru problema identităţii personale, putem trage 

următoarea concluzie: unele dintre critici nu sunt viabile dar există şi critici în cazul 

cărora sunt necesare o serie de evaluări suplimentare, realizate din perspectiva mai 

multor discipline, înainte de a putea determina dacă ele sunt îndreptăţite şi dacă 

semnalează, într-adevăr, deficienţe ale teoriei menţionate.  

      În capitolul următor, voi căuta să realizez aceste evaluări suplimentare şi voi 

încerca să stabilesc care dintre punctele de vedere ale reprezentanţilor teoriei de tip 

mănunchi a eului în privinţa problemei identităţii personale sunt în concordanţă cu 

concluzii şi rezultate experimentale recente, obţinute în cadrul disciplinelor din 

perspectiva cărora voi realiza evaluarea. De asemenea, îmi voi concentra atenţia şi 

asupra unor aspecte discutabile ale teoriei de tip mănunchi a eului, aflate în strânsă 

legătură cu problema identităţii personale, a căror analiză îmi va permite să stabilesc 

mult mai exact cât de solidă este soluţia propusă de către reprezentanţii teoriei 

pentru această problemă. O analiză multidisciplinară a aspectelor discutabile ale 

teoriei de tip mănunchi a eului îmi va permite să determin care sunt posibilităţile pe 

care le are un reprezentant al teoriei de a elimina neclarităţile acesteia fără a renunţa 

la ideile ei centrale şi fără a intra în contradicţie cu concluziile şi rezultatele la care 

s-a ajuns, până în prezent, în cadrul disciplinelor din perspectiva cărora voi analiza 

aceste aspecte. 

      După cum arătam în partea introductivă a lucrării, disciplinele din perspectiva 

cărora voi analiza teoria de tip mănunchi a eului vor fi următoarele: filosofia minţii, 

ontologia, neurofiziologia şi psihologia.   
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      În prima secţiune a capitolului ce urmează, demersul de analiză se va efectua din 

perspectiva filosofiei minţii şi se va concentra asupra a două teme din cadrul acestei 

discipline: problema minte-corp şi problema conştiinţei.   

 

Capitolul al IV-lea 

Analiza teoriei de tip mănunchi a eului  

din perspectiva principalelor discipline 

 interesate de studiul acesteia 

 

        A)   Perspectiva filosofiei minţii 

 

             a)  Problema minte-corp 

 

      După cum arătam încă din capitolul al doilea al lucrării, una dintre problemele 

care i-au preocupat pe reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului a fost aceea de a 

stabili cum este relaţionat eul (pe care ei îl identifică cu mintea şi cu persoana) cu 

creierul omenesc. Altfel spus, aceşti reprezentanţi au fost interesaţi să determine 

cum poate fi soluţionată aşa-numita problemă minte-corp din perspectiva teoriei lor. 

Punctele lor de vedere în privinţa modalităţii de soluţionare  a acestei probleme au 

fost, însă, destul de diferite, astfel încât viziunea în privinţa raportului dintre minte 

şi creier constituie un element de variaţie al teoriei de tip mănunchi a eului.  

      Rezolvarea găsită de către fiecare reprezentant pentru această problemă 

constituie parte integrantă a versiunii teoriei de tip mănunchi a eului propusă de 

către el şi ne oferă informaţii atât asupra modului în care el concepe natura 

elementelor care alcătuiesc eul, mintea sau persoana cât şi în ce priveşte viziunea sa 

asupra relaţiilor existente între elementele care constituie mintea şi procesele 

neurofiziologice ale creierului. În virtutea acestor informaţii, analiza soluţiilor 

propuse de către reprezentanţii teoriei pentru problema minte-corp este relevantă şi 



 

 

 

107

în contextul discuţiei cu privire la problema identităţii personale deoarece ne 

permite să stabilim care este cea mai plauzibilă caracterizare a persoanei şi a 

relaţiilor care asigură unitatea sincronică şi diacronică a acesteia. De asemenea, în 

urma evaluării rezolvărilor găsite de către autorii principalelor versiuni ale teoriei de 

tip mănunchi a eului pentru problema minte-corp, vom putea determina care dintre 

numeroasele variaţii pe care le-a suferit teoria din acest punct de vedere poate face 

faţă cu succes criticilor şi este în conformitate cu cele mai recente concluzii la care 

s-a ajuns în cadrul filosofiei minţii în privinţa acestei probleme. 

      Demersul de evaluare se va desfăşura după cum urmează: voi începe prin a 

prezenta, pe scurt, principalele tipuri de soluţii propuse în vederea rezolvării 

problemei minte-corp şi câteva dintre criticile formulate la adresa lor, încercând să 

identific acele soluţii despre care se consideră, în literatura de specialitate 

contemporană, că au o mai mare capacitate de a face faţă criticilor şi că au 

perspective de a fi confirmate ştiinţific. Ulterior, voi căuta să determin căror tipuri 

de soluţii le aparţin rezolvările propuse de către reprezentanţii teoriei de tip 

mănunchi a eului şi, în virtutea acestor clasificări, voi încerca să stabilesc dacă 

vreuna dintre aceste rezolvări poate fi considerată ca fiind sau măcar ca având 

potenţialul de a fi transformată într-o soluţie viabilă a problemei minte-corp. 

      Pentru început, să vedem care sunt principalele tipuri de soluţii formulate, pe 

parcursul timpului, pentru această problemă.  

 

      i)  Principalele tipuri de soluţii 

 

      Una dintre distincţiile cele mai des utilizate în literatura de specialitate atunci 

când este vorba despre clasificarea soluţiilor propuse în vederea rezolvării 

problemei minte-corp este aceea dintre soluţiile dualiste, cele materialiste şi cele 

monist neutrale. 

      În ce priveşte soluţiile dualiste, trăsătura lor distinctivă este aceea că definesc 

fenomenele mentale ca având o caracteristică non-fizică. După cum observă şi 
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David M. Rosenthal, dualismul este viziunea potrivit căreia fenomenele mentale 

sunt, sub un anumit aspect, non-fizice1.       

      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. 

      În ce priveşte dualismul proprietăţilor, el se distinge de dualismul substanţial 

prin aceea că nu admite 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. 

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

epifenomenalismul. Conform epifenomenalismului, stările mentale au o natură 

diferită de aceea a stărilor fizice şi nu au nici o putere cauzală asupra acestora. 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.       

      Epifenomenalismul a fost, însă, criticat pe motiv că el nu poate dovedi existenţa 

stărilor mentale deoarece, atâta timp cât o stare mentală nu este niciodată cauză, 

înseamnă că ea nu are efecte cauzale nici măcar asupra minţii din care face parte. 

                                                 
1 David M. Rosenthal,  Dualism  in  Routledge Encyclopedia of Philosophy,  Routledge,  London and 
New York,  1998. 
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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 interacţionist. 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, ele fiind chiar 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.  

       Iată de ce 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.  

      Această formă de dualism a fost criticată pe motiv că adepţii ei nu reuşesc să 

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

ele au un caracter fundamental. Nici chiar încercarea lor de a compara aceste stări cu 

stările electromagnetice nu a avut succes căci, după cum observă Paul 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 fizice mari, care au evoluat până la o organizare internă foarte complexă1. 

Iată de ce stările mentale nu par a fi deloc fundamentale sau elementare2. 

      Există şi critici care afectează ambele versiuni ale dualismului şi cărora dualiştii 

nu le-au putut răspunde în mod satisfăcător până la momentul actual. 

                                                 
1 Paul Churchland,  The Mind-Body Problem  in  Matter an Consciousness,  MIT Press,  London,  
1996,  pag. 13. 
2 Ibidem,  pag. 13. 
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      Una dintre critici, formulată de către filosofi 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. Dualiştii încalcă acest principiu prin 

faptul că afirmă că există două substanţe diferite (cea fizică şi cea spirituală) şi/sau 

două clase de proprietăţi (proprietăţile fizice şi proprietăţile mentale), fără a reuşi, 

însă, să ofere o explicaţie mai plauzibilă a relaţiei dintre minte şi corp decât cea 

oferită de către materialişti, care consideră că există numai substanţe fizice şi o 

singură 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. De 

altfel, dintre toate formele de dualism în ce priveşte problema minte-corp, 

epifenomenalismul are cei mai mulţi susţinători în rândul celor care se preocupă de 

studiul acestei probleme. Imposibilitatea verificării empirice obiective a existenţei 

stărilor mentale constituie, însă, o problemă majoră atât în cazul său cât şi în cazul 

celorlalte forme de dualism deoarece nu permite trecerea de la nivelul de pură 

speculaţie filosofică la cel de teorie ştiinţifică.  

      Iată de ce majoritatea filosofilor contemporani care abordează problema minte-

corp optează pentru a formula sau pentru a susţine soluţii materialiste deoarece, pe 

lângă faptul că acestea nu se confruntă cu criticile anterior menţionate, ele au 

potenţialul de a fi confirmate, în viitor, şi din punct de vedere ştiinţific. 
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      În ce priveşte soluţiile materialiste, caracteristica lor distinctivă este 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.       

      Conform behaviorismului logic, a-i 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 eşec1. 

      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 behaviorismului, cum ar fi, spre exemplu, aceea 

                                                 
1 Jonathan Lowe,  Mental States  in  An Introduction to the Philosophy of  Mind,  Cambridge 
University Press,  Cambridge,  2000,  pag. 44. 
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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 interne1. 

      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 cum ar fi, spre exemplu, aceea că teoria identităţii 

încalcă Legea lui Leibniz. Potrivit acestei legi (numită şi principiul 

indiscernabilităţii identicilor), dacă x este identic cu y înseamnă că x şi y au exact 

aceleaşi proprietăţi. Or, după cum susţine Pascal Engel, teoria identităţii  nu respectă 

această lege deoarece o proprietate mentală, spre exemplu o senzaţie de roşu sau un 

                                                 
1 Howard Robinson,  Materialism in the Philosophy of Mind  in  Routledge Encyclopedia of 
Philosophy,  Routledge,  London and New York,  1998. 
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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 

mentale1. 

      O altă critică la adresa teoriei identităţii se referă la faptul că această teorie nu 

explică natura experienţei mentale conştiente, latura fenomenală a psihologiei2. 

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 intrinsecă, fenomenală, calitativă şi subiectivă a stărilor noastre 

mentale. 

      Un alt tip materialism în ce priveşte problema minte-corp este funcţionalismul.  

      Potrivit soluţiilor funcţionaliste, 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 mentale3. 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. 

Iată de ce fiecare stare mentală poate fi definită în termenii rolului funcţional pe care 

ea îl are într-o largă reţea de stări mentale interrelaţionate cauzal. Funcţionaliştii 

consideră că nu ne putem hazarda să facem consideraţii suplimentare cu privire la 

natura stărilor mentale, dat fiind faptul că acestea nu sunt observabile. Ceea ce ştim 

despre o stare mentală este că ea joacă un anumit rol cauzal, funcţional, într-un 

sistem cognitiv. Nu putem determina, 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 

                                                 
1 Pascal Engel,  Causes mentales  en  Introduction a la philosophie de l’esprit,  Editions La 
Decouverte,  Paris,  1994,  pag. 26. 
2 Frank Jackson,  Identity Theory of  Mind  in  Routledge Encyclopedia of Philosophy,  Routledge,  
London and New York,  1998. 
3 cf. Samuel Guttenplan,  Functionalism  in  A Companion to the Philosophy of Mind,  Blackwell 
Reference,  Oxford,  1994,  pag. 317. 



 

 

 

114

funcţionalismul este compatibil cu dualismul, chiar dacă cei mai mulţi funcţionalişti 

consideră concepţia lor ca fiind una materialistă. 

      Dintre criticile la adresa funcţionalismului o putem menţiona pe aceea formulată 

de către partizanii existenţei qualiilor. Conform acestei critici, funcţionalismul nu 

explică dimensiunea intrinsecă, fenomenală şi subiectivă a anumitor stări mentale 

(cum ar fi, spre exemplu, percepţiile). 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 calitative, fenomenal subiective. 

În opinia criticilor, aceasta este o deficienţă a funcţionalismului deoarece pot apărea 

situaţii în care două persoane să fie identice din punct de vedere funcţional dar, cu 

toate acestea, să aibă stări mentale diferite, caz în care funcţionalistul nu va putea 

explica prin ce diferă stările mentale ale celor două persoane, dat fiind faptul că el 

ignoră dimensiunea subiectivă a stărilor mentale. 

      Există şi un tip de soluţii materialiste care nu a avut de înfruntat critici pentru 

modul în care caracterizează stările mentale, şi anume materialismul eliminativ. 

Motivul pentru care la adresa sa nu au fost formulate astfel de critici este acela că 

materialismul eliminativ nici nu propune o astfel de caracterizare deoarece, potrivit 

lui, nu există stări mentale ci numai stări fizice. Stările mentale, aşa cum sunt 

acestea definite de către psihologia simţului comun, nu sunt (conform concepţiei 

eliminativiste) decât mituri, ficţiuni, pe care noi le proiectăm asupra structurilor 

comportamentului nostru sau asupra structurilor noastre neuronale. Materialiştii 

eliminativişti consideră că psihologia simţului comun este o concepţie falsă şi 

radical greşită a cauzelor comportamentului uman şi a naturii activităţii cognitive1, 

motiv pentru care ea trebuie abandonată. În opinia lor, încercările altor materialişti 

de a explica stările mentale (aşa cum sunt acestea definite de către psihologia 

populară) în termeni fizici sunt sortite eşecului deoarece respectivelor stări mentale 

nu le corespunde nimic la nivel fizic. Psihologia populară este o teorie falsă şi ea va 

                                                 
1 Paul Churchland,  The Mind-Body Problem  in  Matter an Consciousness,  MIT Press,  London,  
1996,  pag. 43. 
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fi, în cele din urmă, eliminată aşa cum au fost eliminate, pe parcursul istoriei, teoria 

flogistonului sau teoria generaţiei spontanee. 

      Principalele critici formulate la adresa materialismului eliminativ vizează, în 

principal, caracterul anti-intuitiv al acestuia dar semnalează şi lipsa unor probe 

solide care să îl confirme şi tendinţa sa de a exagera defectele psihologiei populare 

şi de a ignora succesele acesteia. 

      Este dificil de stabilit care dintre concepţiile materialiste în ce priveşte problema 

minte-corp pe care le-am prezentat are cei mai mulţi susţinători în literatura de 

specialitate contemporană sau care are cele mai mari şanse de a fi confirmată, în 

viitor, din punct de vedere ştiinţific. Dacă le analizăm în mod separat, putem 

constata că behaviorismul a avut tot mai puţini aderenţi în ultimele decenii, în timp 

ce funcţionalismul a dobândit tot mai mulţi adepţi, mai ales în urma progreselor care 

s-au realizat în domeniul informaticii şi în cel al ştiinţelor cogniţiei. Şi teoria 

identităţii este puternic susţinută de către numeroşi adepţi care se bazează, în 

special, pe descoperirile realizate în domeniul neurofiziologiei iar materialismul 

eliminativ are, deocamdată, un număr mic de aderenţi dar susţinerea sa poate creşte 

în măsura în care funcţionalismul şi materialismul reductiv vor înregistra insuccese 

în încercarea lor de a explica ce sunt stările mentale. Ceea ce se poate afirma cu 

siguranţă este că, în lumina descoperirilor realizate până în prezent în cadrul unor 

discipline cum ar fi, spre exemplu, ştiinţele cogniţiei şi neurofiziologia, 

funcţionalismul şi teoria identităţii sunt concepţiile care se bucură de cea mai mare 

susţinere şi despre care se consideră că au cele mai mari şanse de a primi o 

confirmare ştiinţifică. Care dintre ele va avea întâietate şi în ce măsură nu se va 

opta, în cele din urmă, pentru materialismul eliminativ în detrimentul lor se va putea 

stabili, însă, doar în urma cercetărilor care se vor desfăşura în viitor în cadrul 

disciplinelor respective. 

      Spre deosebire de soluţiile dualiste şi de cele materialiste, soluţiile monist 

neutrale resping atât ideea existenţei unei substanţe mentale cât şi pe cea a existenţei 

unei substanţe materiale. Potrivit monismului neutral, atât mintea cît şi materia nu 

sunt altceva decât construcţii complexe. Elementele componente ale acestor 
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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. 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 contextului1. 

      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 fizică sau dintre stările mentale şi cele fizice.               

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 şi are, adeseori, dificultăţi în 

a distinge un lucru mental de unul fizic (ex: distincţia dintre o culoare percepută şi 

aceeaşi culoare nepercepută). De asemenea, potrivit unei astfel 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. Date fiind 

aceste dificultăţi precum şi faptul că existenţa entităţilor neutre despre care vorbesc 

adepţii monismului neutral nu a putut fi confirmată nici teoretic şi nici empiric, 

monismul neutral 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, să vedem, în cele ce urmează, cum pot fi clasificate 

rezolvările găsite de către reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului pentru 

această problemă. 

                                                 
1 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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      ii)  Clasificarea soluţiilor propuse de către reprezentanţii teoriei  

           de tip mănunchi a eului 

 

      Pentru început, trebuie spus că nu toţi reprezentanţii teoriei au propus soluţii 

pentru problema minte-corp. Există şi reprezentanţi cum ar fi, spre exemplu, David 

Hume, care nu au oferit decât informaţii disparate cu privire la modul în care concep 

raportul dintre minte şi corp, informaţii care erau strict necesare în contextul 

discuţiei cu privire la problema identităţii personale dar care sunt insuficiente pentru 

a permite conturarea unei soluţii a problemei minte-corp. Iată de ce, înainte de a 

putea stabili căruia dintre tipurile de soluţii prezentate anterior îi aparţine fiecare 

dintre soluţiile reprezentanţilor teoriei, este necesar să se determine care dintre 

aceşti reprezentanţi a propus, propriu-zis, o soluţie a problemei minte-corp. 

      În ce îl priveşte pe Hume, acesta nu a formulat o astfel de soluţie dat fiind faptul 

că nu a precizat, într-o manieră explicită şi cuprinzătoare, care este poziţia sa în ceea 

ce priveşte raportul dintre minte şi materie şi nici în ce priveşte existenţa materiei. 

Lipsa acestor precizări nu i-a împiedicat, însă, pe comentatorilor ulteriori să facă 

numeroase interpretări şi speculaţii, ei ajungând să considere că filosoful scoţian 

este un premergător al monismului neutral, al funcţionalismului sau chiar al teoriei 

identităţii. Dat fiind, însă, numărul mic de informaţii pe care le-a oferit Hume, astfel 

de consideraţii rămân la nivelul unor pure speculaţii, o dovadă în acest sens fiind şi 

varietatea concluziilor la care au ajuns comentatorii respectivi deşi au pornit de la 

aceleaşi date. 

      William James a formulat două soluţii diferite pentru problema minte-corp 

deoarece, pe parcursul vieţii sale, el şi-a schimbat concepţia în ce priveşte mintea, 

corpul fizic şi relaţiile dintre acestea. Astfel, el a început prin a formula o soluţie 

dualistă (pe care o expune în lucrarea sa intitulată Principles of Psychology) şi a 

ajuns ca, într-o serie de eseuri publicate postum sub titlul Essays in Radical 
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Empiricism, să propună o soluţie pe care el a denumit-o empirist radicală şi pe care 

comentatorii ulteriori au considerat-o a fi sau monist neutrală sau funcţionalistă. 

      După cum arătam şi în capitolul al doilea al lucrării, soluţia dualistă a lui James 

a fost formulată din perspectiva unui psiholog. El considera că, judecând prin 

prisma psihologiei, cea mai înţeleaptă decizie este aceea de a opta pentru un 

paralelism empiric deoarece, în acest fel, raportul dintre minte şi creier va putea fi 

explicat ca o corespondenţă directă, termen cu termen, a succesiunii stărilor de 

conştiinţă cu succesiunea proceselor cerebrale iar psihologia nu va fi nevoită să facă 

speculaţii de ordin metafizic.  

      În ce priveşte clasificarea soluţiei sale, trebuie să luăm în considerare 

următoarele elemente: James adoptă un dualism stări de conştiinţă - procese 

cerebrale, consideră că stările de conştiinţă nu au un caracter fundamental (ele fiind 

cauzate de către procesele cerebrale) şi crede în eficacitatea cauzală a conştiinţei 

asupra creierului deoarece, în lipsa unei astfel de eficacităţi, conştiinţa nu ar putea fi 

explicată ca rezultat al selecţiei naturale. 

      În virtutea tuturor acestor elemente, prima soluţie propusă de către James pentru 

problema minte-corp poate fi considerată ca fiind o formă de dualism al 

proprietăţilor interacţionist 

      În ce priveşte cealaltă soluţie a lui James, aceasta a prins contur treptat, pe 

parcursul mai multor ani, primind o formulare definitivă în Essays in Radical 

Empiricism. Este o soluţie monistă, în conformitate cu care diferenţa dintre mental 

şi fizic nu este una de natură, ci doar una de context şi de aranjare a experienţelor 

pure care, în opinia gânditorului american, sunt singurele elemente din care este 

alcătuită lumea.  Această caracteristică a soluţiei lui James a fost observată şi de 

către Russell care sublinia 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 aranjare1.  

                                                 
1 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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      Considerând că experienţele pure despre care vorbeşte James sunt elemente 

neutre în ce priveşte raportul dintre mental şi fizic, ele fiind, de asemenea, 

elementele fundamentale din care este alcătuită lumea, Russell ajunge să 

caracterizeze această soluţie a lui William James ca fiind una monist neutrală.  

      Punctul de vedere al lui Russell nu a fost, însă, împărtăşit de către toţi 

comentatorii ulteriori, existând comentatori contemporani (ex: Eugene Taylor) care 

consideră că soluţia problemei minte-corp pe care o propune James în Eseurile sale 

ar trebui considerată, mai degrabă, ca fiind una funcţionalistă. În formularea acestei 

consideraţii, respectivii comentatori au în vedere accentul pe care îl pune James pe 

relaţiile funcţionale dintre experienţele pure precum şi faptul că, în opinia lor, el 

caracterizează o experienţă ca fiind mentală sau fizică în virtutea rolului funcţional 

pe care aceasta îl joacă într-o 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 cea de-a doua soluţie a lui James este compatibilă atât 

cu monismul neutral cât şi cu funcţionalismul. 

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

formulată de către Ernst Mach. Ca şi filosoful american, Mach consideră că lumea 

este alcătuită dintr-un singur tip de elemente fundamentale (pe care el le denumeşte 

senzaţii), elemente care nu sunt nici mentale şi nici fizice. Pentru Mach, atât mintea 

cât şi corpul sunt complexe de senzaţii iar aceste senzaţii sunt interconectate prin 

intermediul unor relaţii funcţionale. O senzaţie mentală se diferenţiază de o senzaţie 

fizică în virtutea dependenţei sale funcţionale şi a perspectivei din care este 

analizată. 

      În ce priveşte clasificarea soluţiei lui Mach, se poate spune şi în cazul ei, ca şi în 

cazul celei de-a doua soluţii a lui James, că este compatibilă atât cu monismul 

neutral cât şi cu funcţionalismul. 

      Soluţia propusă de către Bertrand Russell (în calitate de adept al teoriei de tip 

mănunchi a eului) pentru problema minte-corp a fost caracterizată chiar de către 
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autorul ei ca fiind una monist neutrală. Conform acestei soluţii, atât mintea cât şi 

corpul sunt construcţii logice din evenimente care, intrinsec, nu sunt nici mentale 

nici fizice, ci sunt neutre. În cazul în care aceste evenimente sunt subsumate legilor 

psihologiei, ele sunt considerate ca fiind mentale iar în situaţia în care sunt 

subsumate legilor fizicii, ele sunt considerate ca fiind fizice.  

      Herbert Feigl este un alt reprezentant al teoriei de tip mănunchi a eului care a 

susţinut, pe parcursul operei sale, două soluţii diferite ale problemei minte-corp. 

Astfel, în timp ce în primele sale lucrări el considera că cea mai plauzibilă soluţie 

pentru o astfel de problemă este una behaviorist logică, odată cu eseul The 

“Mental” and the “Physical” Feigl devine un susţinător al teoriei identităţii, el 

fiind, de altfel, autorul uneia dintre primele versiuni ale acestei teorii. 

      În conformitate cu soluţia behaviorist logică susţinută iniţial de către Feigl, 

stările, dispoziţiile şi evenimentele mentale sunt construcţii logice care se bazează 

pe caracterizări fizice ale comportamentului1. O astfel de concepţie ne oferă 

posibilitatea de a descrie atât mintea cât şi corpul în termeni fizici, permiţând şi 

verificarea intersubiectivă a existenţei minţii unui individ, prin simpla observare a 

comportamentului său. 

      Pe parcursul timpului, însă, Feigl şi-a schimbat concepţia şi a ajuns să considere 

că stările, dispoziţiile şi evenimentele mentale nu pot fi descrise în termenii 

comportamentului nostru, ele fiind simţiri nemijlocite care sunt accesibile 

conştiinţei, concepută ca o formă de experienţă fenomenală internă. Accesibilitatea 

lor nu este, însă, doar una internă, având în vedere faptul că, în opinia lui Feigl, 

elementele care alcătuiesc mintea sunt identice cu anumite aspecte (probabil 

configuraţionale) ale proceselor neurofiziologice care au loc în creier. În virtutea 

acestei identităţi, existenţa elementelor mentale ar putea fi confirmată sau infirmată 

intersubiectiv în urma studierii proceselor neurocerebrale. Potrivit lui Feigl, o astfel 

de identificare prezintă şi alte avantaje. Spre exemplu, acela că oferă posibilitatea 

rezolvării pe baza unor experimente ştiinţifice, realizate în domeniul ştiinţelor 

                                                 
1 Herbert Feigl,  The “Mental” and the “Physical” . The Essay and a Postscript,  Minneapolis, 
University of Minnesota Press,  1967,  pag. 58-59. 
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neuronale, a unor probleme cum ar fi cea a caracterizării relaţiilor existente între 

elementele mentale şi cele fizice sau chiar a relaţiilor dintre elementele mentale 

însele. 

      În ce priveşte clasificarea soluţiei sale, Feigl însuşi o caracterizează ca fiind o 

teorie a identităţii. Conform spuselor sale: 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 fizicului1. 

      În ceea ce îl priveşte pe Derek Parfit, acesta nu a formulat, propriu-zis, o soluţie 

a problemei minte-corp. În lucrările sale pot fi, însă, identificate o serie de elemente 

pe baza cărora ne putem forma o imagine aproximativă asupra modului în care el 

concepe raportul dintre minte şi corp. 

      Potrivit lui Parfit, mintea este un ansamblu de evenimente interrelaţionate care, 

pentru a exista, are nevoie de un suport fizic deoarece evenimentele mentale sunt 

cauzate de către evenimentele fizice care au loc la nivelul respectivului suport. 

Rolul de suport fizic al minţii unui individ uman este îndeplinit, în mod obişnuit, de 

către creierul biologic al respectivului individ dar, în opinia lui Parfit, acest creier 

poate fi înlocuit cu un duplicat exact (care poate fi biologic sau artificial) fără ca 

mintea să înceteze să existe şi fără ca ea să îşi piardă continuitatea. Un astfel de 

transfer al minţii de pe un suport pe altul este posibil în virtutea faptului că 

evenimentele mentale nu se reduc la evenimentele fizice ale suportului fizic, chiar 

dacă sunt cauzate de  către acestea.  Parfit nu precizează, însă, dacă evenimentele 

mentale au, la rândul lor, eficacitate cauzală asupra evenimentelor fizice. 

      Pe baza elementelor menţionate, se pot face o serie de speculaţii în ce priveşte 

poziţia lui Parfit în raport cu problema minte-corp. Astfel, se poate afirma că el este 

un epifenomenalist, un dualist al proprietăţilor interacţionist sau chiar un 

funcţionalist (să nu uităm că funcţionalismul este compatibil cu dualismul) După 

cum arătam şi în capitolul al doilea, însă, având în vedere numărul insuficient de 

informaţii pe care le oferă Parfit, precum şi faptul că el nu a precizat explicit, până 

                                                 
1 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. 
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în prezent, care este poziţia sa în ce priveşte modul de soluţionare al problemei 

minte-corp, consider că este de preferat să nu ne hazardăm şi să ne abţinem de la a 

face astfel de speculaţii. 

      În urma clasificărilor realizate, s-a putut constata că soluţiile reprezentanţilor 

teoriei de tip mănunchi a eului propuse în vederea rezolvării problemei minte-corp 

sunt variate, mergând de la dualism al proprietăţilor interacţionist până la monism 

neutral, behaviorism logic, teoria identităţii şi funcţionalism. Compatibilitatea 

teoriei de tip mănunchi a eului cu mai multe tipuri de soluţii propuse pentru 

problema minte-corp a fost, de altfel, evidenţiată de către autori cum ar fi, spre 

exemplu, Stewart Candlish. În opinia acestuia: 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 fizicalism1. 

      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 ele poate rezista principalelor critici care au fost îndreptate împotriva 

tipului de soluţii în care respectiva rezolvare este încadrabilă. Iată de ce voi trece, în 

cele ce urmează, la evaluarea individuală a fiecărei rezolvări în parte. 

 

      iii)  Evaluarea soluţiilor 

 

      O evaluare care are în vedere numai câteva dintre cele mai importante critici 

care au fost formulate la adresa unei categorii de soluţii poate părea a fi superficială 

şi irelevantă. Rolul acestui demers de evaluare nu este, însă, acela de a stabili care 

este soluţia ultimă şi definitivă a problemei minte-corp, acea soluţie care are 

capacitatea de a face faţă tuturor criticilor care au fost formulate până în prezent sau 

care ar putea fi formulate în viitor la adresa ei, ci acela de a sorta soluţiile propuse 

de către reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului pornind de la identificarea 

acelora dintre ele care nu pot rezista nici măcar acestor critici cu caracter general. În 

                                                 
1 Stewart Candlish,  Bundle Theory of Mind  in  Routledge Encyclopedia of Philosophy,  10,  
Routledge,  London and New York,  1998,  pag. 323. 
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urma unui astfel de proces de selecţie vom putea stabili care sunt acele soluţii 

formulate de către adepţi ai teoriei menţionate pe care trebuie să le luăm în 

considerare pe mai departe şi care au potenţialul de a constitui soluţii viabile ale 

problemei minte-corp. 

      Evaluarea nu se rezumă, însă, exclusiv la soluţiile propuse de către 

reprezentanţii teoriei pentru problema minte-corp, ci ea are implicaţii asupra teoriei 

de tip mănunchi a eului considerată în întregul său dat fiind faptul că ea ne permite 

să stabilim care dintre variaţiile pe care le-a suferit teoria în raport cu această 

problemă este în conformitate cu unele dintre cele mai recente concluzii la care s-a 

ajuns în cadrul filosofiei minţii. Pe baza rezultatelor obţinute, vom putea determina 

cu o mai mare exactitate care dintre concepţiile cu privire la relaţiile dintre minte şi 

corp sau cu privire la relaţiile dintre elementele mentale însele are şanse mai mari de 

a fi confirmată iar concluziile la care vom ajunge în acest fel vor fi relevante şi în 

contextul discuţiei despre problema identităţii personale. În consecinţă, evaluarea 

soluţiilor propuse de către reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului pentru 

problema minte-corp este importantă şi în contextul evaluării soluţiei formulate de 

către ei pentru problema identităţii personale.  

      Pentru început, voi căuta să evaluez soluţiile formulate de către William James 

pentru problema minte-corp. 

      În ce o priveşte pe prima dintre ele, am identificat-o ca fiind o formă de 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. Să vedem, însă, în ce măsură soluţia lui James face faţă unor critici 

care sunt aplicabile mai multor forme de dualism.  

      Potrivit uneia dintre aceste critici, dualiştii încalcă un principiu metodologic 

cunoscut sub numele de Briciul lui Ockham deoarece ei postulează existenţa a două 

tipuri de entităţi (mentale şi materiale) fără a reuşi, însă, prin aceasta, să ofere o 
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explicaţie mai exactă a raportului dintre minte şi corp decât dacă ar fi afirmat că 

există un singur tip de entităţi. Consider că această critică este justificată şi în cazul 

soluţiei lui James. De altfel, chiar el însuşi va ajunge să abandoneze această soluţie 

şi să formuleze o alta, în care apelează la un singur tip de entităţi pentru a explica 

raportul dintre minte şi corp. 

      O altă critică cu care se confruntă mai multe forme de dualism este cea care face 

apel la principiul conservării energiei. Şi rezolvarea găsită de către James pentru 

problema raportului minte-corp intră în contradicţie cu acest principiu din fizică, 

deoarece, în opinia lui, stările de conştiinţă 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 întemeiată. 

      Prin urmare, criticile pe care le-am identificat ca fiind aplicabile soluţiei 

epifenomenaliste a lui James sunt justificate. 

      În ce priveşte cea de-a doua soluţie a filosofului american, 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 subiectiv, al stărilor mentale (aspect care, în opinia lor, 

diferenţiază stările mentale de cele fizice) deoarece el explică deosebirea dintre 

stările mentale şi cele fizice în termenii contextului şi a aranjării lor diferite.  

      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 astfel de caracteristici calitative intrinseci şi cât timp nu se va 

demonstra că este imposibil să oferi o explicaţie a acestor caracteristici care să fie 

compatibilă cu funcţionalismul, 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 

pot aduce şi alte critici, pe care le consider a fi justificate. În primul rând, ea poate fi 

contestată pe motiv că existenţa entităţilor neutre nu a fost confirmată până în 
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prezent. Un alt motiv de critică este acela că, dacă admitem concepţia lui James, va 

trebui să acceptăm, 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 vom considera soluţia sa ca fiind una funcţionalistă, lui James i 

se poate reproşa că nu se limitează la a defini stările mentale exclusiv în termenii 

rolului lor funcţional, ci că face aprecieri cu privire la natura acestora pe care nu le 

poate susţine cu argumente şi probe. Consider că această critică este justificată dar 

nu trebuie uitat, totuşi, faptul că James şi-a formulat soluţia într-o perioadă în care 

funcţionalismul încă nu se constituise ca o concepţie de sine stătătoare şi bine 

definită. Titulatura de funcţionalism i-a fost aplicată soluţiei în discuţie abia ulterior, 

în urma observării similitudinilor dintre ea şi funcţionalism (în accepţiunea 

contemporană a acestuia). 

      În ce priveşte soluţia lui Ernst Mach, am arătat că ea poate fi caracterizată ca 

fiind sau o soluţie funcţionalistă sau o soluţie monist neutrală. 

      Dacă o considerăm ca fiind o soluţie funcţionalistă, i se poate reproşa şi ei, ca şi 

soluţiei lui James, că face aprecieri cu privire la natura stărilor mentale. Şi în acest 

caz, însă, trebuie făcută precizarea că ea a fost caracterizată ca fiind funcţionalistă la 

mulţi ani după moartea autorului ei. Sub această caracterizare, ea este vulnerabilă şi 

în faţa criticilor care invocă existenţa qualiilor. Dar, după cum arătam şi anterior, 

acest gen de critici nu este atât de bine fundamentat încât să ne determine să 

abandonăm funcţionalismul în calitate de posibilă modalitate de soluţionare a 

problemei minte-corp. 

      Criticile formulate de către partizanii qualiilor nu sunt decisive nici în situaţia în 

care vom caracteriza soluţia lui Mach ca fiind una monist neutrală. În schimb, 

consider că alte critici pe care le-am identificat mai devreme ca fiind aplicabile 

monismului neutral, şi anume aceea că monismul neutral face apel la nişte entităţi a 

căror existenţă nu a putut fi nici până în prezent dovedită (entităţile neutre) şi aceea 

că nu permite ca o minte să fie alcătuită dintr-o singură senzaţie, sunt justificate şi în 

cazul soluţiei lui Mach.  
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      Soluţia lui Bertrand Russell a fost catalogată chiar de către autorul ei ca fiind 

una monist neutrală. Ca şi alte soluţii monist neutrale, ea este vulnerabilă în faţa 

criticilor menţionate anterior, Russell nereuşind nici el să răspundă în mod 

satisfăcător respectivelor obiecţii. 

      Să vedem, însă, ce capacitate de a rezista în faţa criticilor au cele două soluţii ale 

lui Herbert Feigl.  

      În ce o priveşte pe prima, am identificat-o ca fiind o soluţie behaviorist logică. 

Această soluţie poate fi criticată pe motiv că ignoră existenţa qualiilor. Dar, după 

cum deja am arătat, nu consider că această critică constituie un motiv suficient de 

întemeiat pentru a respinge o posibilă soluţie a problemei minte-corp. Au existat şi 

alte critici care au avut un puternic impact asupra behaviorismului logic şi care au 

făcut ca acesta să piardă teren, în mod treptat, în faţa altor tipuri de soluţii 

materialiste. Aceste critici au semnalat faptul că încercările behavioriştilor de a 

defini stările mentale în termeni de dispoziţii comportamentale sunt sortite eşecului 

deoarece pot fi date numeroase exemple în care indivizi care au anumite stări 

mentale nu au nici un fel de reacţie comportamentală sau au reacţii complet diferite 

faţă de cele descrise în definiţiile date de behaviorişti (ex: sub impulsul unui stimul 

dureros un stoic ar putea să nu reacţioneze în nici un fel sau ar putea să izbucnească 

în râs, ceea ce i-ar contrazice pe behaviorişti care consideră că, atunci când simte o 

durere intensă, un om ar trebui să urle, să i se schimonosească faţa, să i se încordeze 

muşchii, etc.). Consider că aceste critici sunt justificate şi în cazul soluţiei lui Feigl. 

Probabil că şi sub impulsul acestor critici el va ajunge, mai târziu, să îşi schimbe 

poziţia în ce priveşte problema minte-corp şi să formuleze o altă soluţie a acestei 

probleme. 

      Cea de-a doua soluţie a lui Feigl este una dintre primele versiuni ale teoriei 

identităţii. Avantajul versiunii propuse de către el este acela că nu este afectată de 

către una dintre cele mai importante critici care au fost formulate la adresa 

materialismului reductiv, şi anume cea care invocă Legea lui Leibniz (lege potrivit 

căreia două lucruri sunt identice numai în cazul în care au exact aceleaşi proprietăţi).  
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      Conform acestei critici, teoria identităţii minte-corp încalcă Legea lui Leibniz 

deoarece ea afirmă că stările mentale sunt identice cu stări 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. În opinia lui, 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.  

      Soluţia lui Feigl a mai fost criticată şi pentru faptul că el nu admite că stările 

noastre mentale au conţinuturi fenomenale intrinseci care nu sunt accesibile decât 

din perspectiva persoanei întâi şi care nu pot primi o explicaţie ştiinţifică. Răspunsul 

pe care adepţii teoriei identităţii (inclusiv Feigl) l-au dat acestei critici a fost acela 

că: atunci când suntem conştienţi de propriile noastre stări mentale, noi 

conştientizăm trăsături relaţionale ale lor, trăsături care nu spun nimic despre 

natura intrinsecă a stărilor ale căror trăsături sunt1. Spre exemplu, atunci când 

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

când vedem sânge sau flori de mac şi nu de natura calitativă intrinsecă a senzaţiei de 

roşu.  

      În ce priveşte diferenţele dintre senzaţiile a doi indivizi care, spre exemplu, 

gustă unul şi acelaşi aliment sau miros una şi aceeaşi floare acestea pot fi explicate 

în termeni strict fiziologici (ex: în termenii capacităţii diferite a receptorilor 

gustativi sau olfactivi ai respectivelor persoane de a sesiza stimulii chimici care le 

sunt furnizaţi). Punctul de vedere potrivit căruia trăsăturile particulare ale stărilor 

mentale ale unui individ pot fi explicate în termeni fizico-chimici a fost confirmat 

parţial de studiile care s-au realizat în domeniul ştiinţelor neuronale. Rezultatele 

                                                 
1 David Braddon-Mitchell and Frank Jackson,  Philosophy of Mind and Cognition,  Blackwell, 
Oxford,  1996,  pag. 95. 
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acestor studii le voi prezenta în secţiunea dedicată analizei teoriei de tip mănunchi a 

eului din perspectiva neurofiziologiei. Pentru moment pot spune, însă, că nici 

această critică nu este suficient de bine fundamentată pentru a avea drept consecinţă 

respingerea soluţiei lui Feigl. 

      În urma evaluărilor realizate, se poate constata că unora dintre soluţii li se pot 

aduce critici întemeiate, care relevă o serie de deficienţe importante ale lor. Din 

această categorie face parte rezolvarea dualistă a lui James din prima perioadă dar şi 

soluţiile monist neutrale (ex: soluţia lui Russell şi, eventual, soluţia lui Mach şi cea a 

lui James din cea de-a doua perioadă) şi soluţia behaviorist logică a lui Feigl.  

      În ce priveşte soluţia lui Mach şi cea a lui James din a doua perioadă, acestea nu 

sunt profund afectate de critici în cazul în care le considerăm ca fiind soluţii 

funcţionaliste. Totuşi, după cum am arătat, acestora li s-ar putea reproşa că nu se 

conformează întru totul rigorilor unei soluţii funcţionaliste (nu se limitează la a 

defini stările mentale exclusiv în termenii rolului lor funcţional). Aceste 

neconcordanţe cu concepţia funcţionalistă se explică prin faptul că  cele două soluţii 

au fost formulate într-o perioadă care o premerge pe cea în care această concepţie 

asupra raportului minte-corp a ajuns să fie bine delimitată şi să capete un statut de 

sine  stătător. O posibilă versiune viitoare a teoriei de tip mănunchi a eului care ar 

elimina aceste neconcordanţe ar avea, însă, şanse de a oferi o soluţie viabilă a teoriei 

minte-corp în cazul în care ar merge pe linia funcţionalistă. 

      O a doua alternativă promiţătoare care i se oferă unui adept al teoriei de tip 

mănunchi a eului în încercarea lui de a rezolva problema minte-corp este aceea de a 

opta pentru teoria identităţii. După cum s-a putut observa, soluţiei materialist 

reductive a lui Herbert Feigl nu îi pot fi aduse critici decisive şi în cazul ei nu am 

putut identifica deficienţe fundamentale. Iată de ce consider că această soluţie ar 

putea constitui un punct de pornire în încercarea de a găsi o rezolvare viabilă a 

problemei minte-corp în cazul în care se va ţine cont şi de modificările pe care le-a 

suferit teoria identităţii din momentul în care Feigl şi-a formulat soluţia şi până în 

prezent. 
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      În concluzie, la o analiză atentă a rezolvărilor propuse pentru problema minte-

corp din perspectiva teoriei de tip mănunchi a eului am putut constata că soluţiile 

care au capacitatea de a rezista criticilor prezentate şi care au potenţialul de a fi 

confirmate ulterior din punct de vedere ştiinţific sunt cele care merg fie pe linia 

funcţionalistă fie pe linia materialismului reductiv. Dintre numeroasele posibilităţi 

care li se deschid adepţilor teoriei de tip mănunchi a eului în încercarea lor de a 

rezolva problema în discuţie, acestea par a fi cele mai promiţătoare şi au cel mai 

mare potenţial de a fi confirmate in viitor. Mă bazez, atunci când fac această 

afirmaţie, atât pe faptul că funcţionalismul şi teoria identităţii se bucură, în prezent, 

de cea mai mare susţinere în cadrul filosofiei minţii cât şi pe dovezile care vin în 

sprijinul acestor concepţii dinspre alte discipline cum ar fi, spre exemplu, ştiinţele 

cogniţiei şi neurofiziologia. Desigur, în viitor, în lumina unor noi cercetări, alte 

concepţii cu privire la raportul dintre minte şi corp ar putea câştiga teren (ex: 

materialismul eliminativ) în detrimentul funcţionalismului şi al teoriei identităţii. 

Această evaluare am realizat-o, însă, din perspectiva concluziilor la care s-a ajuns 

până în prezent.  

      După cum arătam şi mai devreme, rezultatele obţinute în urma acestei evaluări 

sunt relevante şi în contextul discuţiei cu privire la problema identităţii personale. 

Astfel, consider că un reprezentant al teoriei de tip mănunchi a eului care ar încerca, 

la momentul actual, să propună o soluţie viabilă a respectivei probleme ar trebui să 

îşi construiască soluţia în aşa fel încât acele aspecte ale ei care privesc modul în care 

sunt caracterizate elementele mentale sau modul în care sunt concepute relaţiile din 

interiorul minţii or dintre minte şi creier să fie în conformitate cu liniile directoare 

ale funcţionalismului sau ale teoriei identităţii. Probabilitatea ca o soluţie ce se află 

în concordanţă cu alte concepţii în ce priveşte raportul dintre minte şi corp să 

constituie o rezolvare viabilă a problemei identităţii personale este una mult mai 

scăzută.   

      Acestea fiind spuse, îmi voi concentra atenţia în cele ce urmează asupra unei alte 

probleme, amplu dezbătute în cadrul filosofiei minţii, a cărei rezolvare i-a preocupat 

şi pe adepţii teoriei de tip mănunchi a eului. Aceasta este problema conştiinţei. 
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             b)  Problema conştiinţei 

 

      Problema de a stabili ce este conştiinţa constituie una dintre temele majore ale 

filosofiei minţii. Controversele în ce priveşte modul în care ar putea fi caracterizată 

conştiinţa datează încă din antichitate, ele devenind mult mai intense în perioada 

post-carteziană. Nici până în prezent nu s-a ajuns la un acord în privinţa 

caracterizării conştiinţei, existând controverse chiar şi în privinţa termenilor în care 

se consideră că ar putea fi formulată o astfel de caracterizare (unii consideră că este 

posibilă o caracterizare a conştiinţei care să fie realizată exclusiv în termeni fizici, în 

timp ce alţii contestă această posibilitate). Dificultatea de a oferi o soluţie viabilă a 

problemei conştiinţei se explică şi prin faptul că acest aspect al vieţii noastre 

interioare este extrem de greu de înţeles şi de delimitat. Potrivit lui David M. 

Rosenthal, unul dintre cei mai cunoscuţi autori contemporani care studiază această 

problemă: Conştiinţa este cel mai sofisticat fenomen mental care există şi cel mai 

dificil de înţeles; nimic din realitatea non-mentală nu pare a fi potrivit pentru a ne 

ajuta să îi înţelegem natura1.   

      Explicarea conştiinţei dintr-o perspectivă ştiinţifică este considerată de către unii 

autori ca fiind o sarcină de-a dreptul imposibilă. Colin McGinn, spre exemplu, 

susţine că ştiinţele neuronale nu vor reuşi niciodată să explice ce este conştiinţa 

deoarece, aşa cum conştiinţa introspectivă nu ne oferă posibilitatea de a cunoaşte 

creierul, nici studiul ştiinţific al creierului nu ne oferă cunoaştere despre conştiinţă2.  

      În schimb, alţi autori (cum ar fi, spre exemplu, Ken Wilber) consideră că studiul 

ştiinţific al conştiinţei este posibil şi că se poate chiar construi o teorie integrală a 

conştiinţei prin corelarea informaţiilor obţinute de către diferitele ştiinţe care se 

                                                 
1 David M. Rosenthal,  Consciousness and the Mind  in The  Jerusalem Philosophical Quarterly,  51, 
2002,  pag. 236. 
2 cf. Colin McGinn,  The Problem of Consciousness,  Blackwell,  Oxford,  1991,  pag. 74. 
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preocupă de studiul conştiinţei, teorie care va putea suferi modificări pe măsură ce 

vor fi realizate noi descoperiri1. 

      Reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului au fost preocupaţi să ofere o 

definiţie a conştiinţei care să fie compatibilă cu punctul lor de vedere potrivit căruia 

eul nu este o entitate conştientă situată în afara ansamblului de elemente care 

alcătuieşte mintea unui individ. În cele ce urmează, voi încerca să stabilesc dacă 

soluţiile găsite de către aceşti reprezentanţi pentru problema conştiinţei mai pot fi 

considerate ca fiind viabile, judecând din perspectiva celor mai recente concluzii la 

care s-a ajuns în cadrul filosofiei minţii.  

      Pentru aceasta, va trebui să determin, în prealabil, care sunt principalele tipuri de 

caracterizări pe care le primeşte conştiinţa în literatura de specialitate contemporană. 

Ulterior, îmi propun să stabilesc în ce tipuri de caracterizări pot fi încadrate 

definiţiile date conştiinţei de către reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului, ce 

critici le pot fi aduse şi ce capacitate au ele de a rezista acestor critici. În acest fel, 

voi putea realiza o evaluare a acestor definiţii, evaluare care este importantă 

deoarece rezultatele obţinute în urma ei sunt relevante în contextul discuţiei despre 

identitatea personală. Motivul pentru care le consider a fi relevante în respectivul 

context este acela că ele ne permit să stabilim cu o mai mare exactitate dacă unele 

dintre criticile îndreptate împotriva soluţiei propuse de către reprezentanţii teoriei 

pentru problema identităţii personale (ex: cele potrivit cărora nu putem da o definiţie 

completă a persoanei atâta timp cât nu admitem existenţa unui eu conştient la care 

se raportează elementele ce alcătuiesc mintea individului) sunt sau nu îndreptăţite. 

      Pentru început, să vedem cum este caracterizată, la momentul actual, conştiinţa. 

 

      i)  Caracterizarea conştiinţei 

 

      Dat fiind faptul că, pe parcursul timpului, conştiinţa a primit un număr foarte 

mare de definiţii, a apărut necesitatea unei grupări a acestor definiţii, a unei 

                                                 
1 cf. Ken Wilber,  An Integral Theory of Consciousness  in  Journal of Consciousness Studies,  4,  1,  
1997,  pag. 71-72.  
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tipologizări a lor, care să îi confere un grad mult mai mare de sistematicitate 

discursului despre conştiinţă. În literatura de specialitate contemporană pot fi 

remarcate numeroase tentative de tipologizare a definiţiilor care i-au fost date 

conştiinţei pe parcursul timpului, ajungându-se, adeseori, la confuzii între concepte, 

tipuri şi semnificaţii ale conştiinţei, lucru remarcat şi de Michael V. Anthony, care 

consideră că: În literatura despre conştiinţă abundă exemplele în care “concepte de 

conştiinţă”, “tipuri de conştiinţă” şi “semnificaţii ale conştiinţei” sunt utilizate 

interşanjabil sau, cel puţin, nediscriminat1. Dat fiind numărul acestor tentative 

(aproape fiecare autor preocupat de problema conştiinţei face o altă propunere de 

tipologizare) şi marea varietate a tipurilor de definiţii identificate precum şi 

divergenţele de opinie existente între diferiţi autori cu privire la aceste tipologizări, 

mă voi rezuma la a prezenta doar acele tipuri de definiţii care se bucură, în prezent, 

de o foarte largă recunoaştere şi care sun în conformitate cu cele mai recente 

concluzii la care s-a ajuns în cadrul filosofiei minţii. Putem diferenţia două astfel de 

tipuri de definiţii: cele potrivit cărora conştiinţa este introspecţie (incluzând aici şi 

cunoaşterea introspectivă) şi cele potrivit cărora conştiinţa este experienţă 

fenomenală. 

      În cazul ambelor tipuri de definiţii se porneşte de la presupoziţia că poate fi 

oferită o explicaţie completă a conştiinţei exclusiv în termenii stărilor mentale însele 

şi că problema nu este dacă se poate oferi o astfel de explicaţie, ci care sunt datele 

pe care ea trebuie să le conţină pentru a fi o explicaţie completă şi viabilă. Se 

consideră, chiar, că: orice explicaţie cu caracter informativ despre ce înseamnă ca o 

stare mentală să fie conştientă va trebui, cu certitudine, să facă referinţă la 

fenomene mentale de un tip sau altul2. Acest punct de vedere este quasi-unanim 

acceptat la momentul actual în cadrul filosofiei minţii, fiind prea puţini aceia care 

mai susţin, chiar şi parţial, punctul de vedere tradiţional potrivit căruia conştiinţa 

este ceva care se situează în afara minţii, nedepinzând de existenţa stărilor mentale 

                                                 
1 Michael V. Anthony,  Concepts of Consciousness, Kinds of Consciousness, Meanings of 
Consciousness  in  Philosophical Studies,  109,  1,  2002,  pag. 2. 
2 David M. Rosenthal,  Consciousness and the Mind,  pag. 236. 
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deoarece ea este dincolo de ceea ce simţim, credem, dorim, sperăm, etc. Principala 

obiecţie care i se aduce viziunii tradiţionale este aceea că, întotdeauna, conştiinţa 

este în mod necesar conştiinţă a ceva (a ceea ce o persoană simte, crede, doreşte, 

speră) şi că ea nu poate fi separată de variatele stări mentale.  

      Trăsăturile definitorii ale celor două tipuri de definiţii menţionate sunt 

următoarele: potrivit primului tip, o stare mentală este conştientă în măsura în care 

ea este accesibilă în mod spontan şi nemijlocit iar potrivit celui de-al doilea tip o 

stare mentală este conştientă în măsura în care ea are caracteristici fenomenale sau 

calitative (altfel spus, în măsura în care are qualia). Aşadar, în ambele cazuri, 

termenul de conştiinţă se aplică şi este definit prin raportare la stările mentale. 

Principalul motiv pentru care a fost trasată această distincţie este acela că, în opinia 

multor filosofi, există anumite categorii de stări mentale (ex: atitudinile 

propoziţionale, cum ar fi credinţele sau dorinţele) care sunt conştientizabile 

introspectiv dar nu şi fenomenal. 

       În ce priveşte conştiinţa introspectivă, aceasta a fost adeseori comparată cu 

percepţia senzorială, ea fiind concepută ca o formă de “percepţie interioară”. Potrivit 

unei astfel de viziuni, a avea acces introspectiv la o stare mentală este ca şi cum ai 

vedea acea stare mentală cu un “ochi al minţii”. Această viziune cu privire la 

conştiinţa introspectivă a fost, însă, serios criticată iar criticile au dus la apariţia 

unor puncte de vedere rivale în ce priveşte modul în care ar trebui concepută 

conştiinţa introspectivă. În principal, putem distinge trei astfel de puncte de vedere. 

      Conform primului dintre ele, accesul introspectiv la variatele stări mentale este, 

din punct de vedere epistemic, mai puţin direct decât percepţia interioară, motiv 

pentru care nu se poate face o echivalare între cele două. Unii dintre cei care susţin 

acest punct de vedere consideră că introspecţia, spre deosebire de percepţia 

interioară, este întotdeauna retrospectivă. Printre cei care au caracterizat introspecţia 

în acest fel s-a numărat şi William James, a cărui concepţie va fi prezentată în 

detaliu ceva mai târziu. Alţi adepţi ai acestui punct de vedere consideră că 

introspecţia se bazează pe inferenţe teoretice autodirecţionate şi confabulatorii (ceea 

ce nu se întâmplă şi în cazul percepţiei interioare). Astfel, după cum arată Nisbett şi 
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Wilson, au fost realizate o serie de experimente psihologice privind introspecţia în 

urma cărora s-a constatat că, atunci când i se cere să îşi identifice propriile credinţe 

şi motivaţii prin intermediul introspecţiei, subiectul experimentului relatează cu 

sinceritate şi într-o manieră sistematică credinţe şi motivaţii pe care le consideră ca 

fiind raţionale şi normale (cel puţin din punct de vedere statistic) în circumstanţele 

respective dar pe care, de fapt, el nu le are1. Potrivit celor doi autori, aşa-numitul 

acces introspectiv la propriile stări mentale nu constă în altceva decât în presupuneri 

auto-direcţionate, cu caracter failibil, care se bazează pe abilităţile simţului comun 

de a raţionaliza comportamentul.  

      Conform celui de-al doilea punct de vedere, echivalarea nu este posibilă 

deoarece accesul introspectiv este mai direct decât percepţia interioară. Unii adepţi 

ai acestui punct de vedere susţin, chiar, că introspecţia nu presupune nici un fel de 

mecanism de acces şi că o stare mentală introspectiv conştientă se reprezintă, în 

mod reflexiv, pe sine însăşi. Avantajul acestei viziuni (printre ai cărei susţinători s-

au numărat şi Franz Brentano sau Edmund Husserl) este acela că permite evitarea 

regresului la infinit (din moment ce o stare mentală se reprezintă pe sine însăşi, nu 

mai este necesar ca ea să fie reprezentată de o altă stare mentală care, la rândul ei, să 

fie reprezentată de o altă stare mentală, etc). În prezent, această viziune reflexivă în 

privinţa introspecţiei este luată în considerare doar în cazul anumitor tipuri de stări 

mentale (cu preponderenţă, cele despre care se spune că au o componentă 

fenomenală), în cazul celorlalte fiind preferată concepţia potrivit căreia introspecţia 

se bazează pe inferenţe teoretice şi confabulatorii. 

      Susţinătorii celui de-al treilea punct de vedere consideră că, spre deosebire de 

percepţia interioară, accesul introspectiv este, în mod fundamental, non-epistemic şi 

non-reprezentaţional. O stare mentală este introspectiv conştientă chiar dacă nu este 

percepută intern cu condiţia, însă, ca ea să fie disponibilă şi utilizabilă în cursul unui 

proces de raţionare sau de comunicare lingvistică. Potrivit acestei concepţii, 

introspecţia este, în anumite cazuri, un proces care nu presupune relaţii de 

                                                 
1 cf. R. Nisbett and T. Wilson,  Telling More Than We Can Know: Verbal Reports on Mental 
Processes  in  Psychological Review  84,  3,  1977,  pp.  239-243. 
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intermediere, accesul introspectiv putând avea loc în lipsa unor inferenţe teoretice 

care să intermedieze trecerea de la o stare mentală la alta şi în lipsa unei percepţii 

interne. Spre exemplu, trecerea de la credinţa că afară plouă la credinţa că eu cred 

că afară plouă poate avea loc fără a fi intermediată de o inferenţă teoretică sau de o 

percepţie internă, ci doar în virtutea faptului că mintea este în aşa fel constituită 

încăt trecerea de la prima credinţă la cea de-a doua se poate face în mod direct şi 

nemijlocit. Sydney Shoemaker, unul dintre susţinătorii acestui punct de vedere în ce 

priveşte conştiinţa introspectivă, consideră că: minţile noastre sunt în aşa fel 

constituite sau creierele noastre sunt în aşa fel construite încât, pentru o gamă 

largă de stări mentale, este valabil faptul că, atunci când cineva se află într-o 

anumită stare mentală aceasta produce în el, în anumite condiţii, credinţa că el se 

află în acea stare mentală. În aceasta constă accesul nostru introspectiv la propriile 

noastre stări mentale1. 

      În ce priveşte conştiinţa fenomenală, aceasta suscită un interes chiar mai mare 

decât conştiinţa introspectivă în rândul autorilor care sunt preocupaţi de studiul 

problemei conştiinţei,  unul dintre principalele motive ale acestui interes deosebit 

fiind acela că explicarea ei pare a fi mult mai dificil de realizat. Aspectul 

problematic al conştiinţei fenomenale este reprezentat de către aşa-numitele qualia, 

despre care unii autori afirmă că au un caracter non-fizic, inefabil şi subiectiv, ceea 

ce le face imposibil de explicat dintr-o perspectivă ştiinţifică. În cazul în care am 

concepe qualia în acest fel, nici conştiinţa fenomenală nu ar mai putea fi explicată în 

termeni strict fizici şi s-ar putea, chiar, vorbi despre o prăpastie explicativă pe care 

disciplinele ştiinţifice nu ar putea niciodată să o depăşească în încercarea lor de a 

înţelege ce este conştiinţa, motivul fiind acela că ele nu ar reuşi să explice de ce 

există experienţe fenomenale şi, mai ales, cum este să ai o experienţă fenomenală 

conştientă. 

      În linii mari, putem distinge trei puncte de vedere în ce priveşte conştiinţa 

fenomenală.  

                                                 
1 Sydney Shoemaker,  Self-Knowledge and “Inner Sense”  in  Philosophy and Phenomenological 
Research,  54,  1994,  pag. 268. 
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      Un prim punct de vedere este acela potrivit căruia conştiinţa fenomenală nu a 

putut fi explicată, până în prezent, din perspectivă ştiinţifică deoarece ştiinţa ignoră 

o caracteristică esenţială a conştiinţei, respectiv subiectivitatea, şi nu ţine cont de 

faptul că există qualia, conţinuturi intrinseci, calitative, fenomenal subiective ale 

stărilor mentale, ce nu pot primi o explicaţie intersubiectiv verificabilă. Conform 

adepţilor acestei viziuni, teoriile ştiinţifice formulate până în prezent cu privire la 

conştiinţa fenomenală nu reuşesc să ofere o caracterizare completă a acesteia 

deoarece încearcă să o descrie într-o manieră obiectivă, o tratează ca şi cum ar fi 

accesibilă dintr-o perspectivă intersubiectivă, ignorând perspectiva subiectivă, a 

persoanei întâi, perspectivă din care sunt accesibile trăsăturile fenomenale ale 

stărilor mentale. După cum afirmă Thomas Nagel: fiecare fenomen subiectiv este în 

mod esenţial conectat cu un singur punct de vedere şi pare inevitabil că o teorie 

obiectivă, fizică, va abandona acel punct de vedere1.  

      Criticii acestei viziuni consideră, însă, că până şi în situaţia în care am accepta 

că o experienţă fenomenală este în mod esenţial conectată cu punctul de vedere 

subiectiv al cuiva, de aici nu rezultă că respectiva experienţă este conectată exclusiv 

cu acest punct de vedere subiectiv. Un om de ştiinţă poate admite că acea experienţă 

este accesibilă din mai multe puncte de vedere: atât din punct de vedere subiectiv 

cât şi din punctul de vedere al neurofiziologiei sau al psihologiei. Desigur, un astfel 

de punct de vedere are limitele sale deoarece, chiar şi în situaţia în care el este 

acceptat în această formă, nu rezultă de aici că o teorie ştiinţifică poate oferi o 

caracterizare completă a conştiinţei fenomenale deoarece ea nu va reuşi să dea 

seama de qualia, în cazul în care se consideră că aceste aspecte ale experienţelor 

fenomenale sunt accesibile numai din perspectiva persoanei întâi.  

      Unul dintre autorii care au încercat să demonstreze prin intermediul unui 

experiment de gândire2 că există anumite aspecte ale conştiinţei fenomenale care nu 

                                                 
1 Thomas Nagel,  What is it Like to be a Bat  in  Mortal Questions,  Cambridge University Press,  
Cambridge,  1979,  pag. 174. 
2 cf. Frank Jackson,  Epiphenomenal Qualia  in  Philosophical Quarterly,  32,  1982,  pag. 129-131. 
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pot fi descrise în termeni fizici este Frank Jackson. Personajul principal al 

experimentului său, pe nume Mary, este un om de ştiinţă care a trăit toată viaţa 

încarcerat într-o cameră colorată numai în alb şi negru dar care a putut obţine toate 

informaţiile pe care le-a dorit prin intermediul cărţilor, al calculatorului sau al 

televiziunii (imaginea de pe ecrane fiind, de asemenea, alb-negru). Prin intermediul 

acestor surse de informaţie, ea ajunge să afle, în timp, totul despre aspectele fizice 

(cauzale şi funcţionale) ale culorilor şi ale vederii în culori devenind un lider 

mondial în materie. Problema care se pune, însă, este dacă toate aceste informaţii îi 

permit lui Mary să ştie cum este să vezi roşu sau verde. Dacă într-o zi ea ar fi 

eliberată şi ar privi, spre exemplu, o floare, ar obţine ea informaţii noi în urma 

acestei experienţe? Jackson susţine că da şi deduce de aici că există anumite aspecte 

ale experienţei fenomenale care trec dincolo de ceea ce poate fi explicat în termeni 

fizici. Atunci când iese din cameră, Mary află ceva nou, experimentează o serie de 

calităţi fenomenale, subiective, de a căror existenţă nu ştia înainte, de unde rezultă 

că senzaţiile vizuale nu pot fi descrise exclusiv în termeni fizici. 

      Criticii susţin, însă, că atunci când iese din cameră Mary nu află informaţii noi, 

ci doar dobândeşte abilităţi noi (ex: abilitatea de a identifica lucruri roşii doar prin 

intermediul vederii) sau reînvaţă un lucru pe care deja îl ştia într-o manieră nouă, 

motiv pentru care concluzia la care ajunge Jackson nu este una îndreptăţită. 

      Potrivit celui de-al doilea punct de vedere, conştiinţa fenomenală presupune, 

într-adevăr, existenţa aşa-numitelor qualia dar, cu toate acestea, ea este abordabilă 

din perspectiva disciplinelor ştiinţifice deoarece qualia pot fi explicate în termeni 

fizici. Adepţii acestui punct de vedere admit că există qualia dar consideră că 

acestea nu sunt trăsături intrinseci, calitative şi fenomenal subiective ale stărilor 

mentale, inabordabile dintr-o perspectivă fizicalistă, ci sunt descriptibile în termeni 

fizici. Printre aceşti adepţi se numără atât funcţionaliştii cât şi susţinătorii teoriei 

identităţii. 

      Funcţionaliştii susţin că aşa-numitele qualia au naturi funcţionale şi că, spre 

exemplu, caracterul fenomenal al unei dureri nu este altceva decât proprietatea 

acestei stări mentale de a juca un anumit rol cauzal sau teleofuncţional şi de a fi 
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intermediarul între un input fizic (ex: înţepătura la o mână) şi un output fizic (ex: 

retragerea mâinii).  

      Criticii acestei concepţii funcţionaliste în privinţa qualia au imaginat 

experimente de gândire prin care au căutat să demonstreze că pot fi imaginate 

duplicate funcţionale ale fiinţelor umane, duplicate cărora le lipsesc, însă, în 

întregime qualia.  

      Spre exemplu, Ned Block1 expune o situaţie în care întreg poporul Chinei ar 

alcătui un sistem care ar reprezenta un duplicat exact al organizării funcţionale a 

creierului uman (chinezii ar comunica între ei prin semnale radio, astfel încât fiecare 

chinez în parte ar corespunde câte unui neuron individual iar legăturile radio ar 

corespunde sinapselor). Block susţine că, deşi un astfel de sistem este un duplicat 

funcţional exact al creierului omenesc, el nu poate avea niciodată qualia. În opinia 

sa, acest experiment de gândire demonstrează că aşa-numitele qualia nu au o natură 

funcţională. Răspunsurile date de către funcţionalişti criticii lui Block s-au centrat, 

în general, pe ideea că un astfel de sistem nu poate fi funcţional izomorfic cu 

creierul omenesc iar dacă, prin absurd, el ar fi un duplicat funcţional exact al 

creierului atunci ar avea qualia. 

      Adepţii teoriei identităţii consideră că stările mentale se identifică cu stări 

neurofiziologice ale creierului iar qualia se identifică cu proprietăţi fizico-chimice 

ale acestor stări neurofiziologice. Criticile la adresa concepţiei lor s-au axat pe a 

sublinia faptul că nu există o relaţie de identitate între cele două tipuri de proprietăţi 

şi că o caracterizare oricât de exactă a unei stări fizice nu poate explica cum este să 

ai o anumită senzaţie vizuală sau olfactivă. Materialiştii reductivi susţin, însă, că pe 

măsură ce ştiinţa progresează devine posibilă chiar şi explicarea acestor deosebiri 

calitative ale senzaţiilor diverşilor indivizi umani. Ele se explică în termenii gradului 

diferit de sensibilitate al receptorilor senzoriali ai respectivelor persoane, precum şi 

în termenii capacităţii diferite a acelor persoane de a distinge stimulii pe care îi 

primesc.                                           

                                                 
1 Ned 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. 281-282. 
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      Cel de-al treilea punct de vedere în privinţa conştiinţei fenomenale este unul 

eliminativist, potrivit căruia nu există qualia. Susţinătorii acestui punct de vedere 

consideră că nu există experienţe fenomenale conştiente şi, implicit, nici proprietăţi 

calitative intrinseci ale unor astfel de experienţe. Există stări şi procese fizice ale 

creierului care pot fi complet descrise în termeni funcţionali sau neurofiziologici dar 

nu există conştiinţă fenomenală, stări mentale şi qualia pe care să trebuiască să le 

explicăm în termeni ştiinţifici. 

      Principala critică ce li se aduce eliminativiştilor este aceea că poziţia lor este una 

profund anti-intuitivă, care nu reuşeşte să explice în mod satisfăcător tendinţa 

noastră de a considera că avem conştiinţă fenomenală şi experienţe fenomenale, 

experienţe care au anumite proprietăţi particulare şi subiective. Răspunsul 

eliminativiştilor la adresa acestei critici a fost acela că o astfel de tendinţă este 

consecinţa ambiguităţii discursului comun cu privire la conştiinţă şi experienţă. 

      Odată încheiată prezentarea principalelor tipuri de caracterizări ale conştiinţei 

despre care mulţi autori contemporani consideră că au potenţialul de a deveni, în 

viitor, soluţii viabile ale problemei conştiinţei, voi căuta, în cele ce urmează, să 

expun concepţiile despre conştiinţă ale reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a 

eului şi să stabilesc care dintre acestea se încadrează în diviziunile pe care deja le-

am trasat. 

       

      ii)  Conştiinţa în viziunea reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului 

 

      Tentative de a explica ce este conştiinţa pot fi remarcate la toţi reprezentanţii 

teoriei de tip mănunchi a eului. Dar, după cum voi arăta în cele ce urmează, gradul 

de interes şi preocuparea de a oferi o soluţie elaborată a problemei conştiinţei diferă 

de la caz la caz.. 

      Să vedem, pentru început, care este concepţia despre conştiinţă a lui David 

Hume. Potrivit filosofului scoţian, conştiinţa nu este altceva decât fluxul datelor de 

conştiinţă, al percepţiilor care îşi succed una celeilalte. De altfel, după cum observă 

Karen Gloy: Hume este considerat a fi tatăl modelului flux al conştiinţei care, 
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ulterior, a fost reprezentat şi de către alţi câţiva filosofi1. În opinia lui Hume, 

conştiinţa se identifică cu gândirea şi, la fel ca aceasta din urmă, ea nu este o entitate 

ci un proces. El respinge ideea existenţei unui eu conştient, conceput ca o entitate ce 

îşi păstrează identitatea pe parcursul timpului. Ceea ce numim eu conştient, nu este 

altceva decât percepţia prezentă pe care o avem cu privire la una sau mai multe alte 

percepţii ce alcătuiesc mintea noastră şi cu care această percepţie prezentă intră într-

o aşa-numită relaţie de introspecţie. Potrivit concepţiei humeene, percepţiile care 

alcătuiesc mintea sunt toate accesibile prin introspecţie, astfel încât nu există nici un 

element care să intre în alcătuirea minţii şi care să nu poată fi conştientizat. 

      Hume nu precizează, însă, dacă introspecţia poate fi şi ea considerată ca fiind un 

proces şi nici dacă ea se identifică cu conştiinţa. De asemenea, el nu menţionează 

dacă introspecţia este sau nu exclusiv retrospectivă.  

      În ce îl priveşte pe William James, acesta a acordat o atenţie deosebită studiului 

conştiinţei în ambele faze ale gândirii sale. Astfel, analiza conştiinţei a reprezentat 

una dintre principalele teme de interes ale lui James atât în lucrarea Principles of 

Psychology, cât şi în eseurile sale care vor fi publicate postum (unul dintre cele mai 

cunoscute dintre aceste eseuri se intitulează Does  „Consciousness” Exist?). 

      În Principii, James susţine că conştiinţa este conectată, în mod nediscriminat, cu 

gândirea. În opinia lui, conştiinţa are cinci trăsături principale:  

  1. - fiecare gând este parte a unei conştiinţe personale, conştiinţă care este auto-

conţinută şi protejată de intruziuni venite din partea altor conştiinţe;  

  2. - în interiorul fiecărei conştiinţe personale, stările de conştiinţă sunt într-o 

continuă schimbare (spre exemplu, odată ce un gând a fost experimentat, el nu mai 

poate fi experimentat în acelaşi fel a doua oară);  

  3. - în interiorul conştiinţei personale, procesul gândirii este continuu (continuitatea 

este, de altfel, experimentată) şi, în condiţii normale, nu pot exista întreruperi ale 

fluxului conştiinţei între limitele unei singure minţi; 

                                                 
1 Karen Gloy,  Bewutseinstheorien. Zur Problematik und Problemgeschichte des Bewutseins und 
Selbstbewutseins,  Karl Albert Freiburg,  Munchen,  1998,  pag. 254.  
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  4. - conştiinţa omenească cunoaşte obiecte independente de ea însăşi. Şi nu numai 

că le cunoaşte dar şi ştie că le cunoaşte1;  

  5. – conştiinţa are întotdeauna tendinţa de a face o selecţie în rândul senzaţiilor pe 

care le are individul, de a decide care senzaţii sunt relevante şi care sunt irelevante şi 

de a le lua în considerare numai pe primele, ignorându-le pe cele din urmă. 

      Potrivit concepţiei lui James, conştiinţa umană are toate aceste caracteristici dar 

ea a ajuns la un asemenea nivel de complexitate în urma unui lung proces de 

evoluţie. Conştiinţa este un produs al evoluţiei, ea nefiind specifică oamenilor, ci 

putând fi întâlnită şi în lumea animală la diferite nivele de complexitate.  

      James respinge ideea potrivit căreia conştiinţa este o entitate. În articolul Does 

“Consciousness” Exist? el susţine, chiar, că termenul conştiinţă nu desemnează o 

entitate ci o funcţie. Potrivit afirmaţiei sale: eu vreau să neg că acest cuvânt stă 

pentru o entitate şi să insist ... că el stă pentru o funcţie2. James consideră că: nu 

există o substanţă originară sau o calitate a fiinţei ... din care gândurile noastre 

sunt alcătuite, ci există o funcţie în experienţă pe care gândurile o îndeplinesc şi 

pentru îndeplinirea căreia este invocată această calitate a fiinţei. Acea funcţie este 

cunoaşterea. Se presupune că “conştiinţa” explică în mod necesar nu numai faptul 

că lucrurile sunt, ci şi acela că sunt cunoscute3. Prin urmare, funcţia cunoaşterii nu 

este îndeplinită de către un eu conştient, conceput ca o entitate substanţială, ci de 

către gândurile înseşi care, în opinia lui James, sunt conectate unele cu altele în mod 

inextricabil. 

      James caracterizează conştiinţa ca fiind introspecţie. El concepe introspecţia ca 

fiind o relaţie între gânduri, respectiv între gândul prezent (“gânditorul”, cum îl 

numeşte James) şi alte gânduri din trecut pe care acest gând prezent şi le “însuşeşte” 

într-o manieră selectivă. Introspecţia este întotdeauna retrospectivă, noi nefiind 

introspectiv conştienţi de stările mentale pe care le avem în acest moment, ci de 

                                                 
1 William James,  The Consciousness of  Self   in  Principles of  Psychology,  vol. I,  Henry Holt & 
Co.,  NewYork,  1890,  pag. 363. 
2 William James,  Does “Consciousness” Exist?  in  Essays in Radical Empiricism,  Longman Green 
& Co,  New York,  1912,  pag.. 3 
3 Ibidem,  pag. 3-4. 
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amintirile prezente ale stărilor anterioare. Ca şi Hume, James consideră că toate 

elementele ce intră în alcătuirea minţii sunt accesibile prin introspecţie. El intră, 

astfel, în contradicţie cu un contemporan al său, Sigmund Freud, în opinia căruia 

există stări şi procese mentale inconştiente, care nu sunt accesibile prin introspecţie. 

      În cazul lui Ernst Mach nu se mai poate vorbi despre un interes la fel de mare 

pentru studiul conştiinţei. În ciuda faptului că el a formulat puţine consideraţii care 

să privească strict conştiinţa, acestea ne permit, totuşi, să ne formăm o imagine 

(chiar dacă nu foarte precisă) în ce priveşte concepţia sa despre conştiinţă. 

      Ca şi ceilalţi adepţi ai teoriei de tip mănunchi a eului, Mach contestă ideea 

existenţei unui eu conştient, conceput ca o entitate substanţială. În opinia sa, 

conştiinţa unui individ este alcătuită din elemente (senzaţii) care sunt strâns 

interconectate unele cu altele. Potrivit afirmaţiei sale: Elementele care alcătuiesc 

conştiinţa unui individ dat sunt ferm conectate unul cu celălalt dar sunt numai slab 

conectate cu cele ale unui alt individ1. Cu toate acestea, el consideră că există şi 

conţinuturi de conştiinţă care sunt de importanţă universală, trec dincolo de aceste 

limite ale individualului, şi ataşate, desigur, unor noi indivizi se pot bucura de o 

existenţă continuă de un tip impersonal, suprapersonal, independent de 

personalitatea prin intermediul căreia s-au dezvoltat2. 

      Pentru Mach, conştiinţa este introspecţie iar introspecţia este concepută (la fel ca 

şi în cazul concepţiei lui James) ca fiind o relaţie cu caracter retrospectiv. Există, 

însă, diferenţe de ordin terminologic între concepţiile celor doi autori deoarece 

Mach nu mai vorbeşte despre introspecţie ca fiind o relaţie între gânduri sau, 

eventual, stări mentale, ci ca fiind o relaţie între senzaţii. 

      În ce priveşte posibilitatea cunoaşterii prin introspecţie a tuturor elementelor ce 

alcătuiesc mintea, Mach este de acord cu Hume şi cu James în privinţa faptului că 

toate aceste elemente sunt conştientizabile. 

                                                 
1 Ernst Mach,  Antimetaphysische Vorbemerkungen,  in  Kurt Rudolf Fischer (Hg.) Osterreichische 
Philosophie von Brentano bis Wittgenstein,  WUV,  Wien,  1999,  pag. 105. 
2 Ibidem,  pag. 106. 
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      Concepţia despre conştiinţă a lui Bertrand Russell, din perioada în care acesta a 

fost adept al teoriei de tip mănunchi a eului, poate fi regăsită în lucrarea sa intitulată 

The Analysis of Mind. În această lucrare, Russell îi critică pe cei care definesc 

conştiinţa ca fiind o entitate substanţială şi consideră că nici unul dintre argumentele 

aduse în sprijinul unei astfel definiţii nu este viabil. În opinia sa, conştiinţa ar trebui 

definită în termenii unei relaţii iar definiţia va suferi anumite modificări în funcţie 

de modul în care concepem elementele care intră în relaţie. 

      Astfel, dacă vorbim despre conştientizarea unei senzaţii, atunci relaţia se 

stabileşte între senzaţie şi imaginea acelei senzaţii, după cum urmează: atunci cănd 

o senzaţie  este urmată de o imagine, care este o “copie” a ei, eu cred că se poate 

spune că existenţa imaginii constituie conştiinţa senzaţiei cu condiţia ca ea să fie 

acompaniată de acel tip de credinţă care, atunci când reflectăm asupra ei, ne face 

să simţim că imaginea este un “semn” a altceva decât ea însăşi1.  

      Atunci când vorbim despre conştientizarea obiectului unei percepţii, definiţia 

trebuie completată deoarece, potrivit lui Russell, percepţia constă dintr-o senzaţie 

prezentă împreună cu aşteptări ale unor senzaţii viitoare2. Având în vedere că astfel 

de aşteptări pot fi eronate, definiţia conştiinţei trebuie să cuprindă, în acest caz, o 

condiţie şi anume aceea ca toate credinţele implicate în conştiinţă să fie adevărate. 

      Situaţia se complică atunci când încercăm să stabilim dacă este posibilă 

conştientizarea unei imagini deoarece, într-un astfel de caz, s-ar părea că suntem 

nevoiţi să postulăm existenţa unor imagini ale imaginilor, altfel spus a unor imagini 

de ordinul al doilea. Russell consideră, însă, că problema poate fi rezolvată dacă 

admitem că există două imagini ale uneia şi aceleiaşi senzaţii (sau obiect al 

percepţiei) iar una dintre imagini o semnifică pe cealaltă în loc să semnifice senzaţia 

sau obiectul percepţiei. 

      Potrivit concepţiei russelliene, conştiinţa este retrospectivă în sensul că numai o 

entitate amintită poate fi obiect al conştiinţei. După cum afirmă chiar el: o senzaţie 

amintită devine obiect al conştiinţei îndată ce începem să ne-o amintim, ceea ce, în 

                                                 
1 Bertrand Russell,  The Analysis of Mind,  London,  Routledge,  1992,  pag. 184. 
2 Ibidem,  pag. 185. 
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mod normal, se întâmplă aproape imediat după apariţia sa ... dar cât timp există, ea 

nu este un obiect al conştiinţei1. Russell nu menţionează dacă admite sau nu ideea 

existenţei unor stări şi procese mentale inconştiente deşi, având în vedere faptul că 

în perioada în care a propus această caracterizare a conştiinţei era un adept al 

monismului neutral, este de presupus că respingea această idee, la fel ca şi James şi 

Mach.  

      În cazul lui Feigl, putem diferenţia două faze ale evoluţiei interesului său pentru 

problema conştiinţei.  

      Într-o primă fază, care coincide cu perioada în care Feigl era un adept al ideilor 

Cercului de la Viena, el considera că aceasta este o pseudo-problemă, motiv pentru 

care nu o considera a fi de interes ştiinţific. Fiind puternic influenţat de behaviorism, 

Feigl respingea ideea că psihologia ar trebui să fie ştiinţa stărilor conştiente, 

susţinând că, pentru a fi o veritabilă ştiinţă, psihologia trebuie să se bazeze exclusiv 

pe datele comportamentale (care sunt public observabile) şi nu pe informaţiile 

despre care se crede că pot fi obţinute prin introspecţie cu privire la stările mentale. 

Astfel de informaţii despre care se consideră, la nivelul gândirii comune, că pot fi 

obţinute prin intermediul conştiinţei introspective nu reprezintă cunoaştere veritabilă 

deoarece nu sunt verificabile într-o manieră obiectivă. Dat fiind că existenţa 

conştiinţei şi a stărilor mentale nu este intersubiectiv verificabilă, orice consideraţii 

în această privinţă ar fi pure speculaţii, care nu ar face decât să conducă la dificultăţi 

suplimentare. Iată de ce Feigl a evitat să propună o caracterizare a conştiinţei în 

perioada sa behavioristă. 

      În cea de-a doua fază a gândirii sale poate fi, însă, remarcată o creştere a 

interesului filosofului austriac pentru problema conştiinţei, pe care încetează să o 

mai considere o pseudo-problemă. După cum arătam şi în capitolul al II-lea al 

acestei lucrări, el ajunge, chiar, să vorbească despre “simţirile nemijlocite” ale 

                                                 
1 Bertrand Russell,  op. cit.,  pag. 185.  
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conştiinţei mele1. Potrivit spuselor sale: Aceste “simţiri nemijlocite” sunt accesibile 

altor persoane numai indirect, prin inferenţă – dar eu sunt cel care le are2.  

      “Simţirile nemijlocite” nu sunt altceva decât stările mentale, pe care Feigl le 

consideră ca fiind accesibile prin intermediul conştiinţei. În opinia lui, conştiinţa 

este o formă de experienţă fenomenală, directă şi nemijlocită. El defineşte stările 

mentale ca fiind calităţi experimentate în mod nemijlocit, care sunt caracterizabile în 

termeni fizici în virtutea faptului că, pentru Feigl, stările mentale sunt identice cu 

stări neurofiziologice ale creierului.  

      În ce îl priveşte pe Derek Parfit, acesta nu s-a preocupat strict de problema 

conştiinţei dar unele remarci ale sale ne permit să ne formăm o imagine asupra 

concepţiei sale în această privinţă.  

      Atunci când vorbeşte despre conştientizarea unei stări mentale particulare, Parfit 

caracterizează conştiinţa ca fiind introspecţie iar introspecţia o concepe nu ca pe o 

relaţie între două stări mentale, ci ca fiind auto-referenţialitatea uneia şi aceleiaşi 

stări mentale. Astfel, o stare mentală este introspectiv conştientă atunci când se 

reprezintă, în mod reflexiv, pe ea însăşi.  

      În ce priveşte conştientizarea mai multor stări mentale diferite în acelaşi timp, el 

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

acelaşi moment, altfel spus ele sunt co-conştiente (conform termenului utilizat de 

către Parfit). 

      Acestea sunt, aşadar, concepţiile cu privire la conştiinţă ale principalilor 

reprezentanţi ai teoriei de tip mănunchi a eului. După cum se poate constata, aceste 

concepţii sunt destul de variate şi nu aparţin aceluiaşi tip de definiţii ale conştiinţei. 

Astfel, în timp ce Hume, James, Mach, Russell şi Parfit concep conştiinţa ca fiind 

introspecţie, pentru Feigl conştiinţa este experienţă fenomenală (cu precizarea că, în 

opinia sa, qualia sunt explicabile în termeni fizici). Diferenţe de opinie pot fi 

constatate şi printre cei care concep conştiinţa ca fiind introspecţie (chiar dacă toţi 

                                                 
1 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. 371.  
2 Ibidem,  pag. 371-372. 
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sunt de acord că aceasta nu trebuie echivalată cu percepţia interioară) deoarece, în 

timp ce autori cum ar fi James, Mach şi Russell consideră că introspecţia este 

retrospectivă, Parfit este de părere că introspecţia este auto-reflexivă. 

      În cele ce urmează, voi încerca să stabilesc dacă vreuna dintre soluţiile propuse 

de către adepţii teoriei de tip mănunchi a eului pentru problema conştiinţei are 

capacitatea de a rezista criticilor care, eventual, îi pot fi aduse. 

 

      iii)  Evaluarea soluţiilor 

 

      Pentru început, este demn de remarcat faptul că aproape fiecare caracterizare a 

conştiinţei formulată de către adepţii teoriei (poate doar cu excepţia celei a lui David 

Hume) poate fi încadrată într-unul sau altul dintre tipurile de definiţii pe care le-am 

identificat ca bucurându-se de cea mai largă susţinere în literatura de specialitate 

contemporană. Urmează să stabilim, însă, ce critici le-ar putea fi aduse acestor 

caracterizări şi în ce măsură unele dintre ele au o mai mare capacitate de a face faţă 

criticilor comparativ cu celelalte. 

      În ce priveşte caracterizarea oferită de către David Hume, aceasta poate fi 

criticată, în primul rând, pentru caracterul ei incomplet. Astfel, el nu precizează dacă 

putem vorbi despre o identitate între conştiinţă şi introspecţie şi nici dacă 

introspecţia are sau nu un caracter retrospectiv. De asemenea, concepţia lui Hume 

poate fi criticată pe motiv că, în opinia sa, toate elementele care intră în alcătuirea 

minţii sunt conştientizabile. În opinia criticilor, acest punct de vedere a fost infirmat 

de numeroase experimente psihologice care s-au realizat mai ales în perioada post-

freudiană. O altă obiecţie, ce a fost formulată la adresa concepţiei humeene încă din 

timpul vieţii autorului (şi care a fost aplicată, ulterior, tuturor concepţiilor despre 

conştiinţă ale reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului), a fost aceea că el nu 

explică cum este posibil ca o percepţie să joace rolul de subiect conştient. Cei care 

formulează această critică sunt de părere că o percepţie nu poate fi decât obiect al 

conştiinţei şi nu poate fi niciodată subiect conştient. 
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      În privinţa ultimei obiecţii, consider că ea ar putea fi acceptată numai în măsura 

în care autorii ei ar demonstra de ce nu este posibil ca o percepţie să fie subiect al 

conştiinţei. Având în vedere că ei nu au oferit o astfel de demonstraţie şi că nu au 

reuşit nici măcar să explice într-o manieră satisfăcătoare ce înţeleg prin subiect 

conştient, socotesc că această obiecţie nu este una întemeiată. Acest gen de critică, 

potrivit căruia nici unul dintre elementele ce intră în alcătuirea minţii nu poate fi un 

subiect conştient, a fost aplicat, în aceeaşi formă, şi caracterizărilor conştiinţei 

oferite de către ceilalţi reprezentanţi ai teoriei de tip mănunchi a eului. Şi în 

respectivele cazuri, însă, consider că o astfel de critică este neîntemeiată din exact 

aceleaşi motive. 

      Celelalte critici formulate la adresa concepţiei despre conştiinţă a lui Hume sunt, 

însă, justificate deoarece această concepţie are, într-adevăr, un caracter incomplet iar 

existenţa unor procese şi chiar a unor percepţii inconştiente a ajuns să fie acceptată, 

pe o scară tot mai largă, nu numai de către psihologi ci şi de către neurofiziologi. 

După cum observă Merikle and Daneman în articolul lor intitulat „Conscious vs. 

Unconscious Perception”: Date fiind dovezile care au fost obţinute pe parcursul 

ultimilor 100 de ani, puţini se mai îndoiesc acum că există procese inconştiente care 

joacă un rol important în determinarea sentimentelor, gândurilor şi acţiunilor1. 

      Spre deosebire de Hume, James a oferit o caracterizare foarte elaborată a 

conştiinţei. Criticile la adresa concepţiei sale vizează în special faptul că el nu a luat 

în considerare posibilitatea existenţei stărilor şi proceselor mentale inconştiente. O 

altă obiecţie care i se aduce este aceea că punctul său de vedere potrivit căruia 

introspecţia este doar retrospectivă e mult prea restrictiv şi nu ia în considerare 

posibilitatea ca anumite elemente mentale să se reprezinte pe ele însele, în manieră 

auto-reflexivă, la momentul prezent.  

      Consider că prima critică este justificată, mai ales prin prisma faptului că, în 

ultimii ani, au fost furnizate tot mai multe probe cu caracter ştiinţific ce vin în 

sprijinul ideii existenţei unor stări şi procese mentale inconştiente. 

                                                 
1 Philip Merikle and Meredyth Daneman,  Conscious vs. Unconscious Perception  in Michael E. 
Gazzaniga (ed.),  The New Cognitive Neurosciences,  The MIT Press,  Cambridge,  1999,  pag. 1302. 
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      În privinţa viabilităţii celeilalte critici nu ne vom putea pronunţa decât în 

momentul în care se va înţelege cum este posibilă şi în ce constă conştientizarea 

unei stări mentale şi când se va dovedi ştiinţific dacă evenimentele prezente sunt sau 

nu conştientizate în mod instantaneu. 

      Aceste două critici formulate la adresa soluţiei oferite de către James pentru 

problema conştiinţei sunt aplicabile şi soluţiei lui Mach iar răspunsurile sunt, în 

esenţă, aceleaşi. Lui Mach i s-a mai reproşat, însă, şi faptul că nu mai poate delimita 

conştiinţa individuală atâta timp cât afirmă existenţa unor conţinuturi de conştiinţă 

care nu numai că pot trece dincolo de limitele individualului dar se pot ataşa altor 

indivizi chiar în timpul vieţii individului care le-a produs fără ca acesta să înceteze 

să le aibă (şi aceasta în condiţiile în care, potrivit lui, toate elementele din univers 

sunt interrelaţionate unele cu altele iar o conştiinţă se individualizează doar în 

virtutea faptului că relaţiile din interiorul ei sunt mai strânse decât cele din 

exteriorul ei). 

      Consider că această critică la adresa concepţiei despre conştiinţă a lui Mach este 

îndreptăţită şi că el nu reuşeşte să realizeze o delimitare exactă a conştiinţei 

individuale atâta timp cât admite existenţa unor universalii ce intră în alcătuirea mai 

multor conştiinţe diferite în acelaşi timp. 

      În ce priveşte caracterizarea conştiinţei oferită de către Russell, acesteia i s-a 

reproşat, în principal, faptul că este exagerat de speculativă, că se bazează într-o 

măsură mult prea mare pe analiza lingvistică şi că ignoră, în general, datele 

ştiinţifice cu privire la conştiinţă (în ciuda faptului că erau disponibile numeroase 

astfel de date la momentul în care Russell îşi formula caracterizarea). De asemenea, 

lui Russell i s-a reproşat faptul că nu precizează cu claritate dacă există şi stări sau 

procese mentale inconştiente şi că oferă o caracterizare mult prea restrictivă a 

introspecţiei (consideră că aceasta este exclusiv retrospectivă).  

      Consider că toate aceste critici sunt îndreptăţite şi că opiniile lui Russell cu 

privire la conştiinţă sunt, în marea lor majoritate, speculaţii cu caracter lingvistic, 

lipsite de un fundament ştiinţific. De altfel, punctele sale de vedere în ce priveşte 

conştiinţa sunt extrem de rar amintite în literatura de specialitate contemporană. 
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      Una dintre criticile formulate la adresa concepţiei despre conştiinţă a lui Feigl 

vine din partea celor care contestă faptul că aşa-numitele qualia sunt identice cu 

anumite proprietăţi fizico-chimice ale stărilor cerebrale. O altă critică importantă 

este aceea că, prin modul în care el caracterizează conştiinţa, Feigl nu reuşeşte să 

ofere o explicaţie plauzibilă a felului în care sunt conştientizate elemente mentale 

cum ar fi credinţele sau dorinţele (elemente mentale despre care se consideră, în 

genere, că nu au caracteristici fenomenale).  

      În ce priveşte prima critică, aceasta nu poate fi considerată ca fiind complet 

nejustificată atâta timp cât nu se va demonstra că diferenţele calitative existente 

între stările mentale ale unor indivizi diferiţi pot fi complet explicate în termeni 

fizici. În stadiul actual de dezvoltare al ştiinţelor care se preocupă de studiul 

conştiinţei, acest lucru nu poate fi demonstrat în mod indubitabil. Dar, având în 

vedere faptul că, de la an la an, se înregistrează progrese în acest sens şi că ştiinţe 

cum ar fi, spre exemplu, neurofiziologia furnizează tot mai multe informaţii care ne 

permit să explicăm anumite trăsături particulare ale senzaţiilor în termeni fizico-

chimici, consider că există mai multe motive pentru a accepta punctul de vedere al 

materialiştilor reductivi în ce priveşte qualia, decât pentru a-l respinge. 

      Socotesc că cea de-a doua critică este întemeiată şi că explicaţia lui Feigl nu 

poate fi acceptată ca fiind aplicabilă tuturor tipurilor de elemente mentale 

conştientizate, atâta timp cât el nu a menţionat care sunt acele calităţi pe care le 

experimentăm în mod nemijlocit atunci când conştientizăm credinţe sau dorinţe. 

      Concepţiei despre conştiinţă a lui Parfit nu i s-au adus, până în prezent, prea 

multe obiecţii. Cea mai des invocată obiecţie este aceea potrivit căreia concepţia 

filosofului britanic nu dă seama de toate tipurile de elemente mentale conştiente. 

Potrivit criticilor, Parfit reuşeşte să explice într-o manieră plauzibilă cum sunt 

conştientizate elementele mentale care au o componentă fenomenală (ex: senzaţiile) 

dar explicaţia sa nu este viabilă şi în cazul atitudinilor propoziţionale (ex: credinţe, 

dorinţe) care nu au o componentă fenomenală şi nu se reprezintă, în mod reflexiv, 

pe ele însele. 
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      După cum arătam şi mai devreme, atunci când am prezentat principalele tipuri 

de definiţii ale conştiinţei care sunt luate în discuţie în literatura de specialitate 

contemporană, viziunea reflexivă în privinţa conştiinţei introspective este acceptată 

pe scară largă la momentul actual dar numai în cazul anumitor tipuri de elemente 

mentale (cu preponderenţă cele despre care se consideră că au caracteristici 

fenomenale). În ce priveşte conştientizarea celorlalte elemente mentale, se consideră 

că aceasta are la bază inferenţe teoretice şi confabulatorii. Iată de ce consider că 

avem motive întemeiate pentru a afirma că, în această situaţie, criticii au dreptate. 

      În urma evaluării soluţiilor propuse de către adepţii teoriei de tip mănunchi a 

eului pentru problema conştiinţei, putem constata că la adresa fiecăreia dintre soluţii 

poate fi formulată cel puţin o critică pe care să o putem considera ca fiind justificată. 

De asemenea, putem remarca faptul că nici una dintre soluţii nu este în pas cu cele 

mai recente descoperiri care au fost realizate în studiul ştiinţific al conştiinţei (lucru 

explicabil, în cazul celor mai multora dintre ele, dacă avem în vedere momentul la 

care au fost formulate). În plus, nici studiul ştiinţific al conştiinţei nu a ajuns până la 

un asemenea nivel încât să ne permită să ne formăm o imagine clară în privinţa 

acelor puncte de vedere cu privire la conştiinţă care au şanse certe de a fi confirmate 

în viitor. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care nu poate fi realizată o 

selecţie riguroasă a soluţiilor formulate de către reprezentanţii teoriei pentru 

problema conştiinţei care să ne permită să identificăm acea soluţie care are cel mai 

mare potenţial de a fi confirmată în viitor. Chiar dacă nu poate fi realizată o astfel de 

selecţie, pot fi, totuşi, făcute o serie de observaţii pe care le voi expune în cele ce 

urmează.  

      În primul rând, se poate constata că soluţiile prezentate (poate doar cu excepţia 

celei formulate de către James) sunt schematice, incomplete, insuficient 

argumentate şi lipsite de un fundament ştiinţific solid. Este adevărat, unele dintre ele  

(ex: soluţiile lui Hume, Mach sau Russell) au aceste caracteristici într-o mai mare 

măsură decât altele. Iată de ce, în cazul acestor soluţii, avem mai multe motive 

pentru a considera că ele nu pot constitui soluţii viabile ale problemei conştiinţei 

decât am avea în cazul celorlalte soluţii propuse de către reprezentanţii teoriei de tip 
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mănunchi a eului. Aceasta nu înseamnă, însă, că soluţiile lui James, Feigl sau Parfit 

au şanse certe de a fi considerate în viitor ca fiind corecte, în urma descoperirilor 

ştiinţifice care, eventual, se vor realiza. Cel mult, putem afirma că ele au o 

capacitate mai mare de a face faţă criticilor care le pot fi aduse, comparativ cu 

soluţiile lui Hume, Mach sau Russell. Este necesar să subliniem, însă, că, până şi în 

situaţia în care ar fi acceptate exact în forma în care au fost propuse, aceste soluţii 

nu ar constitui, probabil, decât explicaţii parţiale ale conştiinţei.  

       Rezumând, putem afirma că punctul de vedere al adepţilor teoriei de tip 

mănunchi a eului asupra conştiinţei (potrivit căruia conştiinţa nu este o entitate cu o 

existenţă separată de cea a ansamblului de elemente care alcătuieşte mintea unui 

individ, ci că ea poate fi definită în termenii elementelor mentale şi a relaţiilor dintre 

acestea) este în conformitate cu opinia, quasi-unanim acceptată de către autorii 

contemporani care se preocupă de studiul conştiinţei, conform căreia conştiinţa este 

explicabilă în termenii elementelor mentale însele, nefiind necesar să invocăm 

existenţa unui eu conştient. De asemenea, chiar dacă nu ne putem hazarda să 

susţinem că una dintre soluţiile propuse de către aceşti reprezentanţi pentru 

problema conştiinţei are un potenţial mai mare decât celelalte de a constitui, în 

viitor, veritabila soluţie a acestei probleme, putem, totuşi, constata că unele dintre 

ele (respectiv, soluţiile lui James, Feigl şi Parfit) sunt prezentate mai detaliat, sunt 

mai bine fundamentate şi au o mai mare capacitate de a face faţă criticilor decât 

celelalte. Iată de ce consider că este important ca astfel soluţii să fie avute în vedere, 

chiar şi numai din perspectivă orientativă, de către un viitor reprezentant al teoriei 

de tip mănunchi a eului care ar încerca să rezolve problema conştiinţei. 

      Principalul obiectiv al acestei evaluări a fost acela de a  determina dacă anumite 

critici formulate la adresa soluţiei propuse de adepţii teoriei de tip mănunchi a eului 

pentru problema identităţii personale (critici potrivit cărora aceşti adepţi nu pot oferi 

o caracterizare completă a persoanei atâta timp cât nu admit existenţa unui eu 

conştient, conceput ca o entitate cu o existenţă independentă de cea a minţii, 

deoarece numai în acest fel pot oferi o explicaţie plauzibilă a conştiinţei) sunt sau nu 

îndreptăţite. Rezultatele la care am ajuns în urma evaluării, chiar dacă nu ne permit 
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să afirmăm cu certitudine că cei care au formulat respectivele critici nu au dreptate, 

ne oferă, totuşi, raţiuni solide pentru a considera că obiecţiile lor nu sunt întemeiate. 

Astfel, după cum deja am arătat, punctul de vedere potrivit căruia conştiinţa este o 

entitate care poate exista independent de minte este, în general, respins în literatura 

de specialitate contemporană, fiind împărtăşit, în schimb, punctul de vedere 

conform căruia conştiinţa este definibilă în termenii elementelor mentale însele 

(lucru pe care îl susţin şi adepţii teoriei de tip mănunchi a eului). De asemenea, 

caracterizările conştiinţei propuse de către reprezentanţii teoriei sunt încadrabile în 

acele tipuri de soluţii ale problemei conştiinţei pe care le-am identificat ca 

beneficiind de cea mai largă susţinere la momentul actual, ceea ce nu se întâmplă în 

cazul soluţiei susţinute de către criticii lor. Mai mult decât atât, soluţiile formulate 

de către unii reprezentanţi ai teoriei cum ar fi, spre exemplu, James, Feigl sau Parfit 

se încadrează în anumite tipuri de definiţii ale conştiinţei care sunt susţinute, la 

momentul actual, inclusiv din perspectivă ştiinţifică, în timp ce soluţia criticilor 

teoriei nu beneficiază de nici un fundament ştiinţific. Oricum, chestiunea probelor 

ştiinţifice care confirmă sau, eventual, infirmă aceste caracterizări ale conştiinţei va 

mai fi abordată în secţiunea dedicată analizei teoriei de tip mănunchi a eului din 

perspectiva neurofiziologiei. 

      Concluzionând, se poate spune că avem mult mai multe motive pentru a admite 

că viziunea adepţilor teoriei de tip mănunchi a eului în privinţa conştiinţei este 

îndreptăţită, decât pentru a contesta acest lucru. Implicit, consider că, judecând din 

perspectiva rezultatelor la care s-a ajuns până la momentul actual în cadrul filosofiei 

minţii, soluţia propusă de către reprezentanţii teoriei în vederea rezolvării problemei 

identităţii personale nu este afectată într-o manieră decisivă de criticile ce vizează 

modul în care aceşti reprezentanţi caracterizează conştiinţa. 

      Următoarea secţiune a acestui capitol o voi dedica analizei teoriei de tip 

mănunchi a eului din perspectiva ontologiei. Îmi voi concentra atenţia asupra a două 

teme din cadrul acestei discipline filosofice, şi anume problema tropilor şi problema 

individuaţiei.  
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      B)  Perspectiva ontologiei 

 

             a)  Problema tropilor 

 

      Problema tropilor face parte dintre acele probleme care stârnesc un interes major 

printre adepţii contemporani ai teoriei de tip mănunchi a eului deoarece rezolvarea 

ei, într-o manieră sau alta, poate avea în viitor consecinţe importante chiar în 

privinţa admiterii sau a respingerii acestei teorii. 

      În esenţă, problema constă în a determina dacă există tropi (termen prin care 

susţinătorii existenţei tropilor desemnează proprietăţi şi relaţii cu caracter particular 

şi nu exemplificări ale unor proprietăţi şi relaţii universale) şi dacă aceşti tropi pot 

alcătui individuali concreţi în lipsa unui substrat care să se afle la baza lor. 

Importanţa pe care o acordă reprezentanţii contemporani ai teoriei de tip mănunchi a 

eului acestei probleme se explică prin faptul că, dacă s-ar ajunge să se admită că 

există tropi şi că un mănunchi de tropi interrelaţionaţi poate constitui un individual 

concret, aplicarea acestei concepţii ontologice în cazul teoriei de tip mănunchi a 

eului (în sensul ca mănunchiul de elemente care constituie eul sau mintea să fie 

caracterizat drept un mănunchi de tropi) ar permite ca viziunea reprezentanţilor 

acestei teorii privind alcătuirea eului şi existenţa elementelor componente ale 

acestuia în lipsa unui substrat substanţial să fie sustenabilă şi din perspectivă 

ontologică.  

      Posibilitatea ca atât mintea cât şi elementele sale componente să fie descrise prin 

invocarea tropilor a fost, de altfel, exprimată într-o manieră explicită de către 

Donald C. Williams (autorul care a introdus termenul de tropi în ontologie şi care a 

susţinut că tropii sunt categoria ontologică fundamentală, ei intrând atât în alcătuirea 

individualilor cât şi a universaliilor), după cum urmează: Astfel de procese mentale 

actuale dar relativ complexe cum ar fi fluxurile de gândire, deciziile morale, 

credinţele şi aşa mai departe, considerate ca apariţii particulare ... sunt tropi şi 

compuşi din tropi. Un întreg suflet sau o minte, dacă nu este o sobstanţă imaterială 
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unică prin ea însăşi, este un trop1. Înainte, însă, de a ajunge la prezentarea punctelor 

de vedere ale celor care se pronunţă în privinţa tropilor şi a capacităţii tropilor de a 

alcătui particulari concreţi, este necesar să menţionăm care va fi structura acestei 

subsecţiuni a capitolului al IV-lea. 

       Voi începe prin a expune principalele teorii cu privire la tropi, precum şi câteva 

dintre cele mai importante critici care le-au fost aduse şi voi încerca să determin 

dacă vreuna dintre aceste teorii are tendinţa de a se impune la momentul actual în 

detrimentul celorlalte. Ulterior, voi căuta să prezint concepţiile adepţilor teoriei de 

tip mănunchi a eului în privinţa statutului ontologic al elementelor care alcătuiesc 

mintea şi să determin dacă ele sunt în concordanţă cu vreuna dintre teoriile 

prezentate cu privire la tropi şi dacă au capacitatea de a rezista criticilor care le pot 

fi aduse. 

      Pentru început să vedem, însă, care sunt principalele teorii despre tropi. 

 

      i)  Principalele teorii cu privire la tropi 

 

      Începând din anul 1953, an în care Donald Williams a publicat celebrul său 

articol intitulat On the Elements of Being (articol în care este utilizat pentru prima 

oară termenul tropi pentru a desemna elementele fundamentale ale realităţii şi în 

care autorul îşi prezintă, în linii mari, viziunea asupra tropilor), problema tropilor a 

devenit una dintre cele mai amplu dezbătute probleme din cadrul ontologiei, 

stârnind numeroase controverse. 

      În linii mari, pot fi distinse trei teorii în privinţa tropilor: teoria de tip mănunchi 

a tropilor, teoria substratului şi teoria nucleară. Toate cele trei teorii admit existenţa 

tropilor (care sunt concepuţi ca fiind proprietăţi sau relaţii particulare) dar se 

diferenţiază în funcţie de modul în care se consideră că tropii pot alcătui individuali 

concreţi. 

      Potrivit teoriei de tip mănunchi a tropilor, printre ai cărei principali reprezentanţi 

se numără Donald Williams şi Keith Campbell, o substanţă individuală nu este 
                                                 
1 Donald C Williams, On the Elements of Being  in  Review of Metaphysics,  7,  1953,  pag. 18. 
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altceva decât un mănunchi de tropi. Ce este, însă, un trop în opinia acestor 

reprezentanţi? Williams formulează o definiţie a tropului, pe care îl caracterizează 

ca fiind o entitate particulară fie abstractă fie constând din una sau mai multe 

entităţi concrete în combinaţie cu una abstractă1. El ţine să precizeze că, pentru el, 

„abstract” nu înseamnă eteric, necorporal, pur teoretic, speculativ, ci parţial, 

incomplet sau fragmentar, trăsătura a ceea ce este mai puţin decât întregul care îl 

include2.  

      Adepţii acestei concepţii consideră că tropii pot exista independent unii de alţii, 

ei fiind individuali care sunt capabili să existe prin ei înşişi. După cum afirmă 

Campbell, tropii pot şi trebuie să fie consideraţi ca existând de sine stătător. Ei 

sunt, într-adevăr, elementele fiinţei3. Tropii au un caracter fundamental, ei sunt 

constituenţii primari ai acestei lumi sau ai oricărei lumi posibile, însuşi alfabetul 

fiinţei4. Fiind elementele fundamentale din care este alcătuită lumea, tropii intră atât 

în alcătuirea individualilor concreţi cât şi a proprietăţilor universale, atât unii cât şi 

celelalte nefiind altceva decât complexe de tropi. Există, însă, şi diferenţe între cele 

două tipuri de complexe de tropi. În timp ce individualii concreţi sunt caracterizaţi 

ca fiind sume de tropi interconectate prin intermediul unei relaţii de coprezenţă, 

proprietăţile universale sunt definite, de către autori cum este Donald Williams, ca 

fiind mulţimi de tropi interconectate prin intermediul unei relaţii de asemănare 

exactă. Williams consideră că unul şi acelaşi trop poate intra atât în alcătuirea unor 

sume de tropi cât şi a unor mulţimi de tropi: Orice trop aparţine atâtor mulţimi sau 

sume de tropi câte moduri există de a-l combina cu alţi tropi din lume5. 

      Punctul de vedere al lui Williams în ce priveşte modul în care tropii pot alcătui 

universali abstracţi nu este împărtăşit de către toţi adepţii teoriei de tip mănunchi a 

tropilor. În schimb, toţi cad de acord că tropii alcătuiesc individuali concreţi atunci 

când sunt interconectaţi prin intermediul relaţiei de coprezenţă. După cum afirmă 

                                                 
1 Donald C. Williams,  On the Elements of Being  in  Review of Metaphysics,  7,  1953,  pag. 7. 
2 Ibidem,  pag. 15. 
3 Keith Campbell,  Metaphysics,  Dickinson,  Encino,  1976,  pag. 211. 
4 Donald C. Williams,  art. cit.,  pag. 7. 
5 Ibidem, pag. 14. 
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Keith Campbell: Tropi de diferite tipuri pot fi coprezenţi (prezenţi în acelaşi loc). În 

limbajul comun, faptul că sunt coprezenţi înseamnă că “aparţin aceluiaşi lucru” … 

suma maximală a tropilor coprezenţi constituie o fiinţă completă, un particular 

concret complet. Orice individual concret complet este, cu necesitate, distinct de 

oricare altul1.   

      Adepţii acestei teorii consideră că tropii intră şi în alcătuirea altor particulari, 

respectiv a evenimentelor. Potrivit concepţiei lor, evenimentele sunt succesiuni de 

tropi, sunt schimbări în care tropii se înlocuiesc unul pe altul2. 

      Una dintre cele mai cunoscute critici formulate la adresa teoriei de tip mănunchi 

a tropilor vizează aşa-numita relaţie de coprezenţă. Potrivit criticilor, această relaţie 

nu poate explica unitatea unui particular concret, indiferent de modul în care este 

concepută (reprezentanţii teoriei au conceput-o fie ca pe o relaţie binară, fie ca pe o 

relaţie ternară, fie ca pe o relaţie cu mai mulţi termeni).  

      Astfel, în cazul în care o vom concepe ca pe o relaţie binară care se stabileşte 

între doi tropi, nu vom putea să evităm regresul la infinit. După cum observă Peter 

Simons: Din moment ce substanţele normale au mulţi tropi, trebuie să existe multe 

coprezenţe care, la rândul lor, sunt coprezente pentru a alcătui o singură 

substanţă3. Prin urmare, pentru a explica unitatea unei substanţe complexe, va trebui 

să admitem că există relaţii de coprezenţă de ordinul al doilea, care asigură 

coprezenţa relaţiilor ce se stabilesc între fiecare doi tropi. Coprezenţa acestor relaţii 

va trebui asigurată de existenţa unor relaţii de ordinul al treilea, şi aşa mai departe, 

la infinit. 

      Dacă o vom concepe ca pe o relaţie ternară, care se stabileşte între doi tropi şi 

locul în care ei se află, atunci pot fi aduse trei obiecţii. În primul rând, unei astfel de 

concepţii i se poate reproşa faptul că porneşte de la presupoziţia că locurile pot fi 

termeni ai relaţiilor (iar o astfel de absolutizare a locurilor poate conduce la 

                                                 
1 Keith Campbell,  The Metaphysic of Abstract Particulars  in  Midwest Studies in Philosophy,  6,  
1981,  pag. 483. 
2 Ibidem,  pag. 480. 
3 Peter Simons,  Particulars in Particular Clothing: Three Trope Theories of Substance  in  
Philosophy and Phenomenological Research,  54,  1994,  pag. 559. 



 

 

 

157

probleme suplimentare deoarece presupune existenţa unui spaţiu absolut). În al 

doilea rând, se poate formula obiecţia că un astfel de loc joacă rol de substrat (caz în 

care nu mai avem de-a face cu o teorie de tip mănunchi a tropilor, ci cu o teorie a 

substratului). În fine, o a treia obiecţie este aceea că o astfel de concepţie face ca 

mişcarea substanţelor să fie foarte dificil de explicat. Astfel, dacă locul joacă rolul 

de purtător al tropilor, atunci tropii nu se mai pot mişca deoarece, în momentul în 

care un trop şi-ar schimba locul, el ar înceta să mai existe. Implicit, nici mănunchiul 

de tropi nu se mai poate mişca sau transforma, situaţie în care nu se mai poate vorbi 

despre păstrarea identităţii unui individual concret pe parcursul timpului. 

      În cazul în care vom concepe relaţia de coprezenţă ca fiind o relaţie cu mai mulţi 

termeni, se poate aduce obiecţia că o astfel de concepţie nu are forţă explicativă (tot 

ceea ce spune ea este că un mănunchi de tropi e unificat de către relaţia care îl poate 

unifica). Altă obiecţie care a fost formulată la adresa acestei concepţii este aceea că 

ea nu explică într-o manieră satisfăcătoare contingenţa şi schimbarea. De asemenea, 

criticii consideră că o astfel de relaţie, fiind mult prea vagă şi imprecis definită, nu 

permite nici diferenţierea între tropii esenţiali şi cei accidentali ai unei substanţe şi 

nici determinarea motivului pentru care, atunci când o substanţă se schimbă, o parte 

a mănunchiului de tropi rămâne fixă, în timp ce alţi tropi ai mănunchiului sunt 

înlocuiţi. 

      O altă critică ce vizează teoria de tip mănunchi a tropilor este cea potrivit căreia 

un mănunchi de tropi interrelaţionaţi nu poate alcătui o substanţă deoarece tropii au 

o natură nesubstanţială şi sunt entităţi dependente. Criticii consideră că, indiferent 

ce relaţii ar exista în interiorul unui mănunchi de tropi, un astfel de mănunchi nu 

este altceva decât o colecţie de entităţi dependente şi nicidecum o substanţă 

individuală, o entitate cu existenţă de sine stătătoare.       

      Conform teoriei substratului (printre ai cărei reprezentanţi se numără Gustav 

Bergmann şi Charlie B. Martin), o substanţă nu poate fi alcătuită exclusiv din tropi, 

fiind necesar şi un substrat care să joace rolul de suport al acestor tropi şi care să 

asigure unitatea mănunchiului de tropi. Adepţii acestei teorii consideră că tropii unui 

particular concret sunt dependenţi de substratul lor şi sunt chiar produşi de către 
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acest substrat. În ce priveşte substratul, el îi conferă individualitate fiecărui 

particular concret. În sine, substratul nu are proprietăţi, el este un bare particular 

(ceea ce, în limba română, s-ar putea traduce într-o manieră aproximativă prin 

formulele particular pur sau particular nud). Conform clasicei definiţii a lui Gustav 

Bergmann: Particularii puri nici nu sunt, nici nu au naturi. Oricare doi dintre ei nu 

sunt intrinsec, ci numai numeric diferiţi. Aceasta este puritatea lor. Este imposibil 

pentru un particular pur să fie “în” mai mult de un lucru obişnuit... Un particular 

pur este un simplu individuator... el nu face nimic altceva1.  

      Una dintre dificultăţile cu care se confruntă reprezentanţii acestei teorii este 

aceea că substratul pe care ei îl invocă nu este accesibil prin experienţă nemijlocită, 

existenţa sa fiind, din acest motiv, aproape imposibil de demonstrat. De altfel, aceşti 

reprezentanţi nici nu propun demonstraţii elaborate, ci caută, în general, să 

sublinieze că teoria lor reprezintă singura alternativă posibilă la teoria de tip 

mănunchi a eului. Charlie Martin, spre exemplu, susţine că: Dacă proprietăţile nu 

ar fi gândite ca fiind părţi ale unui obiect iar obiectul nu ar fi gândit ca fiind o 

colecţie de proprietăţi ... atunci ar trebui să existe ceva cu privire la obiect care este 

purtătorul proprietăţilor ... Şi acel ceva cu privire la obiect este substratul2. De 

asemenea, ei fac adeseori apel la intuiţie pentru a-şi susţine punctul de vedere, 

aducând în discuţie situaţii cum este aceea în care atribuim proprietăţi unui obiect: 

Atunci când ne gândim la modul cel mai general posibil la atribuirea proprietăţilor 

(fiecare în parte) unui obiect, noi ne gândim la obiect ... pur şi simplu ca sau pur şi 

simplu în rolul de purtător al proprietăţilor sale, fără a-l considera în acelaşi timp 

în termenii proprietăţilor actuale pe care fără îndoială că le poartă3. Astfel de 

apeluri la intuiţie nu au reuşit, însă, să elimine criticile care contestă existenţa unui 

astfel de substrat. 

      Potrivit unei alte critici formulate la adresa teoriei substratului, această teorie nu 

are eficacitate explicativă. Ea nu explică nici ce este substratul, nici în ce constă 

                                                 
1 Gustav Bergmann,  Realism,  University of Wisconsin Press,  Wisconsin,  1967,  pag. 24-25. 
2 Charlie B. Martin,  Substance Substantiated  in  Australasian Journal of Philosophy  58,  1980,  
pag. 7-8. 
3 Ibidem,  pag. 9. 
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relaţia dintre substrat şi tropii pe care acesta îi poartă şi, mai ales, nu explică ce este 

substanţa însăşi (atâta timp cât nu putem caracteriza substratul şi relaţia pe care 

acesta o are cu tropii, nu putem înţelege nici ce este substanţa, particularul concret). 

      Cea de-a treia teorie a fost propusă de către Peter Simons şi a fost denumită de 

către el teoria nucleară. În opinia lui, această teorie îmbină avantajele celorlalte 

două teorii fără a avea, însă, dezavantajele lor.  

      Simons consideră că orice substanţă are un nucleu dar el nu concepe acest 

nucleu ca pe un substrat lipsit de proprietăţi, ci ca pe un mănunchi de tropi care sunt 

relaţionaţi fundaţional (el preia conceptul de relaţie fundaţională de la Edmund 

Husserl). În opinia lui Simons, dacă vom recurge la relaţia fundaţională pentru a 

explica unitatea substanţei nu ne vom mai confrunta cu dificultăţile pe care le-au 

avut de întâmpinat adepţii teoriei de tip mănunchi a tropilor atunci când au recurs la 

relaţia de coprezenţă. De asemenea, nu vom mai fi nevoiţi să postulăm existenţa 

unui substrat lipsit de proprietăţi care să asigure această unitate. 

      Potrivit concepţiei husserliene (preluată de către Simons), un trop s este fundat 

pe un trop t dacă existenţa lui t este necesară pentru existenţa lui s. Tropii s şi t sunt 

relaţionaţi fundaţional dacă fiecare este fundat pe celălalt. În ce priveşte relaţia 

fundaţională, ea este o relaţie de echivalenţă între tropi iar mănunchiurile de tropi 

care sunt interconectate prin intermediul acestei relaţii sunt sisteme fundaţionale. Un 

astfel de sistem fundaţional constituie nucleul sau natura individuală a unei 

substanţe. După cum afirmă Simons: Un astfel de nucleu formează esenţa 

individuală sau natura individuală a unei substanţe dar, în mod obişnuit, el nu va fi 

o substanţă completă din moment ce există proprietăţi suplimentare, non-esenţiale, 

pe care substanţa le are1. În opinia lui, în afara tropilor esenţiali care constituie 

nucleul, o substanţă este alcătuită, în general, şi din tropi accidentali care pot fi 

înlocuiţi fără ca nucleul să înceteze să existe şi care depind de acest nucleu ce are 

rolul de purtător al lor. Simons susţine că: Nucleul este, astfel, el însuşi, un 

                                                 
1 Peter Simons,  Particulars in Particular Clothing: Three Trope Theories of Substance  in  
Philosophy and Phenomenological Research,  54,  1994,  pag. 567. 
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mănunchi compact care serveşte drept substrat pentru mănunchiul mai lax al 

tropilor accidentali şi dă seama de faptul că ei sunt, toţi, împreună1. În acest fel, 

teoria nucleară combină aspecte ale teoriei de tip mănunchi a tropilor şi ale teoriei 

substratului având, însă, avantajul că este mult mai flexibilă (permite existenţa unor 

substanţe care nu au tropi accidentali, a unor nuclee de mărimi şi complexităţi 

diferite, a unor tropi accidentali complecşi, etc.). 

      Criticii teoriei nucleare a lui Simons consideră că, în ciuda opiniei autorului 

acestei teorii, ea nu elimină toate dezavantajele şi nu reuşeşte să evite toate 

obiecţiile pe care le-au avut de întâmpinat teoria de tip mănunchi a tropilor şi teoria 

substratului, ci atrage asupra ei obiecţii venite din ambele direcţii. Astfel, adepţii 

teoriei substratului ţin să sublinieze  că, indiferent cât de puternică ar fi relaţia 

despre care Simons susţine că există în interiorul mănunchiului de tropi care 

alcătuieşte nucleul particularului concret, ea nu va putea transforma mănunchiul de 

tropi dintr-o colecţie de entităţi dependente într-o substanţă de sine stătătoare. Pe de 

altă parte, adepţii teoriei de tip mănunchi a tropilor îi reproşează teoriei lui Simons 

faptul că nu reuşeşte să explice într-o manieră satisfăcătoare ce relaţii există între 

nucleul care joacă rol de substrat şi tropii accidentali ai unui particular concret. 

      Prin urmare, fiecare dintre cele trei teorii despre tropi se confruntă cu anumite 

critici pe care nu a reuşit să le elimine până în prezent. Nu se poate afirma că vreuna 

dintre cele trei teorii a reuşit să se impună, până la momentul actual, în detrimentul 

celorlalte. Cel mult, se poate spune că una dintre ele (respectiv teoria de tip 

mănunchi a tropilor) se bucură de o mai mare popularitate, având mai mulţi adepţi 

decât celelalte. După cum observă şi Peter Simons: Teoria de tip mănunchi este, 

probabil, în prezent, cea mai  populară2. Oricum, discuţiile în ce priveşte tropii şi 

capacitatea acestora de a alcătui individuali concreţi sunt în plină desfăşurare, 

problema tropilor fiind amplu dezbătută, la momentul actual, în ontologie. Numai 

discuţiile viitoare ne vor putea edifica în privinţa capacităţii vreuneia dintre aceste 

                                                 
1 Peter Simons,  art. cit.,  pag. 567 
2 Ibidem,  pag. 553. 
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teorii de a se impune în detrimentul celorlalte sau în privinţa necesităţii apariţiei 

unei alte soluţii care să aibă capacitatea de a se impune. 

      Ceea ce este demn de remarcat e faptul că, dincolo de diferenţele de opinie 

existente între adepţii celor trei teorii, nici unul dintre ei nu concepe diferitele 

componente ale unui particular concret ca fiind proprietăţi şi relaţii cu caracter 

universal şi abstract, ci le concepe ca fiind tropi, proprietăţi şi relaţii particulare. 

      În linii mari, acestea sunt principalele teorii propuse până în prezent în 

încercarea de a explica cum pot tropii să alcătuiască particulari concreţi. În cele ce 

urmează, voi căuta să determin care este perspectiva reprezentanţilor teoriei de tip 

mănunchi a eului în privinţa statutului ontologic al elementelor care alcătuiesc eul şi 

să stabilesc dacă punctele lor de vedere în această privinţă sunt sau nu în 

concordanţă cu vreuna dintre teoriile despre tropi pe care le-am prezentat. 

       

      ii)  Perspectiva reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului asupra 

           statului ontologic al elementelor care constituie eul 

 

      Punctele de vedere ale reprezentanţilor teoriei în ce priveşte statutul ontologic al 

elementelor ce intră în alcătuirea eului sunt destul de variate, motiv pentru care voi 

începe prin a le prezenta separat urmând ca, ulterior, să încerc să stabilesc dacă ele 

au suficiente elemente comune pentru a ne îndreptăţi să vorbim despre o unică 

concepţie a respectivilor reprezentanţi în privinţa acestei chestiuni. 

      Pentru început, să vedem care este viziunea lui Hume în această privinţă. 

Potrivit lui Hume, elementele care constituie eul sunt percepţii. El consideră că 

aceste percepţii sunt entităţi ontologic independente care nu au nevoie de un suport, 

de un substrat care să le susţină. În opinia sa, percepţiile sunt diferite şi distinctibile 

şi separabile una de cealaltă şi pot fi luate în considerare în mod separat şi pot 

exista separat şi nu au nevoie de nici un lucru care să le asigure existenţa1. 

Percepţiile sunt capabile de existenţă independentă, motiv pentru care nu este 

                                                 
1 David Hume,  A Treatise of Human Nature,  Penguin,  London,  1984,  pag. 262. 
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necesar să postulăm existenţa unui substrat care le dă naştere, care le este anterior 

din punct de vedere ontologic şi ale cărui proprietăţi sunt. Ideea existenţei unei 

substanţe individuale care joacă rolul de substrat al percepţiilor nu este altceva decât 

o ficţiune a imaginaţiei. Punctul de vedere al lui Hume este acela că eul, în calitate 

de percepător, nu le este anterior din punct de vedere ontologic percepţiilor, ci este 

el însuşi un mănunchi de percepţii pe care mintea le concepe ca fiind interconectate 

prin intermediul relaţiilor de asemănare şi cauzalitate. Statutul ontologic al acestor 

relaţii nu este, însă, identic cu cel al percepţiilor pe care le interconectează. Aceste 

relaţii există numai la nivelul minţii, ele fiind atribuite succesiunii de percepţii chiar 

de către minte. În schimb, percepţiile pot exista atât independent de minte cât şi 

independent unele de celelalte. În opinia lui Hume, percepţiile nu au, însă, o 

existenţă durabilă, ele nu persistă în timp, ci îşi succed în permanenţă unele altora. 

Neavând atributul persistenţei, al durabilităţii, ele nu pot fi catalogate ca fiind 

substanţe. În ce priveşte caracterizarea lor ca fiind proprietăţi, aceasta ar fi una greu 

de acceptat şi de susţinut deoarece o percepţie este mai degrabă un eveniment decât 

o proprietate. De altfel, majoritatea comentatorilor contemporani consideră că 

percepţiile despre care vorbeşte Hume sunt evenimente deoarece, la fel ca şi 

percepţiile la care el face referire, evenimentele sunt entităţi individuale, cu 

existenţă de sine stătătoare, care nu îşi păstrează identitatea în timp, existenţa lor 

fiind fie una instantanee fie una scurtă şi schimbătoare. 

      Viziunea ontologică a lui William James asupra elementelor care alcătuiesc eul 

este expusă în eseurile sale publicate postum în lucrarea Essays in Radical 

Empiricism. James îşi caracterizează propria viziune ca fiind una empiristă, care 

pune accentul pe element, pe individual, şi care tratează întregul ca pe o colecţie de 

elemente iar universalul ca pe o abstracţie (spre deosebire de viziunile raţionaliste 

care pun accentul pe universali şi consideră întregul ca fiind anterior părţilor atât în 

ordine logică cât şi în ordinea fiinţei). Potrivit propriilor sale cuvinte: Descripţia 

mea a lucrurilor ... începe cu părţile şi face din întreg o fiinţă de ordinul al doilea. 

Este, în mod esenţial, o filosofie mozaic, o filozofie a faptelor plurale, cum este 

aceea a lui Hume şi a descendenţilor săi ... Dar ea diferă de tipul humeean de 
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empirism printr-o particularitate care mă face să îi adaug epitetul de radicală1. 

Trăsătura care, în opinia lui James, diferenţiază viziunea sa de cea a lui Hume este 

următoarea: James pune accentul pe relaţiile conjunctive dintre elementele care 

alcătuiesc substanţele complexe şi tratează aceste relaţii ca fiind la fel de reale ca şi 

elementele pe care le interconectează şi ca fiind accesibile prin experienţă, în timp 

ce Hume se concentrează asupra distincţiilor dintre elemente şi tratează relaţiile 

dintre aceste elemente ca fiind produse ale imaginaţiei. 

      James dă numele de experienţe pure elementelor primare din care este alcătuită 

lumea şi consideră că aceste elemente sunt inextricabil interconectate unele cu 

altele, ele neputând exista independent unele de altele. Aceasta este o altă trăsătură 

care diferenţiază viziunea sa ontologică de cea a lui Hume (care considera că 

percepţiile pot exista independent unele de altele). La fel ca şi David Hume, însă, 

William James contestă necesitatea existenţei unui substrat care să aibă rolul de a 

asigura existenţa, unitatea şi individualitatea mănunchiului de elemente care 

alcătuieşte fiecare particular concret. Cât priveşte modul în care pot fi clasificate din 

punct de vedere ontologic experienţele pure ale lui James, cea mai potrivită 

catalogare pare a fi, ca şi în cazul percepţiilor lui Hume, aceea de evenimente 

deoarece aceste experienţe sunt entităţi particulare care nu au o existenţă durabilă 

dar au părţi temporale şi nu au nevoie de un substrat pentru a exista. 

      În ce priveşte viziunea ontologică a lui Ernst Mach asupra elementelor din care 

este alcătuit eul, trebuie spus că filosoful austriac respinge ideea existenţei unui 

substrat care ar sta la baza acestor elemente şi care le-ar asigura, în acest fel, 

existenţa. În opinia sa, respectivele elemente (pe care el le denumeşte senzaţii) pot 

exista în lipsa unui astfel de substrat. Aceasta nu înseamnă, însă, că ele pot exista 

independent unele de altele deoarece Mach consideră că toate elementele care 

alcătuiesc lumea sunt inextricabil interconectate prin intermediul unor relaţii 

funcţionale, relaţii care sunt la fel de reale ca şi elementele pe care le 

                                                 
1 William James,  A World of Pure Experience  in  Essays in Radical Empiricism, Longman Green & 
Co,  New York,  1912,  pag. 41-42. 
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interconectează. Mach nu se limitează la a vorbi, în genere, despre elemente care 

alcătuiesc lumea, ci dă şi exemple de astfel de elemente: culorile, sunetele, 

temperaturile, presiunile, etc. Oricum, este demn de remarcat că el nu vorbeşte 

despre culori, sunete sau temperaturi cu caracter particular tot aşa cum nu vorbeşte 

despre relaţii funcţionale cu caracter particular, ceea ce îi determină pe comentatori 

să considere că atât elementele cât şi relaţiile care, potrivit lui Mach, alcătuiesc 

individualii concreţi, nu sunt altceva decât universali abstracţi. 

      În cazul lui Bertrand Russell pot fi constatate, în perioada în care el a fost adept 

al teoriei de tip mănunchi a eului, anumite variaţii ale viziunii sale cu privire la 

statutul ontologic al elementelor care alcătuiesc eul. Astfel, în timp ce în lucrarea 

The Analysis of Mind el susţinea că elementele care compun eul sunt evenimente 

interconectate prin intermediul legilor psihologiei, ulterior, într-o altă lucrare a sa 

intitulată Human Knowledge: Its Scope and Limits, el va ajunge să considere că 

elementele ce intră în alcătuirea mănunchiului care constituie eul sunt proprietăţi 

universale şi abstracte. În ce priveşte relaţiile care interconectează aceste proprietăţi, 

Russell susţine că acestea sunt relaţii de coprezenţă şi le caracterizează ca fiind 

intranzitive, simetrice şi ireflexive. El consideră că părţile componente ale 

mănunchiului care sunt interconectate nu sunt întotdeauna proprietăţi singulare, ci 

pot fi şi combinaţii de proprietăţi. Astfel, într-un mănunchi de trei proprietăţi A, B, 

C, relaţiile de coprezenţă pot interconecta nu numai aceste proprietăţi, ci şi 

combinaţiile (A,B), (B,C), (C,A) şi (A,B,C). Potrivit concepţiei russelliene, 

mănunchiul de elemente (în calitatea sa de individual concret) nu intră în relaţii de 

coprezenţă cu nimic din ceea ce îi este exterior. În schimb, proprietăţile şi 

combinaţiile de proprietăţi ce intră în alcătuirea sa pot intra în relaţii de coprezenţă 

cu proprietăţi sau combinaţii exterioare mănunchiului1. 

      Este necesar de precizat că, dincolo de aceste diferenţe de concepţie, în ambele 

lucrări Russell contestă ideea necesităţii existenţei unui substrat care să stea la baza 

                                                 
1 cf. Bertrand Russell,  Human Knowledge: Its Scope and Limits,  Allen and Unwin,  London,  1976,  
pag. 312. 
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mănunchiului de elemente care constituie eul, mintea sau persoana şi care să îi 

confere acestuia unitate şi individualitate. 

      În ce îl priveşte pe Herbert Feigl, putem vorbi despre o viziune ontologică 

asupra elementelor constitutive ale eului doar în cea de-a doua fază a gândirii sale. 

Nici chiar în această fază el nu şi-a formulat într-un mod foarte explicit punctele de 

vedere în această privinţă dar pot fi, totuşi, identificate anumite elemente pe baza 

cărora ne putem forma o imagine destul de exactă asupra viziunii sale. Astfel, 

trebuie avută în vedere precizarea lui Feigl potrivit căreia referenţii termenilor 

fenomenali şi ai celor neurofiziologici sunt calităţi experimentate în mod nemijlocit 

şi diferite configuraţii ale acestor calităţi, care se constituie la nivel fenomenal. 

Calităţile experimentate în mod nemijlocit sunt elementele care, în urma 

interconectării prin intermediul relaţiilor de asemănare şi continuitate, alcătuiesc 

eul, mintea sau persoana. Feigl nu face nici o precizare din care să rezulte că aceste 

calităţi nemijlocit experimentate ar trebui concepute ca fiind particulari (caz în care 

le-am putea caracteriza ca fiind tropi). De aceea, comentatorii care au încercat să 

determine care este poziţia ontologică a lui Feigl susţin că avem motive întemeiate 

de a considera că respectivele calităţi sunt universali abstracţi. Trebuie, însă, făcută 

precizarea că aceste calităţi nu sunt proprietăţi ale unui substrat care asigură unitatea 

mănunchiului de calităţi deoarece, la fel ca şi ceilalţi adepţi ai teoriei de tip 

mănunchi a eului, filosoful austriac respinge ideea existenţei unui astfel de substrat.      

      Ultima concepţie a unui reprezentant al teoriei de tip mănunchi a eului privind 

statutul ontologic al elementelor constitutive ale eului pe care o voi prezenta este 

cea a lui Derek Parfit. Filosoful britanic precizează într-o manieră explicită că, în 

opinia sa, elementele care alcătuiesc eul sunt evenimente mentale interconectate 

prin intermediul unei aşa-numite Relaţii R, pe care el o caracterizează ca fiind o 

relaţie de continuitate şi/sau conexare psihologică realizată prin intermediul oricărui 

tip de cauză. El susţine că, în cazul în care adoptăm o poziţie reducţionistă în ce 

priveşte identitatea personală, este preferabil să considerăm elementele care 

alcătuiesc eul, mintea sau persoana ca fiind evenimente mentale şi nu ca fiind stări 

mentale deoarece, în acest fel, putem evita ceea ce eu cred a fi o implicaţie 
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înşelătoare a cuvintelor “stare mentală”. În timp ce o stare trebuie să fie o stare a 

unei anumite entităţi, aceasta nu este valabil în cazul unui eveniment1. În opinia sa, 

avantajul unei astfel de caracterizări a elementelor ce compun eul este acela că ea nu 

ne obligă să postulăm existenţa unei entităţi subiacente ce asigură unitatea şi 

identitatea mănunchiului de elemente. De altfel, Parfit (la fel ca şi ceilalţi adepţi ai 

teoriei de tip mănunchi a eului) respinge ideea existenţei unei entităţi substanţiale ce 

joacă rolul de substrat al mănunchiului de elemente care constituie eul. 

      În linii mari, acestea sunt punctele de vedere ale principalilor reprezentanţi ai 

teoriei de tip mănunchi a eului în ce priveşte statutul ontologic al elementelor ce 

constituie eul. Să vedem, însă, ce au în comun toate aceste puncte de vedere şi în ce 

măsură aspectele comune sunt suficiente pentru a ne îndreptăţi să vorbim despre o 

unică concepţie a reprezentanţilor teoriei în privinţa statutului ontologic al 

elementelor care compun eul. 

      Referindu-ne strict la elementele interconectate care alcătuiesc mănunchiul (dar 

nu şi la relaţiile care le interconectează), putem spune că toţi reprezentanţii teoriei 

menţionaţi în cadrul acestei lucrări consideră că respectivele elemente nu sunt 

ficţiuni mentale, ci sunt componente fundamentale ale realităţii care pot exista în 

mod independent, fără a avea nevoie de un substrat substanţial care să le susţină. 

Atunci când se pronunţă în privinţa durabilităţii existenţei acestor elemente, ei 

consideră, în general, că respectivele elemente au o existenţă scurtă, efemeră 

(excepţie fac Russell şi Mach, care concep aceste elemente ca fiind universali 

abstracţi şi, eventual, Feigl, care nu s-a pronunţat, însă, în mod explicit cu privire la 

această chestiune). După cum am putut constata, în majoritatea cazurilor elementele 

despre care vorbesc reprezentanţii teoriei pot fi caracterizate ca fiind evenimente 

(autori cum ar fi Russell – în lucrarea The Analysis of Mind – sau Parfit le 

caracterizează în mod explicit ca fiind evenimente). Şi aici pot fi, însă, consemnate 

excepţii cum se întâmplă în cazul lui Russell (în lucrarea Human Knowledge: Its 

Scope and Limits), al lui Mach şi, eventual, al lui Feigl, autori care concep 

elementele ca pe nişte proprietăţi universale şi abstracte (cu precizarea că ei nu le 
                                                 
1 Derek Parfit,  Reasons and Persons,  Clarendon Press,  Oxford,  1987,  pag. 211. 



 

 

 

167

concep ca fiind proprietăţi ale unei substanţe ce joacă rolul de substrat purtător, ci ca 

fiind proprietăţi ale mănunchiului de elemente). 

      În ce priveşte relaţiile, acestea primesc caracterizări destul de diferite (se 

vorbeşte despre relaţii de asemănare, de cauzalitate, de coprezenţă sau chiar despre 

relaţii funcţionale) dar, cu excepţia lui Hume, toţi reprezentanţii teoriei sunt de 

acord că ele există independent de minte şi că sunt la fel de reale ca şi elementele pe 

care le interconectează. 

      Se poate constata că există puţine elemente despre care să putem spune că sunt 

comune tuturor viziunilor ontologice ale reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a 

eului. Există, în schimb, mai multe aspecte asupra cărora cad de acord majoritatea 

adepţilor teoriei, cu una sau două excepţii. Dată fiind importanţa acestor aspecte, 

precum şi faptul că excepţiile identificate nu pot fi ignorate, consider că nu putem 

vorbi despre o concepţie unitară a reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului în 

ce priveşte statutul ontologic al elementelor care constituie eul dar suntem 

îndreptăţiţi să vorbim despre o concepţie dominantă în această privinţă.  

      În conformitate cu această concepţie dominantă, elementele care constituie eul 

sunt particulari, evenimente cu existenţă efemeră care, pentru a exista, nu au nevoie 

de un substrat substanţial care să le producă şi care sunt interconectate unele cu 

altele prin intermediul unor relaţii care sunt la fel de reale ca şi elementele însele. 

Fiind vorba despre evenimente interconectate care îşi succed unele altora, rezultă că, 

potrivit acestei concepţii, eul, mintea sau persoana nu este o substanţă, ci un proces.   

      Desigur, dacă luăm în considerare excepţiile, putem construi mai multe 

concepţii secundare. La adresa acestor concepţii pot fi, însă, formulate cu uşurinţă 

critici cu caracter decisiv, acesta fiind de altfel şi motivul pentru care astfel de 

concepţii sunt rareori formulate şi se bucură de o susţinere redusă. Spre exemplu, 

concepţia potrivit căreia eul este alcătuit din universali abstracţi, interconectaţi unii 

cu alţii, care nu sunt proprietăţi ale vreunui substrat substanţial, este puternic 

contestată pe motiv că nu poate oferi o rezolvare viabilă a problemei individuaţiei. 

O altă concepţie secundară, în conformitate cu care între elementele constitutive ale 

eului nu există conexiuni reale, ci doar ficţionale, a fost la rândul ei atacată pe motiv 
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că nu poate explica în ce constă unitatea eului şi individualitatea acestuia şi, de 

asemenea, nu poate explica cum se pot constitui conexiuni ficţionale la nivelul unei 

minţi care, ea însăşi, nu este conexată. Dat fiind că susţinătorii unor astfel de 

concepţii secundare nu reuşesc să ofere răspunsuri satisfăcătoare care să permită 

eliminarea sau, cel puţin, evitarea acestor critici, marea majoritate a adepţilor 

contemporani ai teoriei adoptă punctele de vedere despre care spuneam că alcătuiesc 

concepţia dominantă.  

      În ce măsură este, însă, acceptabilă această concepţie din perspectiva 

concluziilor recente la care s-a ajuns în cadrul ontologiei? Pentru a putea răspunde 

acestei întrebări, voi încerca, mai întâi, să stabilesc dacă ea este în concordanţă cu 

vreuna dintre teoriile recente cu privire la tropi urmând ca, apoi, să încerc să 

determin ce critici îi pot fi aduse şi dacă are capacitatea de a rezista în faţa acestor 

critici. 

 

      iii)  Evaluarea concepţiei ontologice dominante a adepţilor  

             teoriei de tip mănunchi a eului 

   

      Pentru început, putem remarca faptul că nici unul dintre reprezentanţii teoriei de 

tip mănunchi a eului ale căror puncte de vedere le-am prezentat în cadrul acestei 

lucrări nu vorbeşte despre tropi şi nici nu caracterizează elementele interconectate ca 

fiind proprietăţi cu caracter particular. Având, însă, în vedere faptul că, potrivit 

concepţiei ontologice dominante a adepţilor teoriei, elementele interconectate sunt 

evenimente şi ţinând cont de faptul că autori cum ar fi Williams sau Campbell 

caracterizează evenimentele ca fiind succesiuni de tropi (Williams susţine, chiar, la 

un moment dat, că un eveniment este el însuşi un fel de trop1), putem afirma că 

respectiva concepţie ontologică nu este incompatibilă cel puţin cu unele dintre 

teoriile despre tropi prezentate anterior. Pentru a putea determina, însă, dacă ea se 

află în concordanţă cu vreuna dintre aceste teorii, va trebui să luăm în considerare şi 

alte aspecte ale concepţiei analizate.  

                                                 
1 cf. Donald C. Williams,  On the Elements of Being  in  Review of Metaphysics,  7,  1953,  pag. 190. 



 

 

 

169

      Un aspect important este acela că reprezentanţii teoriei nu admit ideea existenţei 

unui substrat substanţial care ar sta la baza mănunchiului de elemente care 

alcătuieşte eul. În virtutea acestui aspect, putem afirma că respectiva concepţie este 

în contradicţie cu una dintre teoriile cu privire la tropi, şi anume cu teoria 

substratului.                                                                                                                       

      Un alt aspect care merită a fi menţionat este că acei reprezentanţi ai teoriei de tip 

mănunchi a eului ale căror puncte de vedere le-am luat în considerare nu fac 

distincţie între elemente esenţiale şi elemente accidentale ale mănunchiului care 

alcătuieşte particularul concret şi nici nu vorbesc despre un nucleu al acestui 

mănunchi. De aceea, nu putem considera concepţia dominantă a adepţilor teoriei cu 

privire la statutul ontologic al elementelor care constituie eul ca fiind în concordanţă 

cu aşa-numita teorie nucleară. Aceasta nu înseamnă, însă, că respectiva concepţie 

intră în contradicţie cu teoria nucleară deoarece trasarea unei distincţii cum este cea 

menţionată anterior, ca şi admiterea existenţei unui nucleu alcătuit din elemente 

esenţiale ale mănunchiului, nu contrazice ideile centrale ale teoriei de tip mănunchi 

a eului. Există posibilitatea ca un viitor reprezentant al teoriei de tip mănunchi a 

eului să construiască o versiune a acestei teorii care, din punct de vedere ontologic, 

să fie în concordanţă cu teoria nucleară privind tropii. 

      În ce raport se află, însă, concepţia ontologică dominantă a reprezentanţilor 

teoriei de tip mănunchi a eului cu teoria de tip mănunchi a tropilor? Putem afirma 

fără teama de a greşi că ea nu se află într-un raport de contradicţie cu această teorie 

deoarece nu există nici un aspect al acestei concepţii care să intre în contradicţie cu 

vreunul dintre aspectele definitorii ale teoriei de tip mănunchi a tropilor. 

Dimpotrivă, concepţia analizată este, sub multe aspecte, similară cu această teorie 

cu privire la tropi. În ambele cazuri se vorbeşte despre mănunchiuri de particulari 

interconectaţi care nu au nevoie de un substrat substanţial pentru a exista şi nu se 

face distincţie între particulari esenţiali şi particulari non-esenţiali.  

      Este adevărat că, în timp ce adepţii teoriei de tip mănunchi a tropilor concep 

particularii interconectaţi ca fiind proprietăţi particulare, apărătorii concepţiei 

analizate îi concep ca fiind evenimente. Aceasta nu reprezintă, însă, o deosebire 
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radicală deoarece majoritatea adepţilor teoriei de tip mănunchi a tropilor 

caracterizează evenimentele ca fiind succesiuni de tropi iar unii le consideră chiar ca 

fiind un fel de tropi. Desigur, în cazul în care evenimentele sunt definite ca fiind 

succesiuni de tropi, nu mai putem spune că elementele despre care vorbesc 

apărătorii concepţiei ontologice dominante a teoriei de tip mănunchi a eului au un 

caracter fundamental. Dar această concepţie ar putea suferi, în viitor, modificări (în 

sensul de a accepta că elementele fundametale nu sunt evenimentele, ci tropii la care 

se reduc aceste evenimente). De asemenea, în viitor s-ar putea cădea de acord că şi 

evenimentele sunt tropi, caz în care nu ar mai fi necesare astfel de modificări. În 

ambele situaţii, deosebirea de vederi în ce priveşte caracterul fundamental al 

elementelor care alcătuiesc mănunchiul ar dispărea. 

      O altă deosebire ce ar putea fi invocată priveşte modul în care sunt concepute 

relaţiile ce interconectează elementele constitutive ale eului. Astfel, s-ar putea 

susţine că, în timp ce în cazul adepţilor teoriei de tip mănunchi a tropilor putem fi 

siguri că ei nu concep aceste relaţii ca pe nişte universalii, ci ca ca fiind relaţii 

particulare, în cazul concepţiei ontologice dominante a reprezentanţilor teoriei de tip 

mănunchi a eului nu mai putem fi siguri de acest lucru deoarece nici unul dintre 

aceşti reprezentanţi nu dă de înţeles că nu ar concepe respectivele relaţii ca având un 

caracter universal. Or, în cazul în care am admite că reprezentanţii teoriei concep 

relaţiile dintre elemente ca pe nişte universali abstracţi, atunci deosebirea faţă de 

teoria de tip mănunchi a tropilor ar fi una importantă.  

      Consider, însă, că deşi reprezentanţii menţionaţi ai teoriei de tip mănunchi a 

eului nu au vorbit în mod explicit despre relaţii cu caracter particular, nu decurge de 

aici că un reprezentant al teoriei nu poate concepe relaţiile ce interconectează 

elementele componente ale eului ca fiind particulare, neexistând nici o 

incompatibilitate în acest sens (relaţiile dintre evenimente particulare au, la rândul 

lor, un caracter particular). Iată de ce consider că nici în acest caz nu avem motive 

întemeiate pentru a vorbi despre o deosebire importantă. 

      În concluzie, nu numai că teoria de tip mănunchi a tropilor nu intră în 

contradicţie cu concepţia ontologică dominantă a reprezentanţilor teoriei de tip 
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mănunchi a eului dar nici măcar nu se poate afirma că diferă de aceasta în privinţa 

vreunui aspect esenţial. Mai mult decât atât, eventualele deosebiri sunt de aşa natură 

încât ele pot fi eliminate în urma unor modificări ulterioare care ar putea fi aduse fie 

teoriei de tip mănunchi a tropilor fie concepţiei ontologice analizate, fără a afecta 

ideile centrale ale teoriei sau ale respectivei concepţii ontologice. Având în vedere 

toate aceste aspecte, consider că avem motive întemeiate pentru a susţine că aşa-

numita concepţie dominantă a reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului în 

privinţa statutul ontologic al elementelor care constituie eul este în concordanţă cu 

teoria de tip mănunchi a tropilor şi are chiar potenţialul ca, în urma unor 

transformări pe care le-ar putea suferi în viitor, să fie într-o deplină conformitate cu 

această teorie. 

      În ce priveşte criticile care i-au fost aduse acestei concepţii, ele nu diferă în mod 

esenţial de cele care au fost formulate la adresa teoriei de tip mănunchi a tropilor. Şi 

în acest caz pot fi identificate numeroase critici care contestă capacitatea relaţiilor 

propuse de către adepţii concepţiei de a asigura unitatea şi individualitatea unui 

particular concret şi care pun sub semnul îndoielii posibilitatea ca elementele 

constitutive ale mănunchiului să alcătuiască particulari concreţi.  

      În conformitate cu o primă categorie de critici, nici una dintre relaţiile propuse 

de către adepţii concepţiei nu poate asigura unitatea şi individualitatea unui 

particular concret la un anumit moment dat. În primul rând, criticii consideră că nici 

una dintre relaţiile invocate de către reprezentanţii teoriei nu a fost suficient de clar 

definită de către aceştia pentru a putea fi acceptată. În plus, potrivit criticilor, aceşti 

reprezentanţi nu au formulat argumente convingătoare care să ne determine să 

acceptăm că respectivele relaţii au capacitatea de a transforma un mănunchi de 

elemente non-substanţiale într-o substanţă individuală în lipsa unui substrat 

substanţial care să îi confere unitate şi individualitate mănunchiului. 

      Consider că respectivii critici au dreptate atunci când afirmă că relaţiile propuse 

de către adepţii concepţiei nu sunt definite suficient de detaliat şi că nu au fost 

formulate argumente convingătoare care să ne determine să admitem că ele pot 

asigura unitatea şi individualitatea unui particular concret. Insuficienţa precizărilor 
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şi lipsa argumentelor favorizează, de altfel, formularea a numeroase obiecţii care 

pun sub semnul îndoielii capacitatea relaţiilor propuse de a-i conferi unitate şi 

individualitate mănunchiului de elemente care alcătuieşte particularul concret                               

(obiecţii pe care le consider, de asemenea, ca fiind întemeiate). Faptul că 

reprezentanţii menţionaţi ai teoriei de tip mănunchi a eului nu au reuşit, până în 

prezent, să propună şi să definească într-o manieră credibilă nişte relaţii despre care 

să putem admite că au capacităţile menţionate anterior nu ne îndreptăţeşte, însă, să 

considerăm că nu există astfel de relaţii şi că este absolut necesar să postulăm 

existenţa unui substrat care să aibă rolul de unificator şi de principiu al individuaţiei. 

Este adevărat că identificarea unor relaţii care să poată îndeplini sarcinile respective 

reprezintă, probabil, cea mai importantă dificultate cu care s-au confruntat (şi 

continuă să se confrunte) atât adepţii teoriei de tip mănunchi a eului cât şi adepţii 

teoriei de tip mănunchi a tropilor dar aceasta nu înseamnă că respectiva dificultate 

este insurmontabilă. 

      Cea de-a doua categorie de critici porneşte de la presupoziţia că elementele 

propuse de către adepţii teoriei de tip mănunchi a eului nu pot alcătui, doar prin 

simpla lor interrelaţionare, substanţe individuale deoarece ele însele au un caracter 

non-substanţial. 

      Consider că aceste critici sunt îndreptăţite dacă avem în vedere concepţiile 

acelor reprezentanţi ai teoriei în opinia cărora elementele constitutive ale 

mănunchiului sunt universali abstracţi. Adepţii concepţiei ontologice pe care mi-am 

propus să o evaluez nu concep, însă, respectivele elemente ca fiind universali 

abstracţi, ci ca fiind evenimente. Iar un complex de evenimente nu este o substanţă, 

ci un proces. Prin urmare, criticile care semnalează caracterul nesubstanţial al 

elementelor care alcătuiesc eul nu afectează concepţia ontologică dominantă a 

reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului deoarece aceştia nu concep eul, 

mintea sau persoana ca fiind o substanţă, ci ca fiind un proces. 

      O altă categorie de critici sunt cele care semnalează caracterul anti-intuitiv al 

ideii potrivit căreia eul nu este o substanţă care persistă pe parcursul vieţii 

individului, ci un proces care se află într-o continuă transformare.  
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      Aşa cum am mai afirmat pe parcursul acestei lucrări, caracterul anti-intuitiv al 

unei idei nu reprezintă o probă a lipsei sale de veridicitate. Pot fi date numeroase 

exemple de idei care au fost considerate, la un moment dat, ca fiind anti-intuitive şi 

care, ulterior, s-au dovedit a fi corecte. În plus, chiar presupoziţia criticilor potrivit 

căreia ideea unui eu substanţial corespunde intuiţiilor noastre comune în timp ce 

ideea unui eu-proces contrazice aceste intuiţii este contestabilă. 

      În linii mari, acestea sunt principalele critici care îi pot fi aduse concepţiei 

ontologice analizate. După cum am arătat, criticile ce vizează modul în care adepţii 

acestei concepţii definesc relaţiile ce interconectează elementele mănunchiului care 

constituie eul sunt, în mare parte, îndreptăţite (cu precizarea, însă, că nu le consider 

a fi insurmontabile). Este cert că respectiva concepţie, în forma ei actuală, nu are 

capacitatea de a rezista cu succes tuturor criticilor care au fost formulate la adresa ei. 

Având, însă, în vedere faptul că ea nu este afectată de celelalte două categorii de 

critici, precum şi faptul că prima categorie de critici ar putea fi eliminată prin 

identificarea unor relaţii care să nu fie vulnerabile la criticile respective, consider că 

avem motive întemeiate pentru a afirma că o versiune îmbunătăţită a acestei 

concepţii ontologice are perspective de a fi acceptată, în viitor, ca fiind viabilă. În ce 

priveşte versiunea ei actuală, putem spune că ea se află în concordanţă cu teoria de 

tip mănunchi a tropilor (o teorie ontologică ce are foarte mulţi susţinători la 

momentul actual) şi că, în linii mari, se confruntă cu aceleaşi dificultăţi ca şi această 

teorie. În concluzie, concepţia ontologică dominantă a reprezentanţilor teoriei de tip 

mănunchi a eului este acceptabilă cel puţin din perspectiva uneia dintre teoriile 

recente din cadrul ontologiei care abordează chestiunea statutului elementelor care 

constituie particularii concreţi şi a modului în care aceste elemente alcătuiesc 

particularii. 

      Acestea fiind spuse, îmi voi concentra atenţia în cele ce urmează asupra unei alte 

probleme, care este amplu dezbătută în cadrul ontologiei şi care reprezintă una 

dintre cele mai importante dificultăţi cu care se confruntă adepţii teoriei de tip 

mănunchi a eului. Este vorba despre problema individuaţiei. 
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             b)  Problema individuaţiei 

 

      După cum am mai arătat pe parcursul acestei lucrări, una dintre cele mai 

importante şi mai solide critici formulate la adresa teoriei de tip mănunchi al eului 

este cea care semnalează faptul că această teorie nu permite o rezolvare 

satisfăcătoare a problemei individuaţiei. Analiza modului în care au încercat adepţii 

teoriei de tip mănunchi al eului să rezolve problema individuaţiei este cu atât mai 

importantă, în contextul acestei lucrări, cu cât însăşi soluţia propusă de către 

reprezentanţii teoriei pentru problema identităţii personale este atacată pe 

considerentul că nu reuşeşte să explice într-o manieră acceptabilă cum se realizează 

individuaţia unei persoane. Iată de ce am considerat că este necesară o evaluare mai 

amănunţită a manierei în care s-au raportat reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a 

eului la problema individuaţiei, evaluare în urma căreia să încerc să stabilesc dacă, 

în lumina concluziilor celor mai recente la care s-a ajuns în cadrul ontologiei, putem 

admite ideea că problema individuaţiei nu poate fi rezolvată din perspectiva teoriei 

de tip mănunchi a eului. 

      Pentru început, voi căuta să determin care sunt cele mai recente concluzii la care 

s-a ajuns în cadrul ontologiei cu privire la problema individuaţiei, care dintre 

soluţiile propuse pentru această problemă se bucură de o largă susţinere la 

momentul actual şi dacă vreuna dintre aceste soluţii are tendinţa de a se impune în 

detrimentul celorlalte. Voi continua prin a prezenta punctele de vedere ale 

reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului asupra acestei probleme şi a le 

evalua prin prisma criticilor care le pot fi aduse. În urma acestei evaluări, mă voi 

pronunţa în privinţa viabilităţii criticii care a fost formulată la adresa teoriei de tip 

mănunchi a eului, critică potrivit căreia problema individuaţiei este irezolvabilă din 

perspectiva acestei teorii. 

      Pentru început, să vedem în ce constă problema individuaţiei şi care sunt 

principalele tipuri de soluţii propuse, la momentul actual, în vederea rezolvării ei. 
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      i)  Propuneri de soluţionare a problemei individuaţiei 

 

      Problema individuaţiei se rezumă, în esenţă, la următoarea întrebare: Cum este 

posibil ca două lucruri calitativ identice să fie, în acelaşi timp, numeric distincte? 

Altfel spus, problema constă în a explica multiplicitatea unor lucruri care sunt 

perfect identice din punct de vedere calitativ, având exact aceleaşi proprietăţi. 

      În linii mari, putem diferenţia două categorii de soluţii propuse în vederea 

explicării modului în care se individuează lucrurile: cele potrivit cărora ceea ce 

individuează un lucru sunt proprietăţile sale şi cele potrivit cărora proprietăţile nu au 

capacitatea de a individua singure lucrurile, astfel încât nu putem rezolva problema 

decât dacă presupunem că la baza proprietăţilor unui lucru se află o entitate 

substanţială care joacă rolul de principiu al individuaţiei pentru acel lucru. Potrivit 

lui Norman Swartz, teoriile care încearcă să rezolve problema individuaţiei 

invocând nimic mai mult decât proprietăţile unui lucru sunt denumite teorii 

negative. Teoriile negative sunt, de asemenea, denumite câteodată în mod plastic 

teorii de tip mănunchi, din moment ce ele argumentează că un lucru nu este nimic 

mai mult decât un mănunchi de proprietăţi. Teoriile care încearcă să rezolve 

problema individuaţiei afirmând că un lucru este mai mult (ex: o substanţă) decât 

proprietăţile sale sunt denumite teorii pozitive1. După cum voi arăta ceva mai târziu, 

în afara acestor teorii care încearcă să explice modul în care se realizează 

individuaţia în cazul lucrurilor, putem identifica, în literatura contemporană, şi 

concepţii cu privire la modul în care se individuează evenimentele. Pentru început, 

să vedem, însă, mai detaliat, care sunt caracteristicile distinctive ale teoriilor 

negative şi ale celor pozitive asupra problemei individuaţiei şi ce critici le-au fost 

aduse acestor teorii. 

      Teoriile negative sunt construite pornind de la presupoziţia că nu există două 

lucruri calitativ identice în univers, motiv pentru care identitatea numerică poate fi 

explicată exclusiv în termenii proprietăţilor pe care un lucru le instanţiază. Cei care 

                                                 
1 Norman Swartz,  Individuation  in  Beyond Experience: Metaphysical Theories and Philosophical 
Constraints,  2001,  pag. 279. 
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formulează astfel de teorii consideră că principiul identităţii indiscernabililor este 

adevărat şi că două lucruri sunt identice numai dacă au exact aceleaşi proprietăţi. În 

cazul în care nu au aceleaşi proprietăţi, atunci sunt diferite şi numeric distincte. 

      Primul care a propus o astfel de teorie negativă în ce priveşte problema 

individuaţiei a fost Leibniz (el fiind, de altfel, şi cel care a formulat principiul 

identităţii indiscernabililor). Principala critică ce i se aduce teoriei lui Leibniz este 

aceea că nu reuşeşte să demonstreze, într-o manieră convingătoare, veridicitatea 

principiului identităţii indiscernabililor (el apelează la argumente de ordin teologic 

pentru a demonstra veridicitatea principiului). 

      Autorii contemporani care formulează astfel de teorii negative nu mai apelează 

la argumente de ordin teologic, ci încearcă să demonstreze că principiul menţionat 

este logic necesar. Thomas Foster, unul dintre cei mai cunoscuţi dintre aceşti autori, 

a formulat următorul argument pentru a demonstra necesitatea logică a acestui 

principiu: fie două obiecte numeric distincte a şi b care sunt separate unul de altul, 

astfel încât a are proprietatea relaţională de a fi separat de b (cu precizarea că 

proprietăţile relaţionale nu sunt concepute ca fiind relaţii, ci ca fiind calităţi 

monadice). Dacă principiul identităţii indiscernabililor nu ar fi adevărat şi ar fi 

posibil ca două lucruri distincte să aibă exact aceleaşi proprietăţi, atunci b ar trebui 

să aibă de asemenea proprietatea de a fi separat de b, adică de a fi separat de sine 

însuşi. Dar o asemenea condiţie este imposibilă, pentru că nimic nu poate fi separat 

de sine însuşi. De aici, Foster deduce că: principiul identităţii indiscernabililor este 

în mod necesar adevărat şi orice două lucruri numeric distincte trebuie să difere 

sub aspectul proprietăţilor lor. Ceea ce înseamnă că identitatea calitativă între 

lucruri numeric distincte este o imposibilitate logică1. Principala obiecţie care i se 

aduce atât lui Foster cât şi celorlalţi autori care împărtăşesc un punct de vedere 

similar este aceea că aşa-numitele proprietăţi relaţionale nu sunt de fapt proprietăţi, 

calităţi monadice ale lucrului, ci relaţii, chiar dacă cei care susţin existenţa lor 

contestă acest fapt. 

                                                 
1 Thomas Foster,  Symmetrical Universes and the Identity of Indiscernibles  in Philosophy Research 
Archives,  8,  1982,  pag. 178. 
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      Aceeaşi obiecţie a fost formulată şi la adresa altor teorii negative, asemănătoare 

celei a lui Foster, potrivit cărora individuaţia unui lucru a sau b este asigurată în 

virtutea faptului că acel lucru instanţiază o proprietate, o calitate monadică, care îi 

este specifică lui, respectiv proprietatea de a fi identic cu a sau de a fi identic cu b. 

Autorii acestor teorii consideră că astfel de proprietăţi (pe care ei le denumesc 

proprietăţi de hecceitate sau esenţe individuale) sunt o categorie specială de 

proprietăţi relaţionale care pot realiza individuaţia lucrurilor1. Aşa-numitelor 

proprietăţi de hecceitate li se contestă statutul de proprietăţi din două motive: în 

primul rând pentru că definiţia unei astfel de proprietăţi sună, mai degrabă, ca 

definiţia unei relaţii decât ca cea a unei proprietăţi şi în al doilea rând pentru că îi 

lipseşte caracterul de universalitate care, în opinia criticilor, îi este esenţial 

conceptului de proprietate (o proprietate de hecceitate nu poate fi universală 

deoarece, dacă individuaţia unui lucru se realizează în virtutea proprietăţii sale de 

hecceitate, înseamnă că această proprietate trebuie să îi fie specifică lucrului 

respectiv). 

      Potrivit unui alt grup de teorii negative în ce priveşte problema individuaţiei, 

individuaţia lucrurilor se realizează în virtutea unor aşa-numite proprietăţi ordinale. 

În conformitate cu aceste teorii, o proprietate ordinală poate individua un lucru prin 

faptul că îi conferă acestuia o poziţie unică într-o anumită ordine (ex: al doilea 

munte din punct de vedere al înălţimii, al cincilea lac din punct de vedere al 

salinităţii, etc.). Cei care critică acest grup de teorii negative contestă principiul 

identităţii indiscernabililor şi susţin că nu există nici un principiu logic necesar în 

conformitate cu care două lucruri numeric distincte ar trebui să difere sub aspectul 

vreunei proprietăţi, fie ea chiar şi proprietate ordinală. În opinia criticilor,  nu există 

nici o garanţie logică că două lucruri numeric distincte trebuie să difere şi nu este 

logic imposibil ca să existe doi munţi de aceeaşi înălţime care să se afle pe locul doi 

într-o ierarhie a înălţimii munţilor sau două lacuri cu aceeaşi salinitate care să se afle 

pe locul cinci într-o ierarhie a salinităţii lacurilor. 

                                                 
1 cf. Robert M. Adams,  Primitive Thisness and Primitive Identity  in  Journal of Philosophy 76,  1, 
1979,  pag. 8. 
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      În rândul teoriilor negative se numără şi soluţiile problemei individuaţiei 

propuse de către cei care susţin ideea existenţei tropilor. Autorii acestui grup de 

teorii nu încearcă să identifice o anumită proprietate cu caracter particular în virtutea 

căreia s-ar putea individua un întreg mănunchi de proprietăţi universale deoarece, în 

opinia lor, toate proprietăţile ce alcătuiesc mănunchiul au un caracter particular 

(sunt tropi, particulari abstracţi). Acceptarea teoriei tropilor permite, astfel, o 

rezolvare simplă a problemei individuaţiei, respectiv aceea că particularul concret se 

individuează în virtutea faptului că toate proprietăţile care îl compun îi sunt 

specifice. Cei care încearcă să critice această modalitate de soluţionare a problemei 

individuaţiei, se axează pe a contesta existenţa tropilor. 

      Există şi un grup de teorii negative potrivit căruia un lucru se individuează în 

virtutea poziţiei sale spaţio-temporale. În opinia autorilor acestor teorii, poziţia 

spaţio-temporală a unui lucru are capacitatea de a realiza individuaţia acelui lucru 

deoarece numai lucrul respectiv poate avea respectiva poziţie. Considerate în mod 

separat, însă, poziţia spaţială şi cea temporală a unui lucru nu pot realiza 

individuaţia acestuia deoarece pot exista o infinitate de lucruri care sunt prezente în 

acelaşi loc în momente diferite şi o infinitate de lucruri care sunt prezente în acelaşi 

moment în locuri diferite. După cum observă Anthony Quinton: Nu există o limită a 

numărului lucrurilor care pot fi prezente într-o poziţie particulară în spaţiu, cu 

condiţia ca ele să se afle acolo în momente diferite. La fel, nu există o limită a 

numărului lucrurilor care pot exista într-un moment particular în timp, cu condiţia 

ca ele să se găsească în locuri diferite. Dar această promiscuitate nelimitată de 

poziţii în spaţiu şi timp considerate în mod separat este înlocuită de corectitudinea 

cea mai riguroasă atunci când ele sunt îmbinate. O poziţie completă, adică spaţială 

şi temporală, este or monogamă or virgină, vorbind ontologic1. Această modalitate 

de soluţionare a problemei individuaţiei, la fel ca şi cea susţinută de către partizanii 

existenţei tropilor, se bucură de o largă susţinere, părând a avea mari şanse de a face 

faţă cu succes criticilor. Cu toate acestea şi ea este afectată de critici, indiferent dacă 

spaţiul şi timpul sunt concepute ca fiind relative sau absolute.  
                                                 
1 Anthony Quinton,  The Nature of Things,  Routledge & Kegan Paul,  London,  1973,  pag. 17. 
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      Potrivit criticilor, în cazul în care concepem spaţiul şi timpul ca fiind relative, 

poziţia spaţială şi poziţia temporală a unui obiect nu sunt calităţi monadice ale 

acestuia, ci sunt relaţii (un obiect are o anumită poziţie spaţială şi o anumită poziţie 

temporală în virtutea faptului că stă în anumite relaţii spaţiale şi temporale cu alte 

obiecte din univers). Or, având în vedere faptul că relaţiile se stabilesc între obiecte 

numeric distincte, rezultă că, pentru a putea individua un obiect, trebuie să 

individuăm în prealabil un altul, ceea ce conduce în mod inevitabil la circularitate. 

Pe de altă parte, în cazul în care concepem timpul şi spaţiul ca fiind absolute ne 

confruntăm cu o altă dificultate, şi anume aceea că nu mai putem distinge un punct 

al spaţiului de un alt punct al spaţiului sau un punct al timpului de un alt punct al 

timpului (spaţiul şi timpul fiind amorfe). Într-o astfel de situaţie este necesar să 

recurgem la relaţii pentru a putea determina care este poziţia unui obiect, caz în care 

ajungem să ne confruntăm cu aceleaşi dificultăţi ca şi cei care concep timpul şi 

spaţiul ca fiind relative. 

      În ce priveşte teoriile pozitive în privinţa modului în care poate fi rezolvată 

problema individuaţiei, acestea pornesc de la presupoziţia că ceea ce individuează 

fiecare obiect în parte este un substrat substanţial care stă la baza proprietăţilor 

acelui obiect. În opinia autorilor acestor teorii (cum ar fi, spre exemplu, Gustav 

Bergmann sau E. B. Allaire), două obiecte calitativ identice vor fi numeric distincte 

în virtutea faptului că substraturile lor substanţiale sunt numeric distincte.  

      Potrivit adepţilor teoriilor pozitive, postularea existenţei unui astfel de substrat 

este necesară atât pentru a putea explica cum se realizează individuaţia unui obiect 

cât şi pentru a putea explica unitatea obiectului şi subzistenţa proprietăţilor acestuia, 

chiar dacă noi nu ştim exact ce este acest substrat substanţial. După cum afirma 

John Locke în lucrarea sa intitulată An Essay Concerning Human Understanding: 

atunci când vorbim sau ne gândim la orice tip particular de substanţe corporale ... 

chiar dacă ideea pe care o avem ... despre ele ar fi doar colecţia acelor numeroase 

idei simple pe care noi le găsim unite într-un lucru, totuşi, pentru că noi nu putem 

concepe cum pot ele să subziste singure sau una în alta, presupunem că ele există şi 

au ca suport un subiect comun, suport pe care îl denotăm cu numele de substanţă 
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chiar dacă nu avem o idee clară sau distinctă despre acel lucru pe care îl 

presupunem a fi suport1. Locke admite, într-o manieră explicită, că nu ştie ce este 

acest suport substanţial a cărui existenţă o presupune: substanţa este presupusă, 

întotdeauna, ca fiind ceva dincolo de extensiune, figură, soliditate, mişcare ... sau 

alte idei observabile, deşi noi nu ştim ce este ea2.  

      Putem diferenţia patru categorii principale de critici care au fost formulate la 

adresa teoriilor pozitive în privinţa problemei individuaţiei. 

      O primă categorie este constituită din acele critici care caută să evidenţieze 

faptul că, din moment ce substratul substanţial este lipsit de proprietăţi, el este în 

mod esenţial nedetectabil, existenţa sa neputând fi verificată nici prin simţuri şi nici 

prin intermediul instrumentelor ştiinţifice. Particularul pur este un postulat ontologic 

care trece dincolo de limita a ceea ce este empiric testabil, este o entitate non-

empirică prin excelenţă, iar o teorie care invocă un astfel de particular pur pentru a 

explica individuaţia nu poate trece de nivelul unei pure speculaţii.  

      Potrivit celei de-a doua categorii de critici, noţiunea de “particular pur” este 

incoerentă şi auto-contradictorie3, motiv pentru care problema individuaţiei nu 

poate fi rezolvată făcând apel la această noţiune. Hoffman şi Rosenkrantz, doi dintre 

cei mai cunoscuţi critici ai teoriilor pozitive în ce priveşte individuaţia, formulează 

patru motive pentru care ei consideră că această noţiune este incoerentă şi auto-

contradictorie: 1) particularii puri nu exemplifică proprietăţi deşi este un adevăr 

necesar că orice entitate exemplifică proprietăţi; 2) se presupune că particularii puri 

nu au proprietăţi în mod necesar, totuşi există multe proprietăţi pe care ei le au în 

mod necesar (ex: proprietatea de a nu avea proprietăţi, proprietatea de a fi particular, 

proprietatea de a fi concret, etc.); 3) ceva care nu exemplifică proprietăţi nu poate fi 

conceput, de unde rezultă că un particular complet lipsit de proprietăţi este 

inconceptibil; 4) dat fiind faptul că un particular pur trebuie să aibă proprietăţi cum 

                                                 
1 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding,  book II,  chap. XXIII,  J.M. Dent & 
Sons Ltd.,  London,  1965,  §4. 
2 Ibidem,  §3. 
3 Joshua Hoffman, Gary S. Rosenkrantz,  Substance and Other Categories,  Cambridge University 
Press,  Cambridge,  1994,  pag. 48-49. 
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sunt cele pe care le-am menţionat anterior, ideea unui particular complet lipsit de 

proprietăţi este incoerentă.         

      În conformitate cu cea de-a treia categorie de critici, pentru a putea admite că 

astfel de substraturi lipsite de proprietăţi pot individua obiecte ar trebui să explicăm, 

în prealabil, cum se individuează substraturile însele. Problema este, însă, că o astfel 

de tentativă de a explica în ce mod se realizează individuaţia substraturilor fie va 

avea drept consecinţă un regres la infinit fie ne va conduce la concluzia că 

substraturile nu sunt necesare pentru a realiza individuaţia obiectelor. Potrivit lui 

Hoffman şi Rosenkrantz: dacă obiectele obişnuite necesită substraturi pe post de 

individuatori de ce nu ar necesita şi substraturile însele o entitate pentru a le 

individua? Proprietăţile nu le pot individua pentru că nu au proprietăţi. Orice 

altceva ar putea servi pentru a individua substraturile (altceva decât alte 

substraturi, spre exemplu locaţia), va servi pentru a individua obiecte fără a trebui 

să invocăm substraturi. Astfel, consistenţa pare să implice fie că substraturile 

necesită substraturi suplimentare în calitate de individuatori (o absurditate), fie că 

substraturile nu sunt necesare pentru a individua obiecte obişnuite1.  

      Potrivit celei de-a patra categorii de critici, postularea unui astfel de substrat 

substanţial ne permite, în cel mai bun caz, să rezolvăm problema individuaţiei din 

punct de vedere teoretic dar nu şi din punct de vedere epistemic deoarece, din 

moment ce substratul substanţial nu este accesibil prin experienţă, postularea 

existenţei sale nu ne este de folos în încercarea de a explica cum reuşesc oamenii să 

individueze obiecte în viaţa de zi cu zi. 

      Este important să precizăm că, deşi toate cele patru categorii de critici sunt bine 

fundamentate, la momentul actual ele nu au acelaşi impact asupra teoriilor pozitive, 

lucru observat chiar de către adepţii acestor teorii. Astfel, referindu-se la prima 

categorie de critici,  J. P. Moreland (unul dintre adepţii contemporani ai ideii potrivit 

căreia particularii puri pot individua obiecte) afirmă că: este în mod clar cea mai 

slabă şi îşi are originea în constrângeri empirice asupra ontologiei analitice... 

Obiecţia era una puternică în zilele lui Bergmann şi ale discipolilor săi deoarece ei 
                                                 
1 Joshua Hoffman, Gary S. Rosenkrantz,  op. cit.,  pag. 51. 
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au trăit într-un timp în care forme de pozitivism erau încă vii şi, în fapt, ei înşişi au 

subscris la o formă de epistemologie empirică... În ziua de astăzi, cei mai mulţi 

filosofi nu vor aplica asupra ontologiei analitice tipul de constrângeri empirice care 

era prezent pe vremea lui Bergmann1. Dincolo de aceste diferenţe, este indiscutabil 

faptul că aceste patru categorii de critici au avut şi continuă să aibă un impact major 

asupra teoriilor pozitive, determinându-i pe majoritatea autorilor contemporani care 

încearcă să soluţioneze problema individuaţiei să opteze pentru formularea unor 

teorii negative. 

      În linii mari, acestea sunt soluţiile propuse până în prezent în vederea rezolvării 

problemei individuaţiei pentru obiecte şi principalele critici care au fost formulate la 

adresa lor. Este dificil de spus care dintre aceste soluţii are tendinţa de a se impune 

dar se poate constata, în literatura de specialitate contemporană, o efervescenţă mult 

mai mare a discuţiilor în ce priveşte teoriile negative, prin comparaţie cu discuţiile 

ce au ca subiect analiza teoriilor pozitive. Această efervescenţă este explicabilă dat 

fiind numărul mare de teorii negative care sunt propuse, diversitatea acestora, şi 

numeroasele încercări de modificare a unora dintre teoriile negative, astfel încât 

acestea să aibă capacitatea de a face faţă criticilor care le-au fost aduse anterior. 

Fiecare formulare a unei noi versiuni de teorie negativă, care nu este afectată de 

obiecţiile formulate la adresa versiunilor anterioare, îi determină pe critici să 

analizeze în profunzime această nouă versiune în încercarea de a stabili dacă ea într-

adevăr nu mai are puncte slabe şi nu îi mai pot fi aduse noi obiecţii. Acest proces de 

continuă reevaluare şi de formulare a unor noi versiuni conduce la apariţia unor 

teorii negative din ce în ce mai solide, la adresa cărora este tot mai dificil să 

formulezi obiecţii. Nu acelaşi lucru se poate spune şi în cazul teoriilor pozitive care 

sunt rareori modificate, având puţine versiuni. În plus, versiunile nou apărute nu 

reuşesc să răspundă decât parţial şi, adeseori, nesatisfăcător criticilor ce au fost 

aduse versiunilor anterioare. Oricum, este cert faptul că teoriile pozitive se bucură, 

în prezent, de un număr mic de susţinători, majoritatea autorilor care sunt preocupaţi 

                                                 
1 J. P. Moreland,  Theories of Individuation: A Reconsideration of Bare Particulars  in  Pacific 
Philosophical Quarterly,  79,  1998,  pag. 251. 
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de problema individuaţiei încercând să soluţioneze această problemă prin 

formularea unor teorii negative.  

      Având în vedere aceste elemente, consider că avem motive pentru a afirma că, 

cel puţin la momentul actual, teoriile negative au tendinţa de a se impune în 

detrimentul celor pozitive. Nu toate teoriile negative sunt, însă, la fel de influente în 

literatura de specialitate contemporană. Există două grupuri de teorii negative care 

se bucură de o susţinere mai largă decât celelalte, şi anume teoriile negative 

formulate de către partizanii existenţei tropilor şi teoriile negative potrivit cărora 

individuaţia obiectelor se realizează spaţio-temporal. Gradul mai mare de susţinere 

de care beneficiază aceste grupuri de teorii este explicabil prin prisma capacităţii lor 

de a face faţă criticilor şi de a rezolva într-o manieră plauzibilă problema 

individuaţiei pentru lucruri, motiv pentru care putem afirma că ele au un potenţial 

mai mare decât alte teorii negative de a fi recunoscute în viitor drept rezolvări 

viabile ale respectivei probleme.  

      Odată încheiată prezentarea principalelor teorii contemporane prin intermediul 

cărora se încearcă să se explice cum se realizează individuaţia în cazul obiectelor, 

voi expune, în cele ce urmează, şi principalele concepţii recente privind modul în 

care se individuează evenimentele. Înainte de a trece la prezentarea propriu-zisă a 

acestor concepţii, este, însă, important să menţionăm cum sunt caracterizate 

evenimentele în literatura de specialitate contemporană. Importanţa unui astfel de 

demers reiese şi din faptul că unele concepţii privind individuaţia evenimentelor 

sunt direct influenţate de modul în care autorii lor caracterizează evenimentele.  

      În linii mari, evenimentele sunt caracterizate ca fiind fie fapte (ex: John Smith s-

a accidentat) fie particulari (ex: accidentarea lui John Smith). Toţi autorii cad de 

acord că evenimentele, spre deosebire de lucruri, nu îşi păstrează identitatea pe 

parcursul timpului fie pentru că au o existenţă instantanee (dispar imediat după ce 

au apărut) fie pentru că au părţi temporale şi nu sunt niciodată în întregime prezente 

la un anumit moment dat1 (spre deosebire de evenimente, lucrurile sunt în întregime 

prezente la un moment dat şi continuă să fie prezente în acest fel pe parcursul 
                                                 
1 David H. Mellor,  The Facts of Causation,  Routledge,  London and New York,  1995,  pag.  46. 
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timpului, motiv pentru care pot fi reidentificate ca atare la intervale temporale 

diferite). Majoritatea evenimentelor sunt concepute ca fiind schimbări. Aceasta nu 

este, însă, o trăsătură distinctivă a tuturor evenimentelor deoarece există anumite 

evenimente (cum ar fi, spre exemplu, începutul sau finalul unei acţiuni) cărora nu le 

putem atribui titulatura de schimbări.       

      Numeroşi autori contemporani caracterizează evenimentele ca fiind schimbări 

ale unor substanţe. În opinia lor, două evenimente sunt identice numai dacă ele sunt 

schimbări ale uneia şi aceleiaşi substanţe. Dacă sunt schimbări ale unor substanţe 

diferite, atunci sunt evenimente diferite. Potrivit concepţiei acestor autori, 

individuaţia în cazul evenimentelor se realizează pornind de la diferenţierea 

substanţelor ale căror schimbări sunt (presupunând, deci, individuarea prealabilă a 

acestora). Această concepţie se confruntă, însă, cu dificultăţi majore atunci când 

trebuie să explice cum pot fi diferenţiate două evenimente care au loc în aceeaşi 

substanţă şi în acelaşi interval temporal.  

      O altă concepţie asupra individuaţiei evenimentelor este aceea potrivit căreia 

două evenimente sunt diferite dacă se întâmplă în locaţii diferite. Dacă vom 

caracteriza evenimentele ca fiind schimbări ale unor substanţe, localizarea unui 

anumit eveniment se va putea realiza prin localizarea anterioară a substanţei a cărei 

schimbare o reprezintă acel eveniment. Locaţia evenimentului nu se constituie, însă, 

din întregul spaţiu ocupat de către acea substanţă, ci doar din spaţiul ocupat de acea 

parte a substanţei care se schimbă atunci când se întâmplă evenimentul respectiv. 

Principala problemă cu care se confruntă adepţii acestei concepţii este aceea că au 

dificultăţi în a identifica locaţia evenimentelor mentale. Pe lângă aceasta, concepţiei 

lor i se aduce obiecţia că nu ia în considerare elemente importante cum ar fi durata 

evenimentelor sau cauzele şi efectele acestora, elemente care pot diferenţia două 

evenimente, chiar dacă acestea au exact aceeaşi locaţie. 

      În conformitate cu o a treia concepţie privind individuaţia evenimentelor, două 

evenimente sunt diferite dacă se desfăşoară pe parcursul unor intervale temporale 

diferite. În caz contrar, ele sunt identice. Criticii au semnalat, însă, faptul că nu este 

suficient să cunoaştem intervalul temporal în care se desfăşoară anumite evenimente 
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deoarece pot exista şi alte elemente care le diferenţiază. Spre exemplu, există 

posibilitatea ca ele să nu aibă exact aceeaşi locaţie sau ca locaţia să varieze pe 

parcursul respectivului interval temporal; de asemenea, există posibilitatea ca ele să 

aibă cauze şi efecte diferite. 

      Potrivit celei de-a patra concepţii asupra individuaţiei evenimentelor, ceea ce 

individuează un eveniment este poziţia sa spaţio-temporală. În cazul în care două 

evenimente au aceeaşi poziţie spaţio-temporală, ele vor trebui considerate ca fiind 

identice. Criticii acestei concepţii consideră, însă, că pot fi imaginate două 

evenimente care se întâmplă în acelaşi loc şi în acelaşi timp fără a fi identice. Spre 

exemplu, ne putem imagina o bilă de metal care se roteşte cu 60 de grade pe 

parcursul a 30 de secunde şi care, în acelaşi interval temporal, se încălzeşte. Deşi 

aceste două evenimente se întâmplă în acelaşi loc şi în acelaşi timp, în mod evident 

ele nu sunt identice. Faptul că două evenimente pot avea loc concomitent în una şi 

aceeaşi locaţie pune sub semnul întrebării posibilitatea ca individuaţia spaţio-

temporală să fie la fel de eficientă în cazul evenimentelor ca şi în cazul obiectelor. 

Cu toate acestea, există în continuare numeroşi autori care consideră că aceasta este 

cea mai sigură metodă de a rezolva problema individuaţiei pentru evenimente. 

      O a cincea concepţie este cea potrivit căreia două evenimente sunt diferite dacă 

au cauze şi efecte diferite. Cei care au propus această concepţie consideră că două 

evenimente care au exact aceleaşi cauze şi efecte sunt identice deoarece 

evenimentele au o poziţie unică în structura relaţiilor cauzale dintre evenimente, 

oarecum în acelaşi mod în care obiectele au o poziţie unică în structura spaţială a 

obiectelor1. Faptul că un eveniment nu poate avea decât o unică poziţie în structura 

cauzală a evenimentelor a fost acceptat de către marea majoritate a autorilor care 

sunt interesaţi de analiza problemei individuaţiei, astfel încât această concepţie a 

ajuns să se bucure de o largă susţinere. Cu toate acestea, nici ea nu este ferită de 

critici. În principal, i se aduce obiecţia că nu putem avea niciodată garanţia că am 

identificat toate cauzele şi toate efectele unui eveniment, motiv pentru care această 

                                                 
1 Donald Davidson,  Zur Individuation von Ereignissen  in  Handlung und Ereignis.  Suhrkamp,        
Frankfurt,  1980,  pag. 256. 
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soluţie a problemei individuaţiei pentru evenimente nu este deloc sigură dacă avem 

în vedere aplicabilitatea ei practică. La nivel pur teoretic, însă, acestei concepţii nu 

i-au fost aduse obiecţii semnificative. 

      În linii mari, acestea sunt principalele concepţii cu privire la individuaţia 

evenimentelor care sunt luate în discuţie în literatura de specialitate contemporană. 

Este adevărat că nu toate se bucură de aceeaşi susţinere şi că două dintre ele (cea 

potrivit căreia individuaţia evenimentelor se realizează spaţio-temporal şi cea 

potrivit căreia individuaţia evenimentelor se realizează prin cauze şi efecte) au, prin 

comparaţie cu celelalte, un număr mult mai mare de adepţi deoarece se consideră că 

ele oferă explicaţii satisfăcătoare ale problemei individuaţiei pentru evenimente, 

care pot rezista cu succes în faţa majorităţii criticilor. Dacă analizăm comparativ 

doar cele două concepţii menţionate, putem constata că una dintre ele (cea conform 

căreia individuaţia se realizează prin cauze şi efecte) este mai solidă la nivel 

teoretic, ea oferind o soluţie a problemei individuaţiei pentru evenimente căreia, cel 

puţin la nivel principial, nu i se pot aduce obiecţii semnificative. În ce priveşte 

aplicabilitatea ei practică, este adevărat că pot apare dificultăţi dar cu probleme 

similare ne vom confrunta şi dacă vom încerca să stabilim cum poate fi individuat 

spaţio-temporal un eveniment la nivelul vieţii de zi cu zi (nu putem fi siguri că am 

identificat cu exactitate locul unde s-a produs evenimentul şi nici că am determinat 

cu precizie intervalul temporal în care a avut loc acesta). Iată de ce majoritatea 

autorilor sunt de părere că, în cazul evenimentelor, este mult mai plauzibil să 

considerăm că individuaţia se realizează cauzal şi nu spaţio-temporal. 

      Acestea fiind spuse, voi trece, în cele ce urmează, la prezentarea punctelor de 

vedere ale reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului în ce priveşte modul în 

care poate fi soluţionată problema individuaţiei. 
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      ii)  Soluţionarea problemei individuaţiei în viziunea reprezentanţilor  

           teoriei de tip mănunchi a eului 

 

      Încă de la început, trebuie spus că nu toţi reprezentanţii teoriei s-au pronunţat 

explicit în privinţa modului în care ei consideră că ar putea fi soluţionată problema 

individuaţiei. Dar, după cum voi arăta în cele ce urmează, chiar şi în cazul acelor 

reprezentanţi care nu au precizat explicit cum consideră că ar putea fi rezolvată 

problema, comentatorii au încercat să identifice o serie de elemente pe baza cărora 

să ne putem forma o imagine asupra modului în care ar putea fi rezolvată problema 

individuaţiei din perspectiva acelui reprezentant al teoriei. În ce îi priveşte pe acei 

reprezentanţi care au propus soluţii pentru această problemă, ei nu au o concepţie 

unitară, lucru explicabil şi prin prisma faptului că unii dintre ei caracterizează 

elementele din care este alcătuită persoana ca fiind proprietăţi, în timp ce alţii le 

caracterizează ca fiind evenimente (or, după cum am putut constata, există anumite 

diferenţe între modul în care este soluţionată problema individuaţiei pentru lucruri şi 

cel în care este soluţionată problema individuaţiei pentru evenimente).  

      În cele ce urmează, voi căuta să identific, în cazul fiecăruia dintre principalii 

reprezentanţi ai teoriei de tip mănunchi a eului, elementele relevante în contextul 

discuţiei cu privire la problema individuaţiei, să prezint concepţiile care fie le-au 

fost atribuite de către comentatori fie au fost expuse explicit chiar de către ei înşişi, 

urmând ca, în final, să încerc să determin care dintre aceste concepţii poate fi 

clasificată din perspectiva distincţiilor pe care le-am trasat anterior şi să caut să 

stabilesc dacă vreuna dintre ele are capacitatea de a rezista criticilor care îi pot fi 

aduse. 

      În ce îl priveşte pe David Hume, nu putem spune că el a formulat, propriu-zis, o 

soluţie a problemei individuaţiei deoarece el nu a precizat în mod explicit cum se 

individuează o percepţie sau un mănunchi de percepţii. Pot fi, totuşi, identificate, în 

lucrările lui Hume, anumite elemente pe baza cărora comentatorii ulteriori au 

încercat să determine cum ar putea fi rezolvată problema individuaţiei din 

perspectivă humeeană. Un prim element care trebuie avut în vedere este acela că 
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percepţiile despre care vorbeşte Hume sunt evenimente şi nu proprietăţi aşa încât, în 

acest caz, avem de-a face cu rezolvarea problemei individuaţiei pentru evenimente. 

Un alt element important este acela că, în opinia filosofului scoţian, majoritatea 

percepţiilor (cu excepţia celor vizuale şi tactile) nu au locaţie spaţială, motiv pentru 

care nu este posibilă individuarea lor prin localizare spaţială sau spaţio-temporală. 

Hume vorbeşte, însă, despre relaţiile de asemănare şi cauzalitate prin intermediul 

cărora imaginaţia interconectează percepţiile în mănunchiuri, aşa încăt nu putem 

exclude posibilitatea ca, în cazul concepţiei humeene, individuaţia să se realizeze 

cauzal. De altfel, quasi-totalitatea comentatorilor care au analizat această chestiune 

consideră că, din perspectivă humeeană, individuaţia nu se poate realiza decât 

cauzal, aceasta fiind singura alternativă posibilă. Această alternativă este, însă, greu 

de apărat în faţa criticilor din mai multe considerente.  

      În primul rând, criticii subliniază faptul că, pentru Hume, aceste relaţii nu sunt 

decât ficţiuni ale imaginaţiei, motiv pentru care nu putem rezolva problema 

ontologică a individuaţiei făcând apel la ele. În plus, unul dintre critici, Don Garrett, 

susţine că Hume nu ar fi putut rezolva problema individuaţiei făcând apel doar la 

relaţiile cauzale dintre percepţii şi fără a lua în considerare poziţia spaţială a acestor 

percepţii. După cum observă Garrett, în conformitate cu concepţia humeană două 

percepţii calitativ identice aflate în minţi diferite pot fi distinse în virtutea relaţiilor 

lor cauzale dar numai pentru că diferă sub aspectul relaţiilor lor de precedenţă şi 

contiguitate cu alte percepţii (în opinia lui Hume, tot ceea ce este obiectiv prezent 

într-o relaţie de tip cauză-efect este precedenţa şi continuitatea în timp sau spaţiu). 

Există, însă, posibilitatea ca două percepţii calitativ identice aflate în minţi diferite 

să se desfăşoare simultan, caz în care ele vor putea diferi în virtutea relaţiilor lor 

cauzale numai dacă vor diferi şi sub aspectul locaţiilor lor spaţiale1. Or, dacă Hume 

consideră că, spre exemplu, două emoţii nu au locaţie spaţială, el nu le poate 

diferenţia în virtutea relaţiilor lor cauzale dacă ele sunt calitativ identice şi 

simultane. De asemenea, având în vedere faptul că filosoful scoţian concepe eul, 

                                                 
1 cf. Don Garrett,  Hume’s Self–Doubts About Personal Identity  in  The Philosophical Review,  3, 
1981,  pag. 351. 
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mintea sau persoana ca fiind un mănunchi de percepţii, concepţiei sale îi poate fi 

adusă aceeaşi obiecţie şi când ne referim la individuaţia eurilor, minţilor sau 

persoanelor. După cum observă Noonan, pentru a putea să considere că individuaţia 

la Hume se realizează cauzal, cineva trebuie fie să abandoneze viziunea proprie şi 

emfatic exprimată a lui Hume privind posibilitatea existenţei unor percepţii 

nelocalizate spaţial fie să respingă viziunea simţului comun potrivit căreia percepţii 

calitativ identice pot apare în două minţi în acelaşi timp1. 

      Consider că, deşi pot fi identificate o serie de elemente care ne conduc la ideea 

că, din perspectivă humeeană, individuaţia se realizează cauzal, nu putem avea 

certitudini în această privinţă atâta timp cât Hume nu s-a pronunţat suficient de 

explicit în acest sens. În măsura în care admitem, însă, că aceasta este soluţia la care 

ar fi recurs Hume pentru a explica în ce fel se realizează individuaţia, trebuie să 

remarcăm că ea cuprinde numeroase inadvertenţe iar criticile menţionate anterior 

sunt, într-adevăr, îndreptăţite. David Hume nu este, însă, singurul dintre 

reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului care a fost criticat pentru că nu se 

pronunţă într-o manieră explicită şi satisfăcătoare în privinţa modului în care ar 

putea fi rezolvată problema individuaţiei. Un alt reprezentant al teoriei la adresa 

căruia a fost formulată aceeaşi critică este William James. 

      James nu a precizat în mod explicit în nici una dintre lucrările sale care este 

poziţia sa în ce priveşte problema individuaţiei. Mai mult decât atât, este demn de 

menţionat faptul că, în articolele în care James îşi expune viziunea sa ontologică 

asupra lumii (publicate postum sub titlul Essays in Radical Empiricism), nu apare 

nici măcar o singură dată termenul individuaţie. Comentatorii au încercat, însă, ca 

pe baza anumitor elemente identificate în cadrul acestor articole să determine cum 

ar putea fi rezolvată problema individuaţiei din perspectivă jamesiană. Concluzia la 

care s-a ajuns a fost aceea că singura modalitate în care ar putea fi realizată 

individuaţia (judecând din perspectiva concepţiei ontologice a lui James asupra 

lumii) este prin intermediul relaţiilor funcţionale existente între elementele care 

                                                 
1 Harold W. Noonan,  Personal Identity,  Routledge,  London & New York, 1991, pag. 101. 
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alcătuiesc fiecare mănunchi în parte. Referindu-ne, în particular, la individuaţia 

eurilor, putem spune că ceea ce individuează fiecare eu în parte sunt relaţiile 

funcţionale care interconectează elementele sale componente, relaţii care sunt mai 

puternice decât cele existente între euri diferite.  

      Dincolo de faptul că nu putem avea certitudinea că acesta este modul în care 

James ar fi socotit că pot fi individuate eurile, o astfel de soluţie poate fi atacată şi 

pe considerentul că este incompletă şi neclară. Ea nu face menţiuni privind locaţia 

spaţială sau temporală a experienţelor pure, face referire la nişte relaţii funcţionale 

care nu sunt clar definite şi, în plus, diferenţierea dintre relaţiile mai puternice care 

ar exista în interiorul mănunchiului şi relaţiile mai slabe care ar exista între 

mănunchiuri are un caracter imprecis şi arbitrar, fiind uşor de contestat. Astfel de 

obiecţii sunt întemeiate (în cazul în care admitem că aceasta este soluţia la care ar fi 

recurs James dacă i s-ar fi cerut să explice cum consideră el că ar putea fi rezolvată 

problema individuaţiei). În condiţiile în care el nu s-a pronunţat, însă, explicit în 

privinţa acestei chestiuni, socotesc că toate consideraţiile cu privire la modalitatea în 

care ar fi soluţionat James problema individuaţiei rămân la nivelul unor simple 

speculaţii. 

      În cazul lui Ernst Mach nu mai putem spune că este vorba doar despre speculaţii 

ale comentatorilor deoarece el chiar susţine că individuaţia fiecărui mănunchi în 

parte se realizează în virtutea faptului că relaţiile din interiorul mănunchiului sunt 

mai tari decât cele din exteriorul acestuia. El nu precizează, însă, cum pot fi unele 

relaţii mai tari decât altele, cum poate fi determinat gradul de tărie al unei relaţii şi 

cum poate fi acesta comparat cu gradul de tărie al unei alte relaţii, cum slăbeşte o 

relaţie atunci când unul dintre elementele mănunchiului încetează să mai facă parte 

din mănunchi şi cum se întăreşte o relaţie atunci când un element exterior devine 

parte a mănunchiului, etc. De asemenea, Mach nu explică într-o manieră precisă şi 

detaliată ce înţelege prin titulatura de relaţii funcţionale şi nici nu menţionează dacă 

individuarea unei senzaţii se realizează exclusiv în virtutea relaţiilor funcţionale pe 

care ea le are cu alte senzaţii sau dacă mai trebuie luate în considerare şi alte 

aspecte. Lipsa acestor precizări nu ne permite să realizăm o clasificare exactă a 
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soluţiei propuse de el pentru problema individuaţiei şi face ca soluţia sa să fie 

vulnerabilă în faţa unor critici similare celor care au fost formulate la adresa soluţiei 

pe care comentatorii i-o atribuie lui James.     

      După cum arătam ceva mai de vreme în cadrul acestui capitol, Bertrand Russell 

(în perioada în care a fost adept al teoriei de tip mănunchi a eului) a avut două 

concepţii asupra statutului ontologic al elementelor care constituie eul (le-a 

caracterizat fie ca fiind evenimente fie ca fiind proprietăţi). Această deosebire de 

concepţie se reflectă şi în modul în care el soluţionează problema individuaţiei 

deoarece Russell are viziuni diferite în privinţa modului în care se realizează 

individuaţia unui mănunchi de evenimente şi, respectiv, cea a unui mănunchi de 

proprietăţi. 

      În ce priveşte individuaţia evenimentelor şi a mănunchiurilor de evenimente, 

aceasta se realizează în virtutea relaţiilor cauzale care interconectează un eveniment 

cu evenimentele care l-au precedat (relaţii cauzale care sunt caracterizate ca fiind 

fizice sau psihologice în funcţie de perspectiva din care sunt analizate). Dintre 

criticile formulate la adresa acestei concepţii, cea mai des invocată este aceea 

potrivit căreia Russell ia în considerare numai cauzele şi pierde din vedere efectele 

atunci când încearcă să stabilească în ce fel se realizează individuaţia unui 

eveniment, motiv pentru care soluţia sa poate fi pusă sub semnul întrebării în 

anumite situaţii (spre exemplu, într-o situaţie în care două evenimente ce par a avea 

cauze diferite au exact aceleaşi efecte). 

      În schimb, atunci când concepe individualii concreţi ca fiind mănunchiuri de 

proprietăţi, Russell abordează problema individuaţiei într-o altă manieră. De această 

dată, el caută să prezinte individualii ca fiind entităţi neinstanţiabile, definindu-i ca 

mănunchiuri de proprietăţi (elemente abstracte şi universale) ce au o structură 

determinată de relaţiile de coprezenţă care se stabilesc între elementele componente 

ale fiecărui mănunchi. Russell nu încearcă să rezolve problema individuaţiei unui 
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mănunchi de proprietăţi identificând un element al mănunchiului care îi este specific 

acestuia, ceva care nu se repetă1, deoarece îşi dă seama că nu ne putem aştepta ca o  

calitate simplă, cum ar fi nuanţa culorii C, să apară numai o dată2. Potrivit 

afirmaţiei lui Russell: vom căuta să scăpăm de această dificultate luând în 

considerare un complex de calităţi3. Avantajul unui astfel de complex de calităţi 

este acela că, în virtutea structurii sale, el este neinstanţiabil. Dar, după cum remarcă 

profesorul Ilie Pârvu: Această structură a «complexului calităţilor» prevenea doar 

instanţierea în acelaşi moment al timpului a particularilor (un individual nu poate 

coexista simultan cu una din instanţele lui), nu însă şi pe aceea care nu ţinea de 

unicitatea momentului temporal al coprezenţei proprietăţilor4. În ciuda opiniei lui 

Russell, o astfel de structură a mănunchiului de proprietăţi nu poate elimina 

instanţiabilitatea acestuia şi nu poate da seama conceptual-analitic de natura 

incomunicabilă a individualilor. 

      În ce îl priveşte pe Herbert Feigl, atunci când s-a pronunţat în privinţa problemei 

individuaţiei acesta a susţinut o unică poziţie, şi anume aceea că individuaţia se 

realizează spaţio-temporal. Dacă ne referim strict la individuaţia eului, aceasta se 

realizează prin localizarea spaţială şi temporală a elementelor care îl alcătuiesc, 

indiferent dacă acestea sunt concepute în manieră behavioristă sau în maniera unui 

adept al teoriei identităţii.  

      Principalele obiecţii pe care le are de înfruntat o astfel de concepţie sunt acelea 

care privesc modul în care este definit spaţiul şi timpul, obiecţii pe care le-am 

prezentat ceva mai devreme în cadrul acestei secţiuni dedicată problemei 

individuaţiei (dacă vom concepe spaţiul şi timpul ca fiind relative vom ajunge la 

circularitate iar dacă le vom concepe ca fiind absolute va trebui să facem apel la 

                                                 
1 Bertrand Russell,  Human Knowledge: Its Scope and Limits,  Allen and Unwin,  London,  1976,  
pag. 312. 
2 Ibidem,  pag. 312. 
3 Ibidem,  pag. 312. 
4 Ilie Pârvu,  Arhitectura existenţei. Teoria elementelor versus structura categorială a lumii,  vol. II,  
Paideia,  Bucureşti,  2001,  pag. 160. 
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relaţii pentru a determina poziţia obiectelor şi vom ajunge, de asemenea, la 

circularitate). 

      Derek Parfit nu s-a preocupat strict de problema individuaţiei dar în lucrările în 

care a abordat problema identităţii personale a oferit o serie de informaţii pe baza 

cărora ne putem forma o imagine destul de clară asupra modului în care el consideră 

că poate fi individuată o persoană. După cum am mai arătat, Parfit concepe persoana 

ca pe un ansamblu de evenimente mentale care sunt interconectate prin intermediul 

unor relaţii cauzale şi care au nevoie de un suport fizic pentru a exista. Chiar dacă 

are nevoie de acest suport fizic, persoana nu se identifică cu el deoarece suportul 

poate fi înlocuit cu un duplicat exact fără ca existenţa sau identitatea persoanei să fie 

afectate. De asemenea, potrivit lui Parfit, una şi aceeaşi persoană poate supravieţui 

în mai mulţi indivizi umani diferiţi. Este evident, aşadar, că, din punctul lui de 

vedere, individuaţia persoanelor nu se realizează spaţial sau spaţio-temporal. Din 

perspectivă parfitiană, individuaţia persoanelor se realizează cauzal, pe baza aşa-

numitei Relaţii R. Continuitatea unei persoane în timp este asigurată de existenţa 

unei astfel de Relaţii R iar identificarea unui mănunchi de elemente ca fiind o 

anumită persoană se face tot în funcţie de această relaţie.  

      Principala critică formulată la adresa acestei soluţii vizează posibilitatea 

(invocată de către Parfit) ca una şi aceeaşi persoană să aibă mai mulţi supravieţuitori 

în acelaşi timp. Deşi au locaţii spaţiale diferite, aceşti supravieţuitori nu sunt 

persoane diferite deoarece toţi s-au aflat sau încă se mai află în Relaţii R cu 

persoana iniţială. Or, după cum observă criticii, pe lângă faptul că această soluţie 

este anti-intuitivă ea este şi inaplicabilă la nivel practic (fiind imposibil pentru un 

observator independent să determine dacă diverse fiinţe umane se află în Relaţii R 

unele cu altele) şi nu explică în ce fel reuşim noi să diferenţiem persoanele în viaţa 

de zi cu zi. 

      Sintetizând cele spuse până acum cu privire la modalităţile în care reprezentanţii 

teoriei de tip mănunchi a eului au abordat problema individuaţiei în general şi 

problema individuaţiei persoanelor în special, se poate constata că unii dintre ei au 

evitat să se pronunţe în mod direct în privinţa acestei chestiuni, iar cei care s-au 



 

 

 

194

pronunţat nu au făcut-o întotdeauna într-o manieră explicită şi detaliată. Se pot face 

numeroase speculaţii în privinţa motivului pentru care reprezentanţii teoriei nu au 

acordat o atenţie mai mare problemei individuaţiei, în ciuda importanţei ei şi a 

implicaţiilor pe care le-ar putea avea soluţionarea acestei probleme asupra teoriei de 

tip mănunchi a eului. Unul dintre motivele cele mai des invocate de către criticii 

teoriei este acela că respectivii reprezentanţi şi-au dat seama că nu pot rezolva într-o 

manieră satisfăcătoare această problemă, astfel încât au preferat fie să o evite fie să 

formuleze soluţii cât mai vagi şi aproximative, care să poată fi rectificate în funcţie 

de context. 

      Consider că această observaţie a criticilor nu este pe deplin îndreptăţită deoarece 

autori cum ar fi Feigl, spre exemplu, se pronunţă clar în privinţa poziţiei pe care o 

adoptă în această chestiune, chiar dacă nu oferă prea multe detalii. În ce măsură este 

întemeiat punctul de vedere potrivit căruia reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a 

eului nu pot rezolva problema într-o manieră satisfăcătoare, voi încerca să stabilesc 

în rândurile ce urmează. 

 

      iii)  Evaluarea concepţiilor reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi  

             a eului în privinţa problemei individuaţiei 

 

      Pentru început, voi face distincţie între concepţiile cu privire la problema 

individuaţiei care le-au fost atribuite unor reprezentanţi ai teoriei de către 

comentatori (ex: concepţia lui Hume şi cea a lui James) şi concepţiile pe care şi le-

au expus reprezentanţii înşişi (ex: concepţia lui Mach, concepţiile lui Russell, 

concepţia lui Feigl şi, cu rezervele menţionate, cea a lui Parfit). 

      În ce priveşte prima categorie, după cum deja am afirmat, nu putem fi siguri că 

autorii respectivi chiar aveau aceste concepţii, aşa încât o evaluare a lor din 

perspectiva celor mai recente concluzii la care s-a ajuns în literatura de specialitate 

cu privire la problema individuaţiei ar avea un pronunţat caracter speculativ şi ar 

exista riscul să îi acuzăm pe respectivii autori pentru nişte idei pe care este posibil să 
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nu le fi susţinut nici ei. Din acest motiv, demersul de evaluare se va axa asupra 

concepţiilor din a doua categorie. 

      Voi începe prin a analiza concepţia lui Mach. Această concepţie nu poate fi 

încadrată cu exactitate în nici unul dintre tipurile de soluţii ale problemei 

individuaţiei despre care am arătat anterior că se bucură de susţinere în literatura de 

specialitate contemporană. Cel mult, ea ar putea fi clasificată, în sens larg, ca fiind o 

formă de teorie negativă cu privire la lucruri. Nici măcar o astfel de clasificare cu un 

caracter foarte general nu este, însă, sigură deoarece nu este clar ce rol îi acordă 

Mach principiului identităţii indiscernabililor în realizarea individuaţiei. Chiar dacă 

admitem că această concepţie este o formă de teorie negativă cu privire la lucruri, 

este necesar să subliniem că ea nu se află în concordanţă cu nici unul dintre tipurile 

de teorii negative pe care le-am prezentat (nici unul dintre acestea nu face distincţie 

între relaţii tari şi relaţii slabe pentru a realiza individuaţia), aşa încât nu o putem 

evalua din perspectiva unor critici îndreptate împotriva unuia dintre aceste tipuri de 

teorii. Oricum, având în vedere neconcordanţa sa cu teoriile contemporane privind 

individuaţia ca şi caracterul ei incomplet şi faptul că obiecţiile care i-au fost aduse 

sunt întemeiate, consider că această concepţie nu poate fi considerată drept o 

rezolvare satisfăcătoare a problemei individuaţiei. 

      Şi în cazul celor două concepţii ale lui Russell privind individuaţia, clasificarea 

este destul de dificil de realizat.  

      În ce priveşte prima concepţie, putem spune că aceasta corespunde, cel puţin în 

parte, acelui tip de soluţii privind problema individuaţiei pentru evenimente potrivit 

căruia individuaţia se realizează în virtutea relaţiilor cauzale care interconectează 

evenimentele. Nu putem fi siguri că ea corespunde în totalitate respectivului tip de 

soluţii deoarece precizările lui Russell sunt, pe alocuri, insuficiente (spre exemplu, 

el nu menţionează dacă efectele unui eveniment joacă vreun rol în individuaţia 

acestuia). În măsura în care acceptăm, însă, că ea este în concordanţă cu acest tip de 

soluţii, principala critică ce i se poate aduce concepţiei lui Russell este aceea că nu 

este sigură din punct de vedere al aplicabilităţii sale practice deoarece, atunci când 

încercăm să identificăm în viaţa de zi cu zi cauzele şi efectele în virtutea cărora se 
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individuează un eveniment real, nu putem avea certitudinea că le-am identificat pe 

toate şi că am stabilit cu exactitate care este poziţia pe care o ocupă respectivul 

eveniment în structura cauzală a evenimentelor. 

      Despre cea de-a doua concepţie a filosofului britanic nu se poate spune, însă, că 

se află în concordanţă cu vreunul dintre tipurile de soluţii ale problemei 

individuaţiei prezentate mai devreme. Ea nu poate fi caracterizată ca fiind o formă 

de teorie negativă cu privire la lucruri deoarece Russell nu apelează propriu-zis la 

principiul identităţii indiscernabililor pentru a rezolva problema, ci încearcă să 

definească structura particularului concret în aşa fel încât acesta să nu fie 

instanţiabil. De asemenea, nu o putem considera ca fiind o formă de teorie pozitivă 

cu privire la lucruri deoarece Russell nu invocă existenţa unui substrat substanţial în 

virtutea căruia s-ar realiza individuaţia mănunchiului de proprietăţi. Din acest motiv, 

nu îi putem aduce critici suplimentare, care să se adauge celei menţionate mai 

devreme, potrivit căreia filosoful britanic nu reuşeşte să elimine instanţiabilitatea 

particularului concret. Consider, însă, că respectiva critică este suficientă pentru a ne 

îndreptăţi să considerăm că această rezolvare propusă de către Russell pentru 

problema individuaţiei nu este una viabilă.  

      Spre deosebire de concepţiile celorlalţi reprezentanţi ai teoriei de tip mănunchi a 

eului pe care le-am evaluat până în acest moment, concepţia lui Herbert Feigl poate 

fi clasificată cu precizie ca fiind o teorie negativă cu privire la lucruri, în 

conformitate cu care individuaţia fiecărui mănunchi de elemente se realizează 

spaţio-temporal.  Deşi nici Feigl nu îşi expune prea detaliat punctele de vedere în ce 

priveşte individuaţia, el oferă suficiente informaţii pentru a ne permite să realizăm o 

încadrare exactă a concepţiei sale, concepţie care face parte din acel grup de soluţii 

cu privire la problema individuaţiei pentru lucruri care se bucură de cea mai largă 

susţinere la momentul actual. Ca şi celelalte soluţii din acest grup, ea se confruntă, 

însă, cu critici care vizează modul în care sunt concepute spaţiul şi timpul. 

      În ce priveşte concepţia lui Parfit, aceasta se deosebeşte de celelalte concepţii 

prezentate prin faptul că nu încearcă să rezolve problema individuaţiei în general, ci 

abordează exclusiv chestiunea individuaţiei persoanelor. În virtutea datelor oferite 
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de către filosoful britanic, putem spune că rezolvarea sa concordă, în mare parte, cu 

acel grup de soluţii cu privire la individuaţia evenimentelor potrivit căruia 

individuaţia se realizează cauzal. Ideea lui Parfit conform căreia mănunchiul de 

evenimente interconectate cauzal care constituie o persoană poate lua o formă 

ramificată (fără ca aceasta să conducă la apariţia unor persoane diferite) distinge, 

însă, concepţia sa de soluţiile din respectivul grup şi face ca, din perspectivă 

parfitiană, să fie greu de susţinut ideea poziţiei unice pe care o ocupă, în structura 

cauzală a evenimentelor, fiecare eveniment mental ce intră în alcătuirea persoanei. 

Totuşi, chiar dacă nu putem considera concepţia lui Parfit ca fiind într-o perfectă 

concordanţă cu respectivul grup de soluţii, criticile îndreptate împotriva acelor 

soluţii (mai ales cele care privesc identificarea cauzelor şi efectelor unui eveniment 

în viaţa de zi cu zi) îi sunt aplicabile şi ei. Şi nu numai că îi sunt aplicabile dar sunt 

şi justificate deoarece, dacă acceptăm concepţia parfitiană, este dificil de explicat 

cum reuşeşte un observator independent să individueze o persoană la nivel practic, 

în condiţiile în care Relaţia R poate lua o formă ramificată.       

      Ce concluzii putem trage în urma acestei evaluări?  

      În primul rând, se poate constata că există anumite concepţii ale reprezentanţilor 

teoriei de tip mănunchi a eului cu privire la problema individuaţiei despre care 

putem spune că sunt în concordanţă cu unele tipuri de soluţii ale acestei probleme  

care se bucură de o largă susţinere la momentul actual. Mai exact, este vorba, pe de 

o parte, de prima concepţie a lui Russell şi de concepţia lui Parfit (pe care le putem 

considera ca fiind, în linii mari, în concordanţă cu acel tip de soluţii privind 

individuaţia evenimentelor conform căruia individuaţia se realizează cauzal) şi, pe 

de cealaltă parte, de concepţia lui Feigl (despre care se poate afirma că se încadrează 

exact în acel tip de soluţii privind individuaţia lucrurilor potrivit căruia individuaţia 

se realizează spaţio-temporal). În ce îi priveşte pe ceilalţi reprezentanţi ai teoriei de 

tip mănunchi a eului, aceştia fie nu au precizat în mod explicit care le este concepţia 

în ce priveşte individuaţia (ex: David Hume, William James) fie au formulat 

concepţii cărora li s-au dus critici cu caracter decisiv şi care nu se mai bucură de 
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susţinere la momentul actual (cum se întâmplă în cazul concepţiei lui Mach sau în 

cazul celei de-a doua concepţii a lui Russell). 

      În al doilea rând, este demn de remarcat faptul că cele două tipuri de soluţii ale 

problemei individuaţiei pe care le-am menţionat anterior (individuaţia cauzală, în 

cazul evenimentelor şi individuaţia spaţio-temporală, în cazul lucrurilor), pe lângă 

faptul că au numeroşi susţinători, au şi un potenţial mai mare decât alte tipuri de 

soluţii ale problemei de a se impune, în viitor, în calitate de soluţii viabile ale 

problemei individuaţiei. În consecinţă, versiunile teoriei de tip mănunchi a eului 

care rezolvă problema individuaţiei într-o manieră similară cu unul sau altul dintre 

cele două tipuri de soluţii menţionate au perspective promiţătoare de a fi confirmate, 

în anii ce urmează, din punct de vedere al modului în care rezolvă această problemă. 

De asemenea, în cazul în care va fi construită o versiune a teoriei de tip mănunchi a 

eului care să caracterizeze elementele ce compun fiecare particular concret ca fiind 

tropi şi care să rezolve problema individuaţiei în maniera celor care admit existenţa 

tropilor, aceasta va avea, la rândul ei, mari şanse de a nu mai fi contestată din punct 

de vedere al modului în care soluţionează această problemă.  

      Îmi propusesem, în debutul acestei secţiuni dedicate analizei teoriei de tip 

mănunchi a eului în raport cu problema individuaţiei, să stabilesc dacă, în lumina 

concluziilor celor mai recente la care s-a ajuns în cadrul ontologiei, putem admite 

teza (susţinută de către criticii teoriei) potrivit căreia problema individuaţiei nu 

poate fi rezolvată într-o manieră satisfăcătoare din perspectiva teoriei de tip 

mănunchi a eului. În urma evaluării concepţiilor principalilor reprezentanţi ai teoriei 

în privinţa problemei individuaţiei, am constatat că majoritatea acestor reprezentanţi 

nu soluţionează într-o manieră satisfăcătoare respectiva problemă. Am putut 

observa, însă, că există şi reprezentanţi ai teoriei (ex: Feigl, Russell, Parfit) ale căror 

concepţii asupra acestei probleme sunt în concordanţă cu tipuri de soluţii care nu 

numai că se bucură de susţinere în literatura de specialitate contemporană dar au şi 

tendinţa de a se impune în detrimentul altor tipuri de soluţii ale problemei. Despre 

aceşti reprezentanţi nu putem spune că propun soluţii inacceptabile ale problemei. 

Nu numai că soluţiile lor nu sunt inacceptabile dar ele sunt chiar sustenabile şi au 
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potenţialul de a fi confirmate, în viitor, drept soluţii viabile ale problemei 

individuaţiei în condiţiile în care li se vor aduce o serie de completări şi, după caz, le 

vor fi eliminate unele imperfecţiuni. În plus, pot fi construite noi versiuni ale teoriei 

care să fie în concordanţă cu un alt grup de soluţii ale problemei individuaţiei care 

se bucură de o largă susţinere la momentul actual, respectiv soluţiile formulate de 

către unii reprezentanţi ai teoriei tropilor (cum ar fi, spre exemplu, Keith Campbell). 

Iată de ce nu putem admite o obiecţie cu caracter generalizator potrivit căreia 

problema individuaţiei este irezolvabilă din perspectiva teoriei de tip mănunchi a 

eului. De asemenea, consider că putem afirma cu îndreptăţire că această teorie 

permite formularea unor soluţii care au perspectiva de a fi confirmate în calitate de 

rezolvări viabile ale problemei individuaţiei. 

      Acestea fiind spuse, voi trece la următoarea secţiune a acestui al patrulea capitol 

al lucrării, secţiune dedicată analizei teoriei de tip mănunchi a eului din perspectiva 

neurofiziologiei. Voi avea în vedere două teme abordate în cadrul acestei discipline 

ştiinţifice: consecinţele divizării creierului asupra unităţii eului şi explicarea 

neurofiziologică a conştiinţei. Pe baza concluziilor la care voi ajunge în urma 

analizei acestor două teme, voi căuta să stabilesc dacă punctele de vedere ale 

adepţilor teoriei de tip mănunchi a eului în ce priveşte unitatea minţii şi 

caracterizarea conştiinţei sunt confirmate sau sunt infirmate din perspectiva 

neurofiziologiei. 
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      C)  Perspectiva neurofiziologiei 

 

a) Divizarea creierului şi unitatea eului 

 

      Într-un articol al său intitulat Divided Minds and the Nature of Persons, Derek 

Parfit afirmă că: date fiind avansurile din psihologie şi neurofiziologie, teoria de tip 

mănunchi a eului poate părea, acum, ca fiind evident adevărată1. El consideră că, 

graţie progreselor realizate în cadrul acestor două ştiinţe, suntem îndreptăţiţi să 

susţinem că teoria de tip mănunchi a eului este confirmabilă şi din punct de vedere 

ştiinţific, nu numai filosofic: Adevărul teoriei de tip mănunchi a eului mi se pare, în 

sensul cel mai larg, atât o concluzie ştiinţifică cât şi una filosofică2.  

      În ce priveşte neurofiziologia, ne putem întreba care sunt aceste noi rezultate 

care, în opinia lui Parfit, pot confirma veridicitatea teoriei de tip mănunchi a eului. 

În linii mari, filosoful britanic are în vedere o serie de rezultate obţinute în urma 

studierii proceselor neurofiziologice ce au loc în diverse zone ale creierului, 

rezultate care ne indică faptul că întreaga noastră viaţă mentală (inclusiv conştiinţa) 

este produsul unei multiplicităţi de procese cerebrale care se desfăşoară în creier şi 

care presupun numeroase interconexiuni şi influenţe cauzale reciproce din partea 

diferitelor componente ale creierului. În principal, el se referă, însă, la rezultatele 

cercetărilor realizate asupra unor indivizi ale căror emisfere cerebrale au fost 

separate parţial sau total. Parfit consideră că rezultatele acestor cercetări contrazic 

ideea existenţei unui eu conceput ca o entitate indivizibilă şi conştientă deoarece, în 

opinia sa, ele ne indică faptul că, în urma separării emisferelor cerebrale ale unui 

individ, acesta ajunge să aibă două euri distincte. Mai mult decât atât, pe lângă 

faptul că rezultatele respectivelor investigaţii ar intra în contradicţie cu ideea 

existenţei unui eu conştient indivizibil, ele ar veni în sprijinul teoriei de tip 

mănunchi a eului. Motivul este acela că, din perspectiva acestei teorii, apariţia a 

                                                 
1 Derek Parfit, Divided Minds and the Nature of Persons  in Blakemore, C. and Greenfield, S.(eds.),  
Mindwaves,  Blackwell, Oxford,  1987, pag. 22. 
2 Ibidem.,  pag. 25. 
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două euri şi chiar a două minţi distincte, în urma procedurii de divizare a creierului, 

poate fi explicată. Iată cum ar suna o astfel de explicaţie: în urma întreruperii 

comunicării dintre cele două emisfere ale creierului, mănunchiul de elemente care 

alcătuia iniţial eul sau mintea individului respectiv se divizează, formându-se astfel 

două mănunchiuri şi, implicit, două euri şi două minţi. 

      Numeroşi autori susţin, însă, că rezultatele acestor cercetări neurofiziologice nu 

confirmă ideea potrivit căreia un om cu un creier divizat (split-brain – n. n. D. B.) 

ajunge să aibă două euri şi două minţi distincte. În opinia lor, o astfel de idee este o 

pură speculaţie, consecinţă a interpretării eronate a respectivelor rezultate ştiinţifice, 

astfel încât aceste rezultate nu pot fi invocate ca reprezentând o confirmare a 

veridicităţii teoriei de tip mănunchi a eului. 

      În cele ce urmează, voi căuta să determin dacă rezultatele ştiinţifice obţinute în 

urma studierii creierelor ale căror emisfere au fost separate chirurgical sunt în 

concordanţă cu viziunea adepţilor teoriei în ce priveşte modul în care ar trebui 

conceput eul (nu ca o entitate unitară şi indivizibilă, ci ca un mănunchi de elemente 

care, în anumite condiţii, se poate diviza). În acest scop, voi începe prin a prezenta 

rezultatele ştiinţifice propriu-zise, urmând să expun, apoi, principalele puncte de 

vedere în privinţa modului în care ar trebui interpretate aceste rezultate şi câteva 

dintre cele mai importante critici care le-au fost aduse acestor interpretări. Ulterior, 

voi căuta să determin care dintre interpretările prezentate pot fi invocate în sprijinul 

concepţiei despre eu sau minte a reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului şi 

să stabilesc dacă această concepţie este afectată de criticile care sunt formulate la 

adresa respectivelor interpretări. 

      Să vedem, aşadar, cum se realizează divizarea creierului şi care sunt 

consecinţele, determinate pe cale experimentală, ale unei astfel de divizări. 

 

      i)  Divizarea creierului şi consecinţele sale 

 

      Pentru a înţelege mai bine în ce constă procedura de divizare a creierului şi care 

sunt consecinţele acestei proceduri este necesar să oferim, în prealabil, câteva 
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informaţii ştiinţifice despre conformaţia encefalului, despre funcţiile specializate ale 

fiecăreia dintre emisferele ce intră în alcătuirea acestuia şi despre modul în care sunt 

conectate emisferele cerebrale cu organele senzoriale. 

      Encefalul este alcătuit din două emisfere care sunt conectate cu coloana 

vertebrală şi cu nervii periferici prin intermediul unui trunchi cerebral comun dar 

care, în acelaşi timp, comunică în mod direct una cu cealaltă prin intermediul unui 

grup masiv şi compact de fibre nervoase, care poartă numele de corpus callosum. 

Această ˝punte neuronală˝ dintre cele două emisfere ale encefalului, alcătuită din 

aproximativ 200 de milioane de axoni, constituie principala cale de comunicare între 

aceste emisfere şi are un rol esenţial în coordonarea şi în integrarea funcţională a 

activităţii celor două emisfere. Influenţa pe care o are corpus callosum-ul asupra 

comportamentului şi activităţii mentale a indivizilor nu a fost, însă, remarcată decât 

în deceniul al şaselea al secolului trecut, până atunci considerându-se că principalul 

său rol este acela de a lega cele două emisfere, împiedicând desprinderea şi 

deplasarea acestora în spaţiul intercranian. 

      Deşi, aparent, cele două emisfere cerebrale sunt identice atât din punct de vedere 

al structurii cât şi al funcţiilor pe care le îndeplinesc, cercetările realizate de către 

neurofiziologi au demonstrat că se poate vorbi despre o specializare a lor şi că există 

anumite funcţii pe care una dintre emisfere le îndeplineşte mai bine decât cealaltă. 

Astfel, emisfera stângă este specializată în producerea limbajului şi în recunoaşterea 

succesiunilor de litere şi de cuvinte (această emisferă are un rol dominant în 

producerea limbajului în cazul a peste 95% dintre persoanele care folosesc 

preponderent mâna dreaptă şi a peste 75% dintre persoanele care utilizează 

preponderent mâna stângă). De asemenea, emisfera stângă este specializată în 

coordonarea gândirii analitice, în producerea raţionamentelor logice şi în studierea 

detaliilor (având, însă, dificultăţi în înţelegerea imaginilor şi a proceselor de 

ansamblu). Activităţile în care excelează această emisferă sunt cititul, scrisul şi 

efectuarea calculelor aritmetice. Spre deosebire de emisfera stângă, emisfera dreaptă 

joacă un rol dominant în înţelegerea ansamblurilor, în ordonarea mentală a 

elementelor disparate şi în analiza spaţiului şi a formelor geometrice. Emisfera 
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dreaptă este emisfera creativă, stilul ei cognitiv nefiind unul raţional, logic, ci unul 

intuitiv, artistic. De altfel, ea excelează în crearea şi înţelegerea muzicii, precum şi 

printr-o bogată imaginaţie de tip oniric. În plus, ea este specializată în sesizarea şi 

distingerea emoţiilor, indiferent dacă este vorba despre expresia facială a unei 

emoţii sau despre tonul emoţional al unei voci. 

      În ce priveşte modul în care sunt conectate emisferele cerebrale cu diferitele 

organe senzoriale, trebuie spus că, în linii mari, emisfera stângă coordonează partea 

dreaptă a corpului iar emisfera dreaptă coordonează partea stângă a corpului. Din 

acest motiv, majoritatea stimulilor senzoriali de pe o parte a corpului sunt transmişi 

către emisfera din partea opusă (există, însă, şi excepţii, pe care le voi menţiona în 

cele ce urmează). Astfel, stimulii tactili din partea stăngă a corpului sunt transmişi 

către emisfera cerebrală dreaptă şi viceversa (excepţie fac numai capul şi gâtul, care 

sunt conectate cu ambele emisfere cerebrale). De asemenea, stimulii optici din 

jumătatea dreaptă a câmpului vizual sunt transmişi către emisfera stângă iar stimulii 

optici din jumătatea stângă a câmpului vizual sunt transmişi către emisfera dreaptă. 

În ce priveşte stimulii auditivi, se poate spune că aceştia sunt transmişi către ambele 

emisfere, chiar dacă nu întotdeauna în aceeaşi măsură. Acelaşi lucru se poate spune 

şi despre stimulii gustativi. Singura categorie de stimuli senzoriali care sunt 

transmişi ipsilateral sunt cei olfactivi (nara stângă trimite impulsuri către emisfera 

stângă iar nara dreaptă către emisfera dreaptă). 

      Acestea fiind spuse, să vedem, în cele ce urmează, cum se realizează operaţia de 

separare a celor două emisfere cerebrale. Operaţia propriu-zisă nu este una foarte 

complicată. Pentru început, se realizează un orificiu în craniu prin tăierea unui 

fragment din partea superioară a acestuia, fapt care permite accesul direct la creierul 

pacientului. Apoi, prin intermediul unei ustensile numite retractor cerebral, 

neurochirurgul distanţează uşor părţile superioare ale celor două emisfere cerebrale 

expunând, în acest fel, aşa-numitul corpus callosum, pe care îl secţionează prin 

intermediul unui bisturiu. În cazul pacienţilor umani, separarea emisferelor 

cerebrale nu este decât rareori una totală, în majoritatea cazurilor fiind lăsată intactă 

o parte a mănunchiului de axoni numit corpus callosum.  
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      Operaţiile de secţionare a acestui mănunchi de fibre nervoase care asigură 

comunicarea dintre emisferele cerebrale au fost realizate, iniţial, asupra unor 

animale cum ar fi pisicile sau maimuţele. Primul experiment consemnat, în cadrul 

căruia s-a realizat o astfel de operaţie, a fost efectuat asupra unei pisici de către 

Roger W. Sperry împreună cu colaboratorul său, Ronald E. Myers. Cei doi 

neurofiziologi au tăiat în întregime corpus callosum-ul pisicii, secţionând, în acelaşi 

timp, şi chiasma optică a acesteia (chiasma optică fiind locul în care se încrucişează 

nervii care conduc informaţiile senzoriale dinspre cei doi ochi către emisferele 

cerebrale), operaţie în urma căreia fiecare dintre ochii pisicii era conectat numai cu 

o emisferă cerebrală şi nu cu amândouă, aşa cum este normal. În urma acestor 

secţionări chirurgicale, cei doi cercetători au putut constata că pisica ajunsese să 

aibă doi centri independenţi de învăţare – câte unul pentru fiecare emisferă a 

creierului ei. Astfel, în condiţiile în care ea putea învăţa să dea un răspuns 

condiţionat simplu, atunci când ochiul ei drept era deschis şi ochiul stâng acoperit, 

ea nu putea învăţa să dea acelaşi răspuns atunci când ochiul drept era acoperit şi 

ochiul stâng deschis. De aici, cercetătorii au tras concluzia că fiecare emisferă 

cerebrală ajunsese să interpreteze şi să memoreze informaţia vizuală independent de 

cealaltă emisferă. Totuşi, în ciuda faptului că fiecare emisferă ajunsese să înveţe în 

mod independent, comportamentul pisicii era normal atâta timp cât celor doi ochi nu 

li se ofereau stimuli contradictorii. Ulterior, experimente similare au fost realizate şi 

asupra altor pisici ca şi asupra unor maimuţe, în aceste cazuri nemaifiind, însă, 

secţionată chiasma optică, ci numai corpus callosum-ul. S-a constatat că tăierea 

corpus callosum-ului nu avea consecinţe notabile asupra comportamentului obişnuit 

al animalului deoarece temperamentul său era neschimbat iar coordonarea 

mişcărilor, reacţia la stimuli şi abilitatea de a învăţa erau normale. În urma unor 

experimente atent realizate au putut fi, însă, evidenţiate o serie de reacţii ale 

animalului, care sugerau că acesta acţionează ca şi cum ar avea două creiere 

separate.  

      Se punea, însă, întrebarea ce consecinţe ar avea tăierea corpus callosum-ului în 

cazul fiinţelor umane. Desigur, în astfel de situaţii separarea chirurgicală a 
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emisferelor cerebrale nu putea fi realizată în scop experimental. Existau, însă, o 

serie de oameni cărora li se secţionase corpus callosum-ul din raţiuni medicale, 

pentru a controla epilepsia severă de care ei sufereau. În formele severe ale acestei 

boli, un atac de epilepsie începe într-o emisferă cerebrală şi se propagă, prin 

intermediul axonilor din corpus callosum, în cealaltă emisferă. Prin secţionarea 

acestui mănunchi de axoni, este întreruptă comunicarea directă dintre cele două 

emisfere, astfel încât atacurile de epilepsie nu se mai pot propaga de la o emisferă la 

alta iar severitatea atacurilor de epilepsie ale respectivilor pacienţi este mult redusă. 

Pe lângă efectele benefice pe care le au aceste operaţii chirurgicale asupra stării de 

sănătate a pacienţilor, ele le permit cercetătorilor să determine care sunt consecinţele 

pe care le are secţionarea corpus callosum-ului asupra fiinţelor umane.  

      Printre cei mai cunoscuţi cercetători care s-a ocupat de studiul acestor 

consecinţe se numără R. W. Sperry şi colaboratorii săi, M. S. Gazzaniga şi J. E. 

Bogen. Pentru a-şi realiza cercetările, ei au recurs, în principal, la stimularea vizuală 

controlată a emisferelor cerebrale ale pacienţilor. Motivul pentru care au utilizat o 

tehnică de control al input-urilor vizuale este acela că, având în vedere faptul că 

operaţiile chirurgicale menţionate presupuneau numai secţionarea corpus callosum-

ului dar nu şi a chiasmei optice a pacienţilor, stimulii optici pe care un ochi îi 

recepţiona în condiţii normale erau transmişi către ambele emisfere cerebrale şi nu 

numai către una dintre ele. Pentru a controla input-urile vizuale, s-a ţinut cont de o 

caracteristică a vederii noastre şi anume aceea că, atunci când privim într-un punct 

fix, obiectele aflate la stânga acestui punct sunt văzute numai de către emisfera 

dreaptă iar obiectele aflate la dreapta punctului de fixare sunt văzute numai de către 

emisfera stângă (cu condiţia ca ochii să nu se mişte deoarece, dacă s-ar întâmpla 

acest lucru, atunci ambele emisfere ar vedea obiectele respective). Având în vedere 

această caracteristică a vederii umane, s-au realizat o serie de teste asupra unor 

pacienţi cărora le fusese secţionat corpus callosum, teste în care s-a recurs la 

stimularea tahistoscopică. Astfel, li s-a cerut persoanelor testate să privească într-un 

punct fix aflat în centrul unui panou, după care, cu ajutorul unor proiectoare, au fost 

înfăţişate pe panou, în stânga şi în dreapta câmpului lor vizual, o serie de imagini şi 
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cuvinte. Proiecţia unei imagini sau a unui cuvânt dura doar o fracţiune de secundă, 

astfel încât să nu existe timpul necesar pentru o mişcare voluntară a ochilor iar 

stimulii proveniţi dintr-o parte a câmpului vizual să fie recepţionaţi numai de către 

emisfera care vede acea parte a câmpului vizual. Rezultatul acestor teste a fost acela 

că persoanele testate puteau repeta şi, după caz, descrie cuvintele şi imaginile 

prezentate în partea dreaptă a câmpului vizual (emisfera stângă fiind dominantă în 

ce priveşte limbajul) dar erau incapabile să repete şi să descrie cuvintele şi imaginile 

prezentate în partea stângă a câmpului vizual, afirmând, chiar, că nu au văzut nimic 

în acea parte (fapt care se explică prin inabilitatea emisferei drepte de a se exprima 

prin intermediul limbajului)1. 

      Gazzaniga a realizat teste similare recurgând şi la alte tipuri de stimuli senzoriali 

care puteau fi segregaţi şi prezentaţi separat fiecărei emisfere cerebrale (ex: stimuli 

tactili, stimuli olfactivi). Rezultatele au fost identice: ceea ce era simţit prin 

intermediul organelor senzoriale controlate de către emisfera stângă putea fi raportat 

verbal, în timp ce stimulii senzoriali recepţionaţi de către emisfera dreaptă nu puteau 

fi raportaţi verbal. El nu formulează, pornind de la aceste rezultate, o concluzie 

definitivă dar afirmă că: în general, sunt indicaţii că o funcţionare şi o înţelegere 

bună a limbajului pot exista în ambele emisfere dar abilitatea de a comunica fie 

prin rapoarte scrise, fie prin rapoarte verbale, este limitată la emisfera stângă2.  

      Deşi nu poate relata verbal ceea ce simte, se poate demonstra pe cale 

experimentală că emisfera dreaptă are capacitatea de a înţelege şi de a interpreta 

corect stimulii pe care îi primeşte şi că poate reacţiona în consecinţă, atâta timp cât 

răspunsul aşteptat din partea ei nu trebuie să fie unul verbal. Spre exemplu, au fost 

realizate experimente în care emisferei drepte a persoanei testate i s-a arătat un 

cuvânt, după care i s-a cerut persoanei să îşi folosească mâna stângă pentru a selecta 

o carte poştală pe care era reprezentată o imagine care corespundea cuvântului 

                                                 
1 cf. R. W. Sperry, M. S. Gazzaniga, and J. E. Bogen,  Interhemispheric Relationships: The 
Neocortical Commissures; Syndromes of Hemisphere Disconnection  in  P. J. Vinken and G. W. 
Bruyn (eds.),  Handbook of Clinical Neurology,  4,  North Holland,  Amsterdam,  1969,  pag. 288.   
2 Michael S. Gazzaniga,  Some Effects of Cerebral Commissurotomy on Monkey and Man,  
California Institute of  Technology,  California,  1965,  pag. 65-66. 
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văzut. Deşi persoana susţinea că nu a văzut nimic (dat fiind că emisfera ei stângă, 

cea care controlează limbajul, nu văzuse nimic), totuşi mâna ei stângă selecta cartea 

poştală corectă. Mai mult decât atât, s-ar părea că emisfera dreaptă are şi capacitatea 

de a gândi diferit de emisfera stângă. Gazzaniga dă exemplul unui experiment în 

care unui pacient i s-a cerut să aranjeze un grup de cuburi în conformitate cu un 

anumit model, utilizând numai mâna dreaptă (corespunzătoare emisferei stângi, care 

îndeplineşte cu dificultate acest gen de sarcini). În timp ce mâna dreaptă avea 

dificultăţi în a aranja cuburile, mâna stângă (corespunzătoare emisferei drepte, care 

efectuează cu uşurinţă astfel de sarcini) a fost la un pas de a prelua iniţiativa şi de a 

înlătura măna dreaptă, fiind oprită în ultima clipă de către cercetătorul care realiza 

experimentul. Tendinţa mâinii stângi de a interveni şi de a îndeplini sarcina a putut 

fi remarcată şi în cazul altor experimente, în care persoanei testate i s-a cerut să îşi 

folosească numai mâna dreaptă pentru a efectua o activitate care necesita 

îndemânare sau capacitate de  organizare în spaţiu. 

      Majoritatea neurofiziologilor cad de acord că: rezultatele acestor studii asupra 

creierului divizat demonstrează că cele două emisfere pot funcţiona ca nişte creiere 

independente şi că ele au abilităţi lingvistice diferite. Deşi emisfera stângă este, în 

mod obişnuit, dominantă pentru limbaj, emisfera dreaptă are posibilităţi 

semnificative de a înţelege limbajul1. Unii cercetători nu s-au mulţumit doar să 

constate că, în urma secţionării corpus callosum-ului, cele două emisfere cerebrale 

pot funcţiona ca două creiere independente, ci au interpretat datele obţinute în urma 

experimentelor ca fiind dovezi ce vin în sprijinul ideii că pacientul care a suferit o 

astfel de operaţie de divizare a creierului ajunge să aibă două minţi, corespunzând 

celor două emisfere cerebrale. Alţi cercetători nu au fost, însă, de acord cu această 

interpretare, ei oferind, la rândul lor, alte interpretări. 

      În cele ce urmează, voi căuta să determin care sunt principalele interpretări care 

au fost date rezultatelor obţinute în urma studierii pacienţilor cu creiere divizate. De 

                                                 
1 M. F Bear, B. W Connors, M. A. Paradiso,  Language and Attention  in  Neuroscience: Exploring 
the Brain,  Williams & Wilkins,  Baltimore,  1996,  pag. 594.  
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asemenea, voi încerca să stabilesc ce argumente pot fi aduse în sprijinul acestor 

interpretări şi care sunt cele mai importante critici cu care ele se confruntă. 

 

      ii)  Interpretări ale datelor experimentale 

 

      Analizând experimentele la care au fost supuşi pacienţii care suferiseră o 

operaţie de divizare a creierului, Thomas Nagel observă că principalul punct de 

interes al cercetătorilor care realizează aceste experimente este acela de a afla câte 

minţi are un astfel de pacient1. Pornind de la datele ştiinţifice obţinute, ei încearcă să 

determine câte minţi are un pacient căruia i-a fost divizat creierul prin secţionarea 

corpus callosum-ului dar sarcina lor este una dificilă deoarece trebuie să răspundă la 

întrebări despre sensul în care putem spune despre o persoană obişnuită că are o 

singură minte şi despre care sunt condiţiile în care diverse experienţe şi activităţi îi 

pot fi atribuite aceleiaşi minţi2. Dificultăţile pe care le întâmpină nu îi împiedică, 

însă, să facă speculaţii şi să interpreteze în diferite moduri rezultatele obţinute în 

urma experimentelor. Potrivit lui Nagel, pot fi distinse cinci astfel de interpretări3, 

formulate de către cei care consideră că pacienţilor care au suferit o operaţie de 

divizare a creierului le este aplicabil conceptul de minte individuală. În cele ce 

urmează, voi prezenta cele cinci interpretări, la care voi adăuga şi interpretarea 

formulată de către Nagel însuşi, autor în opinia căruia conceptul comun de minte 

individuală nu le este aplicabil respectivilor pacienţi. Iată care sunt aceste 

interpretări: 

a) – pacienţii au o singură minte, care este asociată cu emisfera cerebrală stângă, 

iar răspunsurile date de către emisfera non-verbală dreaptă sunt răspunsurile 

unui automat, ele nefiind rezultatul unor procese mentale conştiente; 

                                                 
1 cf. Thomas Nagel, Brain Bisection and the Unity of Consciousness in Mortal Questions, Cambridge 
University Press,  Cambridge,  1971,  pag. 154. 
2 Ibidem,  pag. 154. 
3 cf. Ibidem,  pag. 155 
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b) –  pacienţii au numai o minte (asociată emisferei stângi) dar apar şi fenomene 

mentale conştiente izolate (asociate emisferei drepte) care nu sunt integrate 

într-o minte, deşi probabil că îi pot fi atribuite organismului; 

c) –  pacienţii au două minţi, dintre care numai una poate vorbi; 

d) – pacienţii au o singură minte, ale cărei elemente componente sunt mai 

degrabă particulare şi disociate în virtutea faptului că sunt produse de către 

ambele emisfere cerebrale; 

e) – în cea mai mare parte a timpului, atunci când emisferele cerebrale ale unui 

pacient funcţionează în paralel, el are o minte normală; putem vorbi despre 

două minţi numai în situaţii experimentale (explicaţia fiind, poate, aceea că 

mintea pacientului se divizează în timpul experimentului dar revine la normal 

atunci când experimentul ia sfârşit); 

f) – pacienţii nu au nici o minte (în sensul comun al termenului minte); deşi au o 

activitate mentală, lor nu le este aplicabilă concepţia obişnuită pe care o avem 

despre minte. 

      În conformitate cu prima interpretare, nu există fenomene mentale conştiente 

cunoscute, pe care să i le putem atribui emisferei cerebrale drepte. Principalul 

argument care este invocat în sprijinul acestei interpretări este acela că pacienţii 

neagă, în mod constant, că ar fi conştienţi de activităţile pe care această emisferă le 

coordonează. Criticile care i se aduc sunt, însă, numeroase. În primul rând, este 

contestat argumentul pe care deja l-am menţionat, pe motiv că numai emisfera 

stângă are capacitatea de a relata verbal activităţile pe care le-a îndeplinit. Or, susţin 

criticii, din moment ce emisfera stângă nu are acces la ceea ce se întâmplă în 

emisfera dreaptă, este evident că pacientul va afirma verbal că nu conştientizează 

activităţile pe care le îndeplineşte emisfera sa dreaptă, chiar şi în situaţia în care 

această emisferă ar fi conştientă de activităţile pe care le desfăşoară. În plus, ei 

afirmă că respectivul argument este construit pornind de la presupoziţia că 

posibilitatea de a te exprima verbal este o condiţie necesară a conştiinţei 

(presupoziţie pe care ei o consideră a fi neîntemeiată). O altă critică ce i se aduce 

acestei interpretări este aceea că nu ţine cont de o serie de experimente realizate 
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până în prezent care evidenţiază faptul că, în virtutea complexităţii şi a 

inteligibilităţii lor psihologice, activităţile îndeplinite de către emisfera dreaptă sunt 

ceva mai mult decât răspunsurile inconştiente ale unui automat. 

      Soliditatea criticilor formulate la adresa primei interpretări i-a determinat pe unii 

dintre autorii care consideră că emisferei cerebrale drepte nu îi poate fi asociată o 

minte să formuleze o altă interpretare a datelor experimentale menţionate. Astfel, 

potrivit noii interpretări, emisfera dreaptă produce anumite fenomene mentale 

conştiente, numai că organizarea acestor fenomene este, în cel mai bun caz, una 

fragmentară, motiv pentru care nu putem considera că ele alcătuiesc o minte.      

Această interpretare este, la rândul ei, puternic contestată, fiind invocate numeroase 

experimente din care reiese că emisfera dreaptă are capacitatea de a urma 

instrucţiuni, de a realiza ansambluri complexe de elemente, de a se orienta în spaţiu, 

etc. În opinia criticilor, emisfera dreaptă nu ar putea realiza toate aceste lucruri dacă 

între activităţile ei mentale nu ar exista o mare coerenţă şi un grad ridicat de 

organizare. De aceea, ei consideră că nu avem motive întemeiate pentru a accepta 

cea de-a doua interpretare propusă de către cei care refuză să îi asocieze o minte 

acestei emisfere. 

      Există, însă, şi interpretări formulate de către autori care consideră că activităţile 

emisferei drepte sunt conştiente şi sunt parte integrantă a unei minţi. 

      Una dintre aceste interpretări este cea potrivit căreia persoanele care au suferit o 

operaţie chirurgicală de secţionare a corpus callosum-ului ajung să aibă două minţi, 

care corespund celor două emisfere cerebrale. Unul dintre cei mai cunoscuţi 

susţinători ai acestui punct de vedere este Roger Sperry. În opinia sa: operaţia 

chirurgicală i-a lăsat pe aceşti oameni cu două minţi separate, respectiv cu două 

sfere separate de conştiinţă1. Sperry ajunge la această concluzie pornind de la 

numeroasele experimente pe care le realizează, experimente în urma cărora constată 

că pacienţii care au suferit o astfel de operaţie se comportă ca şi cum au două fluxuri 

independente de conştiinţă, câte unul în fiecare emisferă, fiecare dintre ele fiind 

                                                 
1 Roger W. Sperry,  Brain Bisection and the Mechanisms of Consciousness  in  J. C. Eccles (ed.), The 
Brain and Conscious Experience,  Springer Verlag,  New York,  1965,  pag. 299. 
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separat şi neavând contact cu experienţele mentale ale celuilalt. Cu alte cuvinte, 

fiecare emisferă pare să aibă senzaţiile sale proprii şi separate; percepţiile sale; 

conceptele sale; şi propriile sale impulsuri de a acţiona, cu experienţe voliţionale, 

cognitive şi de învăţare asociate. Ca urmare a operaţiei chirurgicale, fiecare 

emisferă are, de asemenea, propriul său lanţ de memorii, care este inaccesibil 

procesului de reamintire al celeilalte emisfere1. Cei care critică această interpretare, 

ţin să sublinieze faptul că, în viaţa de zi cu zi, pacienţii analizaţi se comportă ca şi 

cum ar avea o singură minte. Mişcările lor sunt bine coordonate, nu par a avea 

dificultăţi în a corela şi a integra într-un tot unitar informaţiile pe care le primesc 

prin intermediul simţurilor, pot să îşi formeze o idee coerentă şi unitară despre ceea 

ce se întâmplă în jurul lor, etc. Toate acestea nu ar trebui să fie posibile dacă, într-

adevăr, pacienţii respectivi ar avea două minţi. În opinia criticilor, disocierile, 

discontinuităţile şi neconcordanţele, pe care le invocă cei care apără această 

interpretare pentru a-şi susţine punctul de vedere, sunt create în mod artificial în 

timpul experimentelor, ele datorându-se, în general, influenţelor pe care le exercită 

cercetătorul asupra pacientului.  

      O altă interpretare formulată de către cei care consideră că activităţile emisferei 

drepte îi pot fi atribuite unei minţi este cea potrivit căreia pacientul are o singură 

minte, la alcătuirea căreia contribuie ambele emisfere (chiar dacă cele două emisfere 

nu comunică între ele). Astfel, deşi admit că elementele care intră în alcătuirea 

minţii sunt disparate (fiind produse în mod independent de către cele două 

emisfere), cei care formulează această interpretare consideră că pacientul reuşeşte, 

totuşi, să integreze aceste elemente într-un tot unitar. Ei nu precizează, însă, cu 

claritate, cum realizează pacientul această integrare. Criticii au evidenţiat 

deficienţele explicative dar au considerat că acestei interpretări îi pot fi aduse şi alte 

obiecţii. Astfel, împotriva ei pot fi invocate şi o serie de experimente, din care reiese 

că pacienţii cărora le-au fost separate chirurgical emisferele cerebrale îşi pot 

concentra atenţia, în mod simultan, asupra a două sarcini incompatibile. Pacienţii 

                                                 
1 Idem,  Hemisphere Deconnection and Unity in Conscious Awareness  in  American Psychologist,  
23,  1968,  pag. 724. 
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pot supraveghea aceste sarcini, pe care mâinile lor le efectuează în mod 

concomitent, în virtutea faptului că fiecare dintre emisferele lor cerebrale este 

interesată de o anumită sarcină şi îşi centrează aria de interes asupra respectivei 

sarcini, fără a interacţiona cu cealaltă emisferă. Or, subliniază criticii, în condiţiile în 

care nu există interacţiune la nivelul experienţei şi al intenţiilor conştiente, este greu 

de crezut că mai poate fi vorba despre unitatea minţii sau a eului. 

      În condiţiile în care nici această interpretare nu reuşeşte să facă faţă cu succes 

criticilor, s-a încercat formularea unei soluţii de compromis, respectiv a unei 

interpretări care să poată explica atât faptul că, în viaţa de zi cu zi, pacienţii au un 

comportament normal, cât şi faptul că, în situaţii experimentale, ei se comportă ca şi 

cum ar avea două minţi distincte (fără a se renunţa, însă, la ideea potrivit căreia 

activităţile emisferei drepte pot fi parte integrantă a unei minţi). În conformitate cu 

această nouă interpretare, pacienţii au o singură minte pe parcursul vieţii lor 

obişnuite dar mintea li se divizează în situaţii experimentale. Acestei interpretări i se 

reproşează faptul că nu are valoare explicativă şi nu este bine fundamentată. Ea 

porneşte de la presupoziţia că o minte îşi poate face apariţia în timpul unui 

experiment şi poate dispărea la finalul experimentului, fără să explice, însă, cum se 

întâmplă acest lucru şi ce este atât de special în cadrul acelui experiment încât să 

determine asemenea transformări radicale la nivelul activităţii cerebrale a 

pacientului. În plus, criticii remarcă faptul că nu putem face o distincţie atât de clară 

între comportamentul pacienţilor din timpul vieţii de zi cu zi şi comportamentul lor 

din timpul experimentelor invocate deoarece, în cea mai mare parte a intervalului 

temporal în care au loc aceste experimente, persoanele testate se comportă ca şi 

când ar avea o singură minte, chiar şi în condiţiile în care informaţiile le sunt 

furnizate separat celor două emisfere cerebrale. După cum constată unul dintre 

aceşti critici, Grant Gillett, emisferele pacientului au tendinţa de a colabora chiar şi 

în timpul experimentelor, permiţându-i acestuia să aibă un comportament unitar 

chiar dacă nu există o comunicare directă între emisferele sale: chiar într-o situaţie 

experimentală (unde informaţia a fost atent împărţită între emisfere) pacienţii 

utilizau tehnici de “auto-semnalizare” pentru a ajunge la răspunsurile corecte; spre 
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exemplu, dacă mâinii stângi i se cerea să realizeze “alegerea unui obiect”, 

informaţia privind obiectul fiindu-i oferită emisferei stângi, persoana putea să facă 

grimase de fiecare dată când mâna stângă tindea către un obiect incorect şi să 

zâmbească atunci când, în sfârşit, aceasta alegea obiectul corect1. În ce priveşte 

comportamentul invocat de către susţinătorii respectivei interpretări, el se manifestă 

numai în anumite momente, atunci când emisferele cerebrale ale pacientului 

recepţionează, independent una de alta, stimuli contradictorii. Având în vedere că 

respectivul comportament îşi face simţită prezenţa numai în astfel de situaţii, criticii 

consideră că avem motive întemeiate pentru a afirma că răspunsurile disociate ale 

pacientului sunt determinate din exterior, în mod artificial, prin intermediul 

stimulilor menţionaţi, nefiind vorba despre apariţia a două minţi în creierul 

pacientului.   

      Ultima interpretare pe care o voi prezenta este cea propusă de către Thomas 

Nagel. În opinia acestui autor, nu putem stabili câte minţi are un pacient al cărui 

creier a fost divizat deoarece concepţia noastră comună despre minte este mult prea 

simplistă pentru a putea fi aplicată cu succes unui astfel de pacient. Avem tendinţa 

de a ne considera pe noi înşine ca fiind paradigme de unitate psihologică dar nu 

ţinem cont de faptul că propria noastră unitate ar putea să nu fie una absolută, ci, 

mai degrabă, un alt caz de integrare, mai mult sau mai puţin eficientă, în sistemul 

de control al unui organism complex2. Nagel susţine că, atâta timp cât vom continua 

să considerăm unitatea minţii noastre ca fiind absolută şi nu relativă, dependentă de 

gradul de integrare al conţinuturilor mentale, nu vom putea înţelege dacă aceşti 

pacienţi au o minte sau două şi, mai mult decât atât, avem puţine şanse de a înţelege 

în ce constă unitatea activităţii noastre mentale. El subliniază că viziunea simţului 

comun în ce priveşte mintea s-ar putea să nu fie aplicabilă nici măcar oamenilor care 

nu au suferit o operaţie de divizare a creierului, căci: Concepţia naturală a unei 

singure persoane controlată de către o minte ce posedă un singur câmp vizual, 

facultăţi individuale pentru fiecare dintre celelalte simţuri, sisteme unitare de 

                                                 
1 Grant Gillett,  Brain Bisection and Personal Identity  in  Mind,  95,  1986,  pag. 225. 
2 Thomas Nagel, Brain Bisection and the Unity of Consciousness,  pag. 163. 
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memorie, dorinţă, credinţă, şi aşa mai departe, poate intra în conflict cu faptele 

fiziologice atunci când ne este aplicată nouă1. În ce îi priveşte pe pacienţii al căror 

corpus callossum a fost secţionat chirurgical, Nagel nu are nici o îndoială că 

viziunea noastră comună despre minte nu le este aplicabilă. La adresa acestei 

interpretări nu au fost formulate critici cu caracter decisiv, unul dintre principalele 

motive fiind, probabil, acela că autorul ei nu adoptă o poziţie clară, fermă şi bine 

argumentată în privinţa numărului de minţi pe care le au pacienţii analizaţi. El se 

limitează la a face o serie de observaţii cu privire la caracterul inadecvat al 

concepţiei comune despre minte şi la inaplicabilitatea ei în cazurile pacienţilor 

analizaţi, observaţii care, în virtutea datelor ştiinţifice pe care le deţinem la 

momentul actual, nu pot fi respinse ca fiind nefondate.  

      Odată încheiată prezentarea principalelor interpretări ale datelor ştiinţifice  

obţinute în urma studierii persoanelor al căror creier a fost divizat, precum şi a 

criticilor care au fost formulate la adresa lor, voi căuta, în cele ce urmează, să 

identific acele interpretări care pot fi invocate în sprijinul concepţiei despre eu sau 

minte a reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului şi să determin în ce măsură 

este afectată această concepţie de criticile care sunt formulate la adresa respectivelor 

interpretări. 

 

      iii)  Eul de tip mănunchi în contextul celor şase interpretări 

 

      În conformitate cu concepţia reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului, 

eul, mintea sau persoana este o combinaţie de elemente interrelaţionate, care se află 

într-o continuă transformare. Adepţii teoriei resping ideea potrivit căreia eul ar fi o 

entitate unitară şi indivizibilă şi susţin că unitatea eului este asigurată de existenţa 

relaţiilor ce interconectează elementele sale componente. Dat fiind că eul nu este o 

entitate indivizibilă, ci un mănunchi de elemente, el se poate împărţi în mai multe 

euri atunci când sunt îndeplinite anumite condiţii. Astfel, în situaţia în care 

mănunchiul de elemente care constituie eul se divizează în mai multe mănunchiuri 

                                                 
1 Ibidem,  pag. 164. 
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în urma ruperii anumitor relaţii existente în interiorul mănunchiului iniţial, putem 

spune că eul care a suferit procesul de diviziune se împarte în mai multe euri. Să 

vedem, însă, în ce raport se află interpretările prezentate anterior cu această 

concepţie despre eu sau minte. 

      În ce priveşte primele două interpretări, acestea sunt invocate, în general, de 

către susţinătorii ideii potrivit căreia eul este o entitate unitară şi indivizibilă. Ele nu 

contrazic această concepţie despre eu deoarece nu fac referire la apariţia a doi centri 

de conştiinţă, ca urmare a operaţiei de divizare a creierului. Mai mult decât atât, 

respectivele interpretări pot fi considerate ca venind în sprijinul acestei idei pentru 

că, potrivit lor, eul şi mintea nu sunt divizate nici măcar după ce se realizează 

divizarea creierului. Faptul că aceste două interpretări pot fi invocate în sprijinul 

ideii menţionate nu înseamnă, însă, că ele constituie probe ale veridicităţii 

respectivei idei. Există posibilitatea ca, în condiţiile în care ar fi realizată o divizare 

a emisferei stângi a creierului, să apară două minţi şi doi centri de conştiinţă, caz în 

care nu s-ar mai putea spune că aceste interpretări au capacitatea de a confirma 

veridicitatea ideii conform căreia eul este o entitate unitară şi indivizibilă. Este 

adevărat că ele nu probează nici veridicitatea ideii contrare, potrivit căreia eul este 

un mănunchi de elemente. Dar nici nu se poate spune că ele contrazic în orice 

situaţie o astfel de idee deoarece, în condiţiile în care mănunchiul de elemente ar fi 

fost localizat, încă dinainte de divizare, numai în emisfera stângă, cele două 

interpretări ar deveni compatibile cu concepţia despre eu sau minte a 

reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului. Ele ar fi compatibile cu această 

concepţie şi în cazul în care elementele, care, eventual, ar mai rămâne în emisfera 

dreaptă în urma divizării, ar înceta să mai fie interconectate unele cu altele dintr-un 

motiv sau altul. 

      Despre celelalte trei interpretări formulate de către cei care consideră că 

activităţile emisferei drepte pot fi parte integrantă a unei minţi, se poate spune că se 

află într-un raport de concordanţă cu concepţia reprezentanţilor teoriei. 

      Prima dintre ele, în cazul în care ar fi confirmată, ar putea constitui o probă a 

veridicităţii respectivei concepţii. Este vorba despre interpretarea, invocată de către 
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Parfit, potrivit căreia, în urma operaţiei de divizare a creierului, pacientul ajunge să 

aibă doi centri de conştiinţă şi două minţi, corespunzând celor două emisfere 

cerebrale. În cazul în care s-ar dovedi ştiinţific că persoana al cărei corpus callosum 

a fost secţionat are, într-adevăr, doi centri de conştiinţă şi două minţi, atunci singura 

dintre concepţiile despre eu sau minte formulate până la momentul actual care ar 

putea să explice o astfel de situaţie ar fi cea susţinută de către reprezentanţii teoriei 

de tip mănunchi a eului (ceea ce ar constitui un argument solid în sprijinul acestei 

concepţii). Printre criticii acestei interpretări se numără Grant Gillett, care consideră 

că Parfit greşeşte atunci când admite în mod necritic această ipoteză deoarece nu 

ţine cont de faptul că pacientul, chiar şi atunci când se comportă ca şi cum ar avea 

două minţi (executând, în mod simultan, acţiuni contradictorii), îşi dă seama că el a 

făcut o greşeală, nu că cineva, poate contingent relaţionat cu el, a făcut o greşeală 

pe care el ştie cum să o corecteze... persoana care greşeşte şi cea care nu greşeşte 

este el însuşi, o persoană şi o minte, doar că el nu funcţionează corect1. Nu este 

vorba despre existenţa a două euri şi a două minţi, ci despre deosebirile de funcţie 

cognitivă dintre cele două emisfere, deosebiri care ies foarte clar în evidenţă după ce 

este întreruptă, prin divizarea creierului, principala cale de comunicare dintre ele.  

      Este demn de menţionat că şi alţi cercetători, cum ar fi Baynes şi Gazzaniga, 

consideră că între cele două emisfere cerebrale există deosebiri de funcţie cognitivă, 

abilităţile emisferei drepte fiind mult mai limitate decât cele ale emisferei stângi. 

Cei doi cercetători menţionaţi consideră, însă, că este necesară o evaluare mult mai 

aprofundată a funcţiei cognitive a emisferei drepte înainte de a putea face 

consideraţii suplimentare: noi credem că emisfera dreaptă are abilităţi cognitive 

mai limitate decât cea stângă; dar noi simţim că este crucial să evaluăm într-o 

manieră exactă nivelul superior al funcţiei ei cognitive2.  

      O altă interpretare care este în concordanţă cu concepţia despre eu sau minte a 

reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului este cea conform căreia ambele 

                                                 
1 Grant Gillett,  Brain Bisection and Personal Identity,  pag. 226. 
2 Kathleen Baynes and Michael S. Gazzaniga,  Consciousness, Introspection, and the Split-Brain: 
The Two Minds /One Body Problem  in  Michael S. Gazzaniga (ed.),  The New Cognitive 
Neurosciences,  MIT Press,  Cambridge,  2000,  pag. 1355.   
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emisfere ale pacientului al cărui encefal a fost divizat contribuie la formarea unei 

singure minţi. În măsura în care conţinuturile mentale produse în mod separat de 

către cele două emisfere pot alcătui o singură minte, rezultă că între ele există 

anumite relaţii, care continuă să asigure unitatea minţii individului chiar dacă 

encefalul acestuia a fost divizat. Judecând din perspectiva teoriei de tip mănunchi a 

eului, aceasta înseamnă că mănunchiul de elemente care constituie eul sau mintea 

fie nu a fost divizat în urma separării chirurgicale a celor două emisfere cerebrale, 

fie s-a refăcut după o eventuală divizare. Or, în condiţiile în care mănunchiul nu este 

complet divizat, existând anumite relaţii ce interconectează ansamblul de elemente 

mentale produse de către emisfera stângă şi ansamblul de elemente mentale produse 

de către emisfera dreaptă, putem spune că individul care a suferit operaţia 

chirurgicală are o singură minte şi un singur eu. O astfel de interpretare este în 

concordanţă cu concepţia despre eu sau minte a adepţilor teoriei de tip mănunchi a 

eului dar nu putem afirma, în mod indubitabil, că ea confirmă exclusiv această 

concepţie şi că reprezintă o probă a veridicităţii ei deoarece ea ar putea intra în 

relaţie de concordanţă şi cu alte concepţii privind natura eului. 

      În ce priveşte cea de-a treia interpretare propusă de către cei care consideră că şi 

activităţile emisferei drepte pot intra în alcătuirea unei minţi, ea poate constitui o 

dovadă a veridicităţii concepţiei menţionate. Motivul este acela că, dintre 

concepţiile despre eu sau minte formulate până în prezent, numai concepţia 

susţinută de către adepţii teoriei de tip mănunchi a eului are capacitatea de a oferi o 

explicaţie plauzibilă a modului în care o minte se poate diviza şi reunifica în mod 

succesiv. Explicaţia care ar putea fi dată este aceea că relaţiile, care leagă 

ansamblurile de elemente mentale produse de către cele două emisfere divizate, 

dispar sub impulsul anumitor stimuli exteriori, care sunt recepţionaţi în timpul 

experimentului, şi se refac atunci când aceşti stimuli nu mai sunt recepţionaţi. 

Pentru a putea constitui o probă a veridicităţii teoriei de tip mănunchi a eului, 

această interpretare ar trebui, însă, să fie ea însăşi confirmată. Or, după cum deja am 

arătat, ea se confruntă cu critici foarte solide, aşa încât o astfel de confirmare este 

puţin probabilă. 
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      Despre ultima interpretare pe care am prezentat-o (cea propusă de către Thomas 

Nagel) putem spune că ea nu numai că nu infirmă concepţia despre eu sau minte a 

adepţilor teoriei de tip mănunchi a eului dar, în anumite condiţii, ar putea chiar să o 

confirme. Nagel contestă concepţia comună (pe care o contestă şi adepţii teoriei), 

potrivit căreia mintea este unitară în virtutea faptului că toate conţinuturile mentale 

ce intră în alcătuirea ei se raportează la un eu, conceput ca o entitate indivizibilă. El 

consideră că unitatea noastră mentală ar trebui concepută ca un caz de integrare a 

conţinuturilor mentale în sistemul de control al unui organism complex. Or, o astfel 

de interpretare este compatibilă cu o concepţie conform căreia eul sau mintea este 

un mănunchi de elemente a cărui unitate este asigurată de relaţiile care îi 

interconectează elementele componente. În ce măsură o astfel de interpretare va 

putea să şi confirme concepţia despre eu sau minte a adepţilor teoriei de tip 

mănunchi a eului depinde, însă, şi de modul în care aceşti adepţi vor defini atât 

relaţiile existente între elementele componente ale minţii cât şi relaţiile dintre aceste 

elemente şi restul organismului.  

      În concluzie, concepţia despre eu sau minte a reprezentanţilor teoriei de tip 

mănunchi a eului nu intră în contradicţie cu nici una dintre cele şase interpretări ale 

rezultatelor ştiinţifice obţinute în urma studierii pacienţilor ale căror emisfere 

cerebrale au fost separate chirurgical. După cum am arătat, însă, numai două dintre 

aceste interpretări pot constitui probe ale veridicităţii respectivei concepţii (cu 

condiţia ca ele însele să fie confirmate şi acceptate de către comunitatea ştiinţifică). 

Este vorba despre interpretarea potrivit căreia pacientul are două minţi şi despre cea 

conform căreia pacientul are o minte care se poate diviza şi reunifica. Analizând 

comparativ aceste două interpretări, putem afirma că prima are şanse mai mari de a 

fi confirmată din punct de vedere ştiinţific, ea bucurându-se de numeroşi susţinători 

în rândul neurofiziologilor. Stadiul actual al cercetărilor nu ne permite, însă, să 

facem speculaţii suplimentare în această privinţă. Vor fi necesare studii mult mai 

aprofundate pentru a putea stabili cu exactitate cum funcţionează emisfera dreaptă şi 

ce rol joacă ea în constituirea minţii şi în apariţia conştiinţei. Consider că este 

îndreptăţit punctul de vedere al lui Baynes şi al lui Gazzaniga, care susţin că: 
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statutul emisferei drepte continuă să fie un mister. Noi putem vedea anumite 

capacităţi specializate, semne de voinţă şi independenţă, dar rămânem incapabili să 

caracterizăm în mod pozitiv emisfera dreaptă sau să ne lămurim în privinţa modului 

în care este experimentată lumea din perspectiva emisferei drepte1. De asemenea, 

consider că punctul de vedere al lui Parfit, potrivit căruia veridicitatea concepţiei 

despre eu sau minte a reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului este 

confirmată de către rezultatele obţinute în urma studierii pacienţilor ale căror creiere 

au fost divizate chirurgical, va putea fi acceptat doar în momentul în care se va 

dovedi în mod indubitabil că este adevărată fie una dintre cele două interpretări 

menţionate anterior, fie o altă posibilă interpretare, care ar confirma concepţia 

reprezentanţilor teoriei. Pentru moment, tot ceea ce putem spune este că există 

anumite interpretări care au potenţialul de a confirma concepţia menţionată şi că 

indiferent care dintre cele şase interpretări ar fi adoptată în viitor, nici una dintre ele 

nu ar infirma această concepţie. 

      Acestea fiind spuse, voi trece la următoarea subsecţiune a acestui al patrulea 

capitol al al lucrării, în care voi căuta să determin cum este explicată conştiinţa din 

perspectiva neurofiziologiei. De asemenea, îmi propun să stabilesc dacă punctele de 

vedere ale neurofiziologilor în ce priveşte conştiinţa sunt în concordanţă cu vreuna 

dintre concepţiile despre conştiinţă ale reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a 

eului. 

 

             b)  Explicarea conştiinţei din perspectiva neurofiziologiei 

 

      Există o bază fizică a conştiinţei? Care este aceasta? Şi dacă există, cum reuşeşte 

ea să producă conştiinţa? Acestea sunt câteva dintre cele mai importante întrebări la 

care încearcă să răspundă neurofiziologii care caută să explice fenomenul 

conştiinţei. Găsirea unor răspunsuri pentru aceste întrebări (răspunsuri a căror 

                                                 
1 Kathleen Baynes and Michael S. Gazzaniga,  Consciousness, Introspection, and the Split-Brain: 
The Two Minds /One Body Problem  in  Michael E. Gazzaniga (ed.),  The New Cognitive 
Neurosciences,  The MIT Press,  Cambridge,  1999,  pag. 1362. 
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veridicitate să poată fi probată pe cale experimentală) ar reprezenta un moment 

important nu numai pentru neurofiziologie, ci şi pentru filosofie, deoarece ne-ar 

putea permite să înţelegem ce este conştiinţa şi să progresăm în demersul de 

soluţionare a unor probleme filosofice adiacente problemei conştiinţei (ex: problema 

minte-corp). Judecând strict din perspectiva teoriei de tip mănunchi a eului, 

importanţa acestui moment ar consta în faptul că ne-ar oferi posibilitatea de a stabili 

dacă opiniile reprezentanţilor acestei teorii în ce priveşte conştiinţa sunt în 

concordanţă cu rezultatele ştiinţifice obţinute pe cale experimentală de către 

neurofiziologi. 

      Există mai multe puncte de vedere în ce priveşte posibilitatea formulării unei 

explicaţii neurofiziologice a conştiinţei. Potrivit unuia dintre aceste puncte de 

vedere, conştiinţa este un fenomen non-natural, care nu este explicabil în termenii 

unei ştiinţe. Acest fenomen nu este explicabil din perspectivă ştiinţifică fie pentru că 

noi nu avem capacitatea de a înţelege baza fizică a conştiinţei, chiar dacă aceasta ar 

fi un fenomen natural, fie pentru că o astfel de explicaţie ar necesita o analiză a 

priori a fenomenului conştiinţei iar conceptele cu care operăm la momentul actual în 

ce priveşte studiul conştiinţei nu ne-ar permite să realizăm o astfel de analiză. Un alt 

punct de vedere este cel conform căruia nu avem ce explica deoarece nu există 

conştiinţă. În fine, există şi un punct de vedere potrivit căruia conştiinţa este un 

fenomen natural, care poate fi explicat în termeni fizici. 

      Admiţând ideea că fenomenul conştiinţei poate fi cercetat şi explicat din 

perspectiva neurofiziologiei, se pune întrebarea dacă au fost, deja, efectuate astfel de 

demersuri de cercetare. În cazul în care răspunsul este afirmativ, este important să 

stabilim care sunt rezultatele obţinute până în prezent în urma acestor cercetări şi 

care sunt concluziile la care s-a ajuns în urma analizării acestor rezultate.  

      În ce priveşte existenţa unui program de cercetare care să abordeze fenomenul 

conştiinţei în integralitatea sa, este elocventă o remarcă a lui Ned Block, care afirmă 

că: În cazul conştiinţei, nu avem nimic... care să merite a fi considerat un program 

de cercetare şi nici nu există propuneri semnificative despre cum am putea să 

începem unul... Recent, s-au făcut multe descoperiri incitante despre sindromuri 
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neuropsihologice în care se pare că, într-un anumit fel, conştiinţa lipseşte sau nu 

funcţionează, dar nimeni nu a venit până acum cu o perspectivă teoretică care să 

folosească aceste date pentru a îngusta prăpastia explicativă1. Remarca lui Block 

este justificată deoarece nu a fost iniţiat, până în acest moment, un program de 

cercetare care să abordeze conştiinţa sub toate aspectele sale şi care să permită 

formularea unei teorii atotcuprinzătoare, care să explice atât conştiinţa, în toate 

formele sale, cât şi relaţiile existente între conştiinţă şi suportul ei fizic. Există, însă, 

programe de cercetare care se concentrează asupra unui anumit aspect al conştiinţei, 

pe care încearcă să îl explice. De altfel, cercetători cum ar fi Francis Crick consideră 

că aceasta este maniera în care ar trebui să procedeze un om de ştiinţă atunci când 

îşi propune să studieze conştiinţa, căci: este caracteristic pentru o abordare 

ştiinţifică faptul că nu încerci să construieşti o teorie atotcuprinzătoare, care îşi 

propune să explice toate aspectele conştiinţei... Mai degrabă, încerci să selectezi 

sistemul cel mai favorabil pentru studiul conştiinţei, aşa cum pare el a fi în acest 

moment, şi să îl studiezi sub atâtea perspective cât este posibil2. Majoritatea 

neurofiziologilor care îşi propun să studieze conştiinţa împărtăşesc această opinie şi 

consideră că, din punct de vedere ştiinţific, este mai bine să îţi concentrezi toate 

eforturile asupra unui anumit aspect al fenomenului pe care vrei să îl cercetezi 

(aspect care pare, în acel moment, a fi cel mai uşor de studiat) deoarece, în acest fel, 

îţi măreşti şansele de a obţine rezultate satisfăcătoare.  

      Cercetătorii consideră conştiinţa vizuală ca fiind aspectul cel mai uşor de studiat, 

din punct de vedere neurofiziologic, al fenomenului conştiinţei, atât pentru că input-

ul vizual este bine structurat, uşor de controlat şi bogat în informaţie, cât şi pentru că 

avem posibilitatea de a efectua majoritatea experimentelor asupra primatelor (al 

căror sistem vizual este quasi-identic cu al nostru), evitând, astfel, diverse probleme 

de ordin etic, care ar apare dacă experimentele respective s-ar realiza asupra unor 

                                                 
1 Ned Block,  Consciousness  in  Samuel Guttenplan (ed.), A Companion to the Philosophy of Mind,  
Blackwell Reference,  Oxford,  1994,  pag. 211. 
2 Francis Crick,  The General Nature of Consciousness  in  The Astonishing Hypothesis. The 
Scientific Search for the Soul,  Touchstone,  New York,  1995,  pag. 19. 
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oameni. Posibilitatea de a efectua asupra primatelor experimente ale căror rezultate 

sunt, în mare măsură, valabile şi în cazul fiinţelor umane, le oferă neurofiziologilor 

şansa de a-şi atinge obiectivul demersului lor de cercetare, respectiv acela de a 

determina care este corelatul neuronal al conştiinţei vizuale (the neural correlate of 

consciousness – n. n. D. B.). Prin această expresie, ei desemnează sistemul sau 

sistemele neuronale cu care este asociată, la nivel fundamental, experienţa 

conştientă. Potrivit lui Crick: noi... avem nevoie să descoperim corelatul neuronal al 

conştiinţei... Pentru această sarcină, sistemul vizual al primatelor pare a fi deosebit 

de atractiv1.  

      Experimentele le oferă cercetătorilor posibilitatea nu numai de a identifica 

corelatul neuronal al conştiinţei vizuale, ci şi de a explica procesul cerebral prin care 

apare conştiinţa vizuală. Dar, înainte de a putea explica acest proces, este necesar să 

localizăm cu precizie corelatul neuronal al conştiinţei vizuale. O astfel de localizare 

exactă nu a putut fi, însă, realizată până în prezent. În plus, unii cercetători susţin că  

s-ar putea să existe mai multe corelate neuronale ale conştiinţei vizuale, care să se 

activeze pe rând, în funcţie de sarcina pe care o are de executat individul. După cum 

afirmă Marcus E. Raichle: Corelatele neuronale pentru o sarcină pot să nu 

corespundă, regiune cu regiune, cu cele pentru o altă sarcină... Cortexul cerebral 

seamănă cu secţiunile unei orchestre simfonice. Nici o secţiune şi nici un individ nu 

este necesar tot timpul pentru producerea muzicii. La fel şi în creier, nici o regiune 

(sistem) nu specifică conţinutul conştiinţei în toate circumstanţele. Mai degrabă, 

este un proces distribuit, cu participanţi care se schimbă şi care sunt alocaţi în 

funcţie de necesităţi2. Până în prezent, nu a fost identificat cu precizie nici măcar 

unul dintre posibilii corelaţi neuronali ai conştiinţei vizuale dar au fost formulate o 

serie de ipoteze în acest sens, pe care le voi prezenta ceva mai târziu. 

                                                 
1 Idem,  Visual Perception: Rivalry and Consciousness  in  Nature,  379,  1996,  pag. 486. 
2 Marcus E. Raichle,  The Neural Correlates of Consciousness: An Analysis of Cognitive Skill 
Learning  in  Michael E. Gazzaniga (ed.),  The New Cognitive Neurosciences,  The MIT Press,  
Cambridge,  1999,  pag. 1316. 
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      Structura acestei subsecţiuni va fi următoarea: voi începe prin a prezenta o serie 

de rezultate experimentale recente, obţinute de către cercetătorii care au încercat să 

localizeze corelatul neuronal al conştiinţei vizuale, după care voi căuta să determin 

care sunt principalele ipoteze privind identificarea acestuia (ipoteze formulate pe 

baza rezultatelor obţinute). Ulterior, voi încerca să stabilesc care dintre aceste 

ipoteze sunt în concordanţă cu concepţiile despre conştiinţă ale reprezentanţilor 

teoriei de tip mănunchi a eului.  

 

      i)  Rezultate experimentale recente 

 

      În literatura de specialitate a ultimilor ani pot fi identificate numeroase articole 

în care sunt prezentate experimente prin care s-a încercat identificarea corelatului 

neuronal ale conştiinţei vizuale. O prezentare exhaustivă a tuturor acestor 

experimente, ca şi a rezultatelor care au fost obţinute prin intermediul lor, ar 

necesita, însă, o lucrare separată şi ar depăşi cu mult obiectivele lucrării de faţă. Iată 

de ce, în rândurile ce urmează, mă voi limita la a expune doar câteva dintre cele mai 

recente rezultate experimentale obţinute de către cei care încearcă să determine care 

este corelatul neuronal al conştiinţei vizuale. Pentru aceasta, voi avea în vedere o 

sinteză a celor mai relevante astfel de rezultate, sinteză realizată de către Christof 

Koch şi Francis Crick şi prezentată atât în articolul intitulat Consciousness and 

Neuroscience, publicat în anul 1998, cât şi în articolul Some Thoughts on 

Consiousness and Neuroscience, publicat în anul 2000. Koch şi Crick au grupat 

aceste rezultate experimentale în trei categorii: cele obţinute în urma studierii 

acţiunilor care nu sunt însoţite de vedere (actions without seeing – n. n. D. B.), cele 

obţinute în urma analizării reacţiilor pe care le au anumiţi neuroni ai individului 

analizat în situaţiile în care acesta are percepţii bistabile şi cele obţinute în urma 

stimulării electrice a creierului1.  

      În ce priveşte rezultatele din prima categorie, s-a realizat o distincţie 

suplimentară, şi anume aceea dintre rezultatele obţinute în urma studierii cazurilor 
                                                 
1 cf. Christof Koch and Francis Crick,  Consciousness and Neuroscience  in  Cerebral Cortex,  8,  
1998,  pag. 100-101.  
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de vedere oarbă (blindsight – n. n. D. B.) şi rezultatele obţinute în urma cercetării 

aşa-numitelor sisteme on-line. 

      Aşa-numita vedere oarbă a fost semnalată atât la o serie de indivizi umani care 

suferiseră leziuni extinse ale ariei corticale V1 (cortexul vizual primar), cât şi la 

maimuţe cărora le-a fost distrusă această arie corticală. Atât oamenii cât şi 

maimuţele studiate, deşi mai aveau anumite abilităţi vizuale reziduale, nu mai 

conştientizau prezenţa acestor abilităţi. Pacienţii umani chiar afirmau în mod 

explicit că nu văd absolut nimic, deşi s-a dovedit experimental că ei continuau să 

vadă anumite lucruri din mediul înconjurător. Faptul că pacientul care avea această 

afecţiune continua să vadă, deşi el nu conştientiza acest lucru, a fost demonstrat 

printr-o serie de experimente în care, spre exemplu, el indica de suficiente ori 

direcţia de deplasare a unui punct luminos pentru a-i îndreptăţi pe cercetători să 

considere că nu era vorba doar despre simpla ghicire a direcţiei sau în care oprea şi 

prindea în mână un obiect pe care cercetătorul îl îndrepta spre ochii săi. În ambele 

situaţii pacientul nega că ar fi văzut ceva sau, în cel mai bun caz, admitea că ar fi 

existat un stimul vizual dar nu îl putea defini şi respingea ideea că acţiunea sa ar fi 

fost determinată de acel stimul. În prezent, nu mai există controverse în privinţa 

existenţei fenomenului vederii oarbe, ci numai în privinţa identificării acelor zone 

ale creierului care sunt implicate în apariţia acestui fenomen. Majoritatea 

cercetătorilor cad de acord că este vorba despre un proces în care sunt implicate 

colliculus-ul superior, nucleul pulvinar din thalamus şi cortexul temporal median 

(V5) dar există numeroase controverse în privinţa implicării sau a neimplicării 

cortexului vizual primar (V1). În principiu, procesul se desfăşoară după cum 

urmează: informaţia vizuală este transmisă, mai întâi, dinspre chiasma optică spre 

collicus-ul superior (unde are loc o primă procesare a informaţiei), apoi către 

nucleul pulvinar (unde este din nou procesată), urmând ca, în final, să fie transmisă 

către anumite regiuni secundare ale cortexului vizual (cum ar fi, spre exemplu, V5), 

unde are loc o ultimă procesare. 

      Alţi cercetători preocupaţi de studierea acţiunilor care nu sunt însoţite de vedere 

formulează ipoteza existenţei unui aşa-numit sistem on-line, inconştient, care este 
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diferit de sistemul vizual, conştient, şi care poate controla respectivele acţiuni în 

virtutea faptului că generează comportamente stereotipe. Potrivit ipotezei, sistemul 

on-line (care ar putea avea mai multe subsisteme, ce controlează mişcarea ochilor, a 

braţelor, etc.) lucrează în paralel cu sistemul vizual dar, în anumite circumstanţe, 

poate interfera cu acesta. Există controverse în ce priveşte localizarea cerebrală a 

acestor două sisteme. Astfel, Millner şi Goodale1 consideră că sistemul on-line 

(inconştient) ar utiliza, în principal, fluxul vizual dorsal din cortexul cerebral (flux 

care şi-ar avea originea în cortexul vizual primar şi s-ar încheia în cortexul posterior 

parietal), în timp ce sistemul vizual (conştient) ar utiliza fluxul ventral. Pe de altă 

parte, Boussaoud, di Pellegrino şi Wise2 susţin că semnalele transmise în mod direct 

dinspre cortexul parietal către ariile premotorii sunt inconştiente, în timp ce 

semnalele transmise prin cortexul prefrontal către ariile premotorii sunt conştiente. 

Koch şi Crick consideră că ideea distincţiei dintre sistemul vizual conştient şi 

sistemul on-line inconştient este, în linii mari, corectă, dar că nu trebuie să ne 

grăbim în ce priveşte localizarea cerebrală a acestuia deoarece informaţiile de ordin 

neuroanatomic pe care le deţinem la momentul actual ne indică faptul că există 

multiple fluxuri corticale care au numeroase conexiuni anatomice între ele. Este 

posibil ca sistemul on-line al unui individ să facă uz de fluxuri corticale diferite în 

situaţii diferite, fiind selectat acel flux care permite cea mai rapidă şi mai adecvată 

rezolvare a situaţiei cu care se confruntă individul respectiv. Cei doi autori 

consideră că s-ar putea să existe competiţie între diferite fluxuri corticale şi că cea 

mai bună modalitate de a-l identifica pe acela dintre ele care este utilizat, într-o 

anumită situaţie, de către sistemul on-line, este identificarea celui mai rapid flux 

cortical din acel moment3. 

                                                 
1 cf. D. Milner and M. Goodale,  The Visual Brain in Action,  Oxford University Press,  Oxford,  
1995, pag. 104. 
2 cf. D. Boussaoud, G. di Pellegrino, S. Wise,  Frontal lobe mechanisms subserving vision-for-action 
versus vision-for-perception  in. Behavioural Brain Research,  72,  1-2,  1995,  pag. 13. 
3 cf. Christof Koch and Francis Crick,  Some Thoughts on Consciousness and Neuroscience  in  
Michael S. Gazzaniga (ed.),  The New Cognitive Neurosciences,  MIT Press,  Cambridge,  2000,  
pag. 1288. 
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      Rezultatele experimentale din cea de-a doua categorie au fost obţinute în urma 

observării reacţiilor anumitor neuroni individuali ai subiectului supus 

experimentului, în situaţiile în care acesta avea percepţii bistabile. Astfel de 

percepţii bistabile apar, spre exemplu, atunci când subiectul priveşte imagini cum ar 

fi cea a cubului lui Necker (situaţie în care percepţia poate lua una din două forme 

alternative). Problema este, însă, aceea că e dificil să localizezi neuronii care sunt 

stimulaţi de către percepţiile bistabile produse de către cubul lui Necker. O 

modalitate mult mai practică de a localiza neuronii pe care îi stimulează percepţiile 

bistabile a fost propusă de către Allman1 şi constă în studierea reacţiilor ce au loc la 

nivelul sistemului vizual în timpul unei aşa-numite rivalităţi binoculare, care apare 

atunci când cei doi ochi ai subiectului supus experimentului primesc, concomitent, 

input-uri vizuale diferite. Deşi subiectul primeşte ambele input-uri în acelaşi timp, el 

nu le poate percepe simultan, ci pe rând. El percepe mai întâi input-ul recepţionat de 

către un ochi şi abia apoi input-ul recepţionat de către celălalt ochi. Deşi input-urile 

vizuale sunt recepţionate fără înreruperi de către cei doi ochi, totuşi percepţia se 

schimbă, alternează de la un input la celălalt. Dat fiind că în actul percepţiei este 

implicată şi conştiinţa, avem posibilitatea de a stabili care sunt corelaţiile neuronale 

ale conştiinţei vizuale dacă vom reuşi să deosebim neuronii care sunt responsabili 

numai de recepţionarea input-urilor vizuale, de neuronii care sunt implicaţi în actul 

percepţiei. Până în prezent, au fost realizate experimente de acest gen în special 

asupra maimuţelor din specia macac şi au fost identificaţi o serie de neuroni care 

reacţionează numai atunci când maimuţa studiată percepe input-ul vizual. Aceşti 

neuroni se află, cu preponderenţă, în cortexul infero-temporal (IT) şi în sulcusul 

temporal superior dar se găsesc în număr mare şi în ariile corticale V4 şi V5. 

Trebuie, totuşi, să subliniem că aceste experimente se află încă într-o fază 

incipientă. Mai este nevoie de timp până când cercetătorii vor reuşi să identifice cu 

precizie neuronii care se activează numai în timpul actului percepţiei. Şi chiar dacă 

                                                 
1 cf. J Myerson, F Miezin, J Allman, Binocular rivalry in macaque monkeys and humans: a 
comparative study in perception  in  Behaviour Analysis Letters. 1, 1981, pag. 150. 
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îi vor identifica, aceasta nu înseamnă, în mod obligatoriu, că au identificat corelatul 

neuronal al conştiinţei vizuale. Este posibil ca neuronii care reacţionează doar în 

timpul actului percepţiei să joace rolul de intermediari, de purtători de informaţie 

către alţi neuroni, care alcătuiesc veritabila bază neuronală a conştiinţei. În stadiul 

actual al cercetărilor, neurofiziologii consideră, totuşi, că este important să se 

determine cu exactitate unde sunt localizaţi neuronii care reacţionează la percepţii 

deoarece este indiscutabil rolul pe care conştiinţa îl joacă în actul percepţiei. 

      Rezultatele experimentale din cea de-a treia categorie au fost obţinute în urma 

stimulării electrice a cortex-ului şi a altor structuri cerebrale relaţionate cu acesta, 

stimulări prin care s-a încercat inducerea unor percepţii şi a unor acte 

comportamentale. În urma acestor experimente, care au fost realizate, în principal, 

asupra unor maimuţe macac, s-a putut stabili că, pentru ca să poată fi perceput în 

mod conştient un stimul electric transmis prin intermediul unui electrod plasat pe 

cortexul somato-senzitiv al maimuţei, este necesar un interval temporal situat între 

0,2 şi 0,5 secunde. De asemenea, s-a putut constata că, în urma stimulării electrice a 

unor neuroni din cortexul temporal median (V5) al maimuţelor studiate, puteau fi 

modificate într-o manieră predictibilă performanţele acestora din timpul executării 

unor sarcini care necesitau conştientizarea vizuală a mişcărilor. Cercetătorii care au 

făcut aceste constatări consideră că ele ne oferă posibilitatea de a diferenţia (între 

limitele cortexului temporal median) neuronii care contribuie la producerea 

conştiinţei vizuale, de cei care nu contribuie la producerea acesteia. Pentru a putea 

stabili dacă această ipoteză se confirmă mai sunt, însă, necesare multe alte 

experimente. 

      În esenţă, acestea sunt unele dintre cele mai relevante rezultate experimentale 

recente, obţinute de către cercetătorii care au încercat să identifice corelatul 

neuronal al conştiinţei vizuale studiind creierul primatelor (şi, atunci când a fost 

posibil, creierul oamenilor). După cum am putut constata, aceste rezultate nu au un 

caracter cert şi definitiv, fiind necesară efectuarea a numeroase alte experimente 

prin intermediul cărora să poată fi confirmată veridicitatea lor. Potrivit opiniei lui 

Koch şi Crick: în acest moment, cele mai promiţătoare experimente sunt cele care 
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studiază percepţiile bistabile. Aceste experimente ar trebui continuate în numeroase 

arii corticale şi talamice şi ar fi nevoie să fie extinse pentru a cuprinde şi alte astfel 

de percepţii1. Alva Noe şi Evan Thompson observă şi ei că există numeroşi autori 

care sunt de părere că cercetarea care vizează identificarea bazei neuronale a 

rivalităţii binoculare este pe cale să devină una dintre cele mai importante 

paradigme experimentale pentru determinarea corelatului neuronal al conştiinţei 

vizuale: Această cercetare este considerată de către mulţi ca asigurând una dintre 

cele mai importante paradigme experimentale pentru determinarea stărilor 

neuronale ale căror conţinuturi corespund conţinuturilor conştiinţei vizuale iar 

rezultatele ei au provocat o cantitate rezonabilă de speculaţii cu privire la locaţia 

unui corelat neuronal pentru conştiinţa vizuală2. Crick şi Koch consideră că este 

importantă şi studierea activităţii inconştiente a sistemului on-line, prin contrast cu 

activitatea conştientă a sistemului vizual şi că trebuie continuate experimentele 

asupra maimuţelor, ale căror rezultate trebuie comparate cu datele pe care le 

obţinem despre creierul uman prin intermediul rezonanţei magnetice şi al 

experimentelor psihofizice. 

      Să vedem, însă, care sunt principalele ipoteze care vizează identificarea 

corelatului neuronal al conştiinţei vizuale, formulate pe baza acestor rezultate 

experimentale. 

 

      ii)  Corelatul neuronal al conştiinţei vizuale - ipoteze             

 

      În literatura de specialitate din ultimele două decenii, chestiunea identificării 

corelatului neuronal al conştiinţei vizuale a fost amplu discutată, fiind formulate 

numeroase ipoteze în acest sens. După cum remarcă David Chalmers: Aproape că s-

a ajuns într-un punct care aminteşte de fizica particulelor, unde au în jur de 236 de 

particule şi oamenii vorbesc despre «grădina zoologică a particulelor». În ce 

                                                 
1 Christof Koch and Francis Crick,  Consciousness and Neuroscience  in  Cerebral Cortex,  8,  1998,  
pag. 104. 
2 Alva Noe and Evan Thompson,  Are There Neural Correlates of Consciousness,  forthcoming in the 
Journal of  Consciousness Studies. 
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priveşte studiul conştiinţei, s-ar putea vorbi despre «grădina zoologică a corelaţilor 

neuronali»1. S-a mers chiar până acolo încât unii şi aceiaşi autori au ajuns să 

formuleze ipoteze diferite la un interval de numai câţiva ani. Un exemplu elocvent 

în acest sens este cel al lui Crick şi Koch care, în timp ce într-un articol al lor 

(publicat în anul 1990 şi intitulat Towards a Neurobiological Theory of 

Consciousness) identificau corelatul neuronal al conştiinţei vizuale cu oscilaţiile de 

40 de Hertzi care se produc în cortexul vizual, vor ajunge ca într-un alt articol 

(publicat în anul 1995 şi intitulat Are We Aware of Neural Activity in Neural Visual 

Cortex?) să susţină că acest corelat este constituit din neuroni din cortexul vizual 

extrastriat, care trimit semnale către neuronii din ariile prefrontale ale creierului. În 

timp ce unii autori îşi schimbă ipotezele în ce priveşte corelatul neuronal al 

conştiinţei vizuale, alţii (cum ar fi Raichle) consideră că este posibil să existe mai 

mulţi astfel de corelaţi în unul şi acelaşi creier, care se activează pe rând, în funcţie 

de situaţia cu care se confruntă individul. Dacă acest punct de vedere ar fi corect, 

atunci nu ar mai fi necesar să renunţăm la o ipoteză pentru a adopta o alta deoarece 

ar putea fi viabile mai multe ipoteze diferite. În cele ce urmează, voi prezenta  

principalele ipoteze privind identificarea corelatului neuronal al conştiinţei vizuale, 

menţionând, în fiecare caz în parte, şi locaţiile cerebrale unde se consideră că s-ar 

afla acest corelat neuronal (atunci când autorii ipotezelor precizează care sunt aceste 

locaţii). 

      Potrivit uneia dintre ipoteze, printre susţinătorii căreia se numără Benjamin 

Libet, conştiinţa vizuală apare ca o proprietate emergentă a unui amplu ansamblu de 

neuroni ce interacţionează unii cu alţii iar corelatul ei neuronal constă în activitatea 

extinsă în timp a acestui vast ansamblu de neuroni. Libet a efectuat experimente prin 

stimularea electrică a creierului maimuţelor macac, experimente în urma cărora a 

constatat că un stimul vizual nu poate fi perceput în mod conştient decât dacă are o 

                                                 
1 David Chalmers,  On the Search for the Neural Correlate of Consciousness  in  S. Hameroff, A. 
Kaszniak, and A.Scott, (eds.),  Toward a Science of Consciousness II: The Second Tucson 
Discussions and Debates,  MIT Press, 1998. 
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durată minimă de 0,2 - 0,5 secunde1. El consideră că apariţia conştiinţei vizuale este 

determinată de durata temporală a activităţii neuronilor care contribuie la realizarea 

actului percepţiei. Libet nu precizează care este locaţia corelatului neuronal al 

conştiinţei vizuale. În opinia sa, atunci când încercăm să identificăm acest corelat, 

trebuie să ne concentrăm atenţia asupra duratei activităţii neuronilor şi nu asupra 

locaţiei acestora.  

      Celelalte ipoteze importante au un element comun, şi anume acela că nu 

caracterizează conştiinţa ca pe o proprietate emergentă şi identifică aşa-numitul 

corelat neuronal al conştiinţei vizuale cu un mic grup de neuroni care este asociat 

cu anumite sisteme cerebrale, cum ar fi thalamus-ul şi ganglionii bazali. Aceste 

ipoteze se diferenţiază prin faptul că propun locaţii diferite ale corelatului neuronal.  

      Conform uneia dintre aceste ipoteze, la originea căreia stau rezultate 

experimentale din categoria a doua, corelatul neuronal al conştiinţei vizuale este 

constituit din anumiţi neuroni situaţi în sulcusul temporal superior (STS) şi în 

cortexul infero-temporal (IT). Ipoteza a fost formulată de către D. L. Sheinberg şi  

N. K. Logothetis, cercetători care au studiat efectele pe care le au percepţiile 

bistabile asupra unor neuroni ai maimuţelor macac. În urma acestor experimente, ei 

au tras concluzia că activitatea neuronilor din zonele corticale menţionate prezice în 

mod constant starea perceptuală a animalului2. Existenţa acestor corelaţii dintre 

neuronii din STS şi din IT şi experienţa perceptuală a maimuţei analizate i-a 

determinat pe cei doi cercetători să formuleze ipoteza menţionată. 

      O altă ipoteză, care are în vedere rezultate experimentale din toate cele trei 

categorii, este cea conform căreia corelatul neuronal al conştiinţei vizuale este 

localizat în cortexul temporal median (V5). Ipoteza a fost formulată de către R. B. 

Tootell şi colaboratorii săi3, care au constatat că numeroşi neuroni din aria corticală 

                                                 
1 cf. Benjamin Libet,  The Neural Time Factor in Conscious and Unconscious Events  in  Ciba 
Foundation Symposia,  174,  1993,  pag. 133. 
2 D. L. Sheinberg and N. K. Logothetis,  The Role of Temporal Cortical Areas in Perceptual 
Organization  in  Proceedings of the National Academy of Sciences USA,  94,  1997,  pag. 3413. 
3 cf. R. B. Tootell, J. B. Reppas, A. M. Dale, R. B. Look, M. I. Sereno, R. Malach,  T. J. Brady and 
B. R. Rosen,  Visual motion aftereffect in human cortical area MT revealed by functional magnetic 
resonance imaging  in  Nature,  375,  1995,  pag. 139-141. 
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V5 (atât a oamenilor cât şi a maimuţelor macac) se activează atunci când acestea au 

experienţe vizuale conştiente. Este necesar să precizăm că, pentru a vizualiza 

activitatea cerebrală a oamenilor, aceşti cercetători au recurs la rezonanţa magnetică. 

      O ultimă ipoteză pe care o voi prezenta şi care, la rândul ei, se fundamentează pe 

rezultate experimentale din toate cele trei categorii, este cea propusă de către Crick 

şi Koch în articolul intitulat Are We Aware of Neural Activity in Neural Visual 

Cortex?. În conformitate cu această ipoteză, activitatea neuronilor din cortexul 

vizual primar (V1) nu este direct corelată cu experienţa vizuală conştientă, nici unul 

dintre aceşti neuroni nefiind direct implicat în actul vederii conştiente (Crick şi 

Koch admit, totuşi, că este posibil ca neuronii din V1 să joace un anumit rol în 

apariţia unei conştiinţe vizuale cu caracter optim)1. Dat fiind că respectivii neuroni 

nu dau naştere în mod direct conştiinţei vizuale, rezultă că corelatul neuronal al 

acesteia nu se află în cortexul vizual primar, chiar dacă neuronii din V1 sunt 

necesari pentru experienţa vizuală normală. Acest punct de vedere este susţinut, la 

momentul actual, de către numeroşi cercetători care au recurs la investigaţia 

electrofiziologică, la cea psihofizică şi la cea prin rezonanţă magnetică pentru a 

studia această zonă a creierului. Analizând rezultatele acestor investigaţii, Rees, 

Kreiman şi Koch concluzionează că: datele actuale sunt compatibile cu ipoteza 

potrivit căreia neuronii din V1, deşi sunt necesari pentru experienţa vizuală 

normală, nu dau naştere, prin ei înşişi, percepţiei vizuale conştiente - cu alte 

cuvinte, activitatea celulelor din V1 nu este suficientă pentru a explica percepţia 

conştientă2.  

       Dar unde consideră Crick şi Koch că este localizat corelatul neuronal al 

conştiinţei vizuale? Ei susţin că, pentru a putea localiza acest corelat neuronal, este 

necesar ca, în prealabil, să stabilim care este funcţia conştiinţei vizuale. În opinia 

lor, funcţia conştiinţei vizuale este aceea de a produce cea mai bună interpretare a 

                                                                                                                                         
1 cf. Francis Crick and Christof Koch,  Are We Aware of Neural Activity in Neural Visual Cortex?  in  
Nature,  375,  1995,  pag. 121-122. 
2 Geraint Rees, Gabriel Kreiman and Christof Koch,  Neural Correlates of Consciousness in Humans   
in  Nature Neuroscience,  3,  2002,  pag. 263. 
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unei anumite imagini şi de a face disponibilă această interpretare, pentru suficient de 

mult timp, acelor părţi ale creierului care au rolul de a planifica acţiunile motorii 

voluntare. Crick şi Koch afirmă că, pentru ca această funcţie să fie îndeplinită, ar fi 

necesar ca aşa-numitul corelat neuronal al conştiinţei vizuale să fie alcătuit din 

neuroni din cortexul vizual extrastriat, care să fie direct conexaţi cu ariile 

prefrontale ale creierului. În acest fel, corelatul neuronal al conştiinţei vizuale ar 

avea acces într-o manieră nemijlocită la informaţie vizuală codată în mod explicit şi 

ar fi direct conexat cu acele zone ale creierului care planifică acţiunea voluntară, 

respectiv lobii frontali, în general, şi cortexul prefrontal, în particular. Potrivit 

ipotezei celor doi neurofiziologi, un pacient care şi-ar pierde complet cortexul 

prefrontal, pe ambele părţi, nu ar mai fi conştient din punct de vedere vizual, chiar 

dacă s-ar putea să mai aibă abilităţi visio-motorii inconştiente. 

      Odată încheiată prezentarea câtorva dintre cele mai bine fundamentate ipoteze 

privind corelatul neuronal al conştiinţei vizuale, ne mai rămâne să determinăm dacă 

acestea sunt într-un raport de concordanţă cu concepţiile despre conştiinţă ale 

reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului. 

 

      iii)  Raportul dintre concepţiile despre conştiinţă ale reprezentanţilor 

             teoriei de tip mănunchi a eului şi ipotezele privind corelatul 

             neuronal al conştiinţei vizuale 

 

      Încercarea de a stabili ce raport există între ipotezele ştiinţifice prezentate 

anterior şi concepţiile despre conştiinţă ale reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a 

eului poate părea oarecum forţată. Motivul este acela că avem de-a face, pe de o 

parte, cu nişte ipoteze formulate pe baza a numeroase rezultate experimentale şi care 

nu îşi propun să elucideze decât unul dintre aspectele conştiinţei, în timp ce, pe de 

cealaltă parte, avem de-a face cu nişte concepţii insuficient detaliate, având un 

pronunţat caracter speculativ şi ţintind către un obiectiv foarte îndrăzneţ (îşi propun 

să explice conştiinţa sub toate aspectele ei). Într-adevăr, există deosebiri importante 

atât din punctul de vedere al modalităţii de abordare a problemei conştiinţei cât şi 
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din punct de vedere al obiectivelor pe care şi le propun autorii acestor ipoteze şi 

concepţii dar consider că, în ciuda acestor deosebiri, există posibilitatea de a 

determina dacă ipotezele ştiinţifice menţionate au capacitatea de a confirma unele 

concepţii ale reprezentanţilor teoriei, privitoare la un aspect al conştiinţei. În 

rândurile ce urmează, voi căuta să arăt în ce manieră pot ipotezele prezentate să 

confirme aceste concepţii. 

      După cum afirmam mai devreme în cadrul acestei lucrări, în secţiunea dedicată 

analizei teoriei de tip mănunchi a eului din perspectiva filosofiei minţii, concepţiile 

despre conştiinţa în general ale unora dintre reprezentanţii teoriei (cum ar fi, spre 

exemplu, James, Feigl sau Parfit) au potenţialul de a fi confirmate, în viitor, inclusiv 

din perspectivă ştiinţifică (cea a lui James ar putea fi confirmată din perspectiva 

psihologiei, în timp ce concepţiile lui Feigl şi Parfit ar putea fi confirmate din punct 

de vedere neurofiziologic şi, eventual, psihologic). Ele au acest potenţial deoarece 

nu au un caracter pur speculativ, ci sunt construite pornind de la o serie de date 

ştiinţifice, care le erau disponibile autorilor la momentul când şi-au formulat 

concepţiile. Este vorba, mai ales, despre date cu un caracter foarte general (ex: aceea 

că aşa-numitele qualia se identifică cu proprietăţi fizico-chimice ale stărilor 

cerebrale), care sunt foarte dificil de probat pe cale experimentală. Iată de ce vor 

mai trebui făcute o serie de cercetări înainte de a putea spune dacă datele ştiinţifice 

pe care se fundamentează concepţiile despre conştiinţă ale celor trei reprezentanţi ai 

teoriei de tip mănunchi a eului se confirmă sau nu. Şi chiar dacă s-ar confirma, 

trebuie ţinut cont de faptul că aceste date nu oferă posibilitatea formulării unei 

explicaţii detaliate a fenomenului conştiinţei, ci doar pe cea a trasării unui cadru al 

unei asfel de explicaţii. Implicit, nici concepţiile lui James, Feigl sau Parfit nu pot fi  

considerate soluţii complete şi definitive ale problemei conştiinţei, ci doar schiţări 

ale unei astfel de soluţii. 

      În rândurile ce urmează, voi avea în vedere concepţiile despre conştiinţă ale lui 

Feigl şi Parfit deoarece, după cum am mai arătat, ele au potenţialul de a fi 

confirmate din perspectiva neurofiziologiei. Nici unul dintre aceşti autori nu s-a 

referit, în mod special, la conştiinţa vizuală, fiecare dintre ei vorbind despre 
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conştiinţă în general. Ţinând cont de faptul că neurofiziologii actuali îşi 

concentrează eforturile de cercetare asupra unui singur aspect al conştiinţei, şi 

anume cel al conştiinţei vizuale, nu putem stabili dacă ipotezele ştiinţifice formulate 

de către aceştia confirmă integral concepţiile celor doi autori menţionaţi. Va fi 

necesară cercetarea ştiinţifică a tuturor aspectelor conştiinţei, înainte de a putea 

determina acest lucru. Având în vedere, însă, că, atunci când fac afirmaţii cu privire 

la conştiinţă, atât Feigl cât şi Parfit se referă, în egală măsură, la toate aspectele 

acesteia (inclusiv la conştiinţa vizuală) şi nu fac nici un fel de diferenţieri între 

aceste aspecte, înseamnă că respectivele afirmaţii sunt valabile şi atunci când 

vorbim doar despre conştiinţa vizuală. Prin urmare, putem să stabilim care sunt 

caracteristicile concepţiilor lor în ce priveşte conştiinţa vizuală şi să determinăm 

dacă aceste concepţii sunt confirmate de către ipotezele ştiinţifice privind corelatul 

neuronal al conştiinţei vizuale.  

      În ce priveşte concepţia despre conştiinţa vizuală a lui Herbert Feigl, aceasta 

este compatibilă cu ipotezele potrivit cărora respectivul corelat neuronal constă 

dintr-un grup restrâns de neuroni din cortexul cerebral deoarece, în opinia lui, orice 

stare mentală (inclusiv stările de conştiinţă) se identifică cu o stare neurocerebrală şi 

nu este o proprietate emergentă a unui ansamblu complex de neuroni. Nu putem 

spune, însă, că viziunea lui Feigl în ce priveşte conştiinţa vizuală este compatibilă 

doar cu una dintre respectivele ipoteze, pentru că el nu precizează unde consideră că 

ar putea fi localizat corelatul neuronal al conştiinţei vizuale. Ea este compatibilă cu 

oricare dintre ipotezele care identifică acest corelat cu un grup de neuroni, dat fiind 

faptul că, indiferent în ce parte a creierului s-ar descoperi că este localizat corelatul 

neuronal al conştiinţei vizuale, această descoperire nu ar contrazice concepţia lui 

Feigl. În plus, având în vedere faptul că, potrivit concepţiei filosofului austriac, 

conştiinţa vizuală se identifică cu corelatul ei neuronal, explicarea modului în care 

funcţionează respectivul corelat neuronal ne-ar permite să înţelegem şi modul în 

care apare conştiinţa vizuală, nemaifiind necesare lămuriri suplimentare, care ar 

putea genera eventuale contradicţii. Un alt avantaj al concepţiei lui Feigl ar fi acela 

că ar permite ca şi chestiunea problematică a relaţiilor care, din perspectiva unui 
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adept al teoriei de tip mănunchi a eului, interconectează stările de conştiinţă (şi 

stările mentale în general) să poată fi rezolvată de către neurofiziologi prin 

explicarea conexiunilor de ordin fizico-chimic care se stabilesc între neuroni. Prin 

urmare, putem spune că, judecând din perspectiva neurofiziologiei, concepţia lui 

Feigl în ce priveşte conştiinţa vizuală este compatibilă cu oricare dintre ipotezele 

conform cărora corelatul neuronal al conştiinţei vizuale este un grup de neuroni şi că 

ea ar putea fi confirmată în condiţiile în care ar fi probată, în prealabil, veridicitatea 

uneia dintre aceste ipoteze.   

      Concepţia lui Derek Parfit este compatibilă cu ipoteza potrivit căreia conştiinţa 

vizuală este o proprietate emergentă a unui vast ansamblu de neuroni (corelatul ei 

neuronal fiind reprezentat chiar de către activitatea acestui ansamblu). În opinia 

filosofului britanic, evenimentele mentale conştiente nu se reduc la evenimente 

neurocerebrale, chiar dacă sunt produse de către acestea. Din perspectivă parfitiană, 

corelatul neuronal al conştiinţei vizuale nu este reprezentat de către un grup restrâns 

de neuroni, ci de către activitatea unui ansamblu neuronal foarte amplu. Parfit 

susţine că întregul creier al unui individ poate fi înlocuit cu un substitut artificial 

care funcţionează identic, fără ca individul să îşi piardă cunoştinţa şi fără ca 

procesele sale mentale conştiente să fie afectate. La fel ca şi adepţii ipotezei 

menţionate, Parfit nu localizează corelatul neuronal al conştiinţei vizuale într-o 

anumită zonă a creierului şi consideră că descrierea exactă a conexiunilor care se 

stabilesc între neuroni nu este suficientă pentru a înţelege ce relaţii se stabilesc între 

evenimentele mentale conştiente ce alcătuiesc eul, mintea sau persoana. Date fiind 

toate aceste elemente, avem motive întemeiate pentru a considera că viziunea 

parfitiană în privinţa conştiinţei vizuale nu numai că este compatibilă cu ipoteza la 

care am făcut referire dar chiar ar putea fi confirmată, din perspectivă 

neurofiziologică, în situaţia în care s-ar dovedi că respectiva ipoteză este adevărată. 

      În concluzie, fiecare dintre cele două concepţii pe care le-am analizat are 

potenţialul de a fi confirmată, sub aspect neurofiziologic, cel puţin din perspectiva 

uneia dintre ipotezele ştiinţifice privind corelatul neuronal al conştiinţei vizuale pe 

care le-am menţionat în cadrul acestei lucrări. Rămâne de văzut dacă veridicitatea 
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vreuneia dintre aceste ipoteze va putea fi probată în viitor. Perspectivele cele mai 

promiţătoare par a le avea ipotezele potrivit cărora corelatul neuronal al conştiinţei 

vizuale este reprezentat de către un grup restrâns de neuroni (mai ales cea formulată 

de către Crick şi Koch în 1995, care are mulţi susţinători). În situaţia în care s-ar 

dovedi că o astfel de ipoteză este adevărată, un viitor reprezentant al teoriei de tip 

mănunchi a eului ar trebui să adopte o concepţie despre conştiinţa vizuală similară 

cu cea a lui Feigl. El ar avea avantajul de a putea explica ştiinţific cum se 

interconectează elementele care alcătuiesc eul, fără a renunţa la nici una dintre ideile 

centrale ale teoriei de tip mănunchi a eului. Desigur, există şi posibilitatea ca să se 

dovedească a fi veridică cealaltă ipoteză, conform căreia conştiinţa vizuală este 

proprietatea emergentă a unui mare ansamblu de neuroni. În acest caz, un adept al 

teoriei ar trebui să adopte un punct de vedere asemănător cu cel al lui Parfit, fără a 

mai avea, însă, avantajul de a putea explica în termeni neurofiziologici cum se 

interrelaţionează elementele constitutive ale eului. Cert este faptul că, în 

eventualitatea în care cel puţin una dintre ipotezele menţionate ar fi adevărată, ar 

exista măcar o concepţie a unui reprezentant al teoriei de tip mănunchi a eului 

despre conştiinţa vizuală care ar fi confirmată din punct de vedere neurofiziologic. 

Cu toate că această concepţie ar fi insuficient detaliată, ea ar putea fi completată 

astfel încât să ajungă să fie în deplină concordanţă cu realitatea neurofiziologică.     

      Ultima secţiune a acestui capitol al IV-lea va fi dedicată analizei teoriei de tip 

mănunchi a eului din perspectiva psihologiei. Voi avea în vedere două teme din 

cadrul acestei discipline ştiinţifice, şi anume analiza personalităţii şi studierea 

conceptului de eu. 
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      Perspectiva psihologiei 

 

             a)  Analiza personalităţii 

 

      Analiza personalităţii a reprezentat un subiect de maxim interes pentru 

psihologi, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Chiar şi în prezent, tema 

personalităţii continuă să suscite numeroase controverse atât în ce priveşte modul în 

care se consideră că ar trebui abordată, în vederea studierii ei, cât şi în privinţa 

modului în care este teoretizată. Ca urmare a acestor controverse, psihologii 

contemporani ajung să opteze pentru abordări diferite în ce priveşte studiul 

personalităţii şi, în funcţie de tipul de abordare pe care îl aleg, să formuleze teorii 

diferite ale personalităţii. Voi prezenta, în cadrul acestei subsecţiuni a capitolului al 

IV-lea al lucrării, principalele abordări ale temei personalităţii, precizând şi care 

sunt cele mai importante teorii care au fost construite pornind de la fiecare dintre 

aceste abordări. Pentru moment, însă, voi încerca să explic de ce îi acordă psihologii 

un atât de mare interes temei personalităţii. Consider că, în urma acestei explicaţii, 

va ieşi în evidenţă şi importanţa pe care o are această temă în contextul discuţiei 

asupra teoriei de tip mănunchi a eului.  

      Studiul personalităţii îi preocupă pe psihologi din mai multe motive. Un prim 

motiv este acela că toate încercările făcute până în prezent, cu scopul de a formula o 

teorie a personalităţii în privinţa căreia să existe un acord quasi-unanim al 

psihologilor, au eşuat. În ciuda faptului că, la nivelul limbajului cotidian, oamenii 

discută fără dificultăţi despre personalitate, totuşi această temă se dovedeşte a fi 

extrem de dificil de abordat şi de teoretizat din perspectivă ştiinţifică, ceea ce face 

ca studiul ei să reprezinte o veritabilă provocare pentru orice psiholog. Un alt motiv 

îl reprezintă importanţa pe care fiecare dintre noi o acordă personalităţii, atunci când 

este vorba despre caracterizarea şi individuarea persoanei. La nivelul gândirii 

comune, se consideră că personalitatea este cea care îi conferă specificitate 

persoanei noastre şi comportamentului nostru, ea reprezentând ansamblul 
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particularităţilor noastre psihice. Psihologii nu pot ignora acest punct de vedere, mai 

ales dacă ţinem cont de faptul că, printre subiectele lor de interes, se numără şi 

caracterizarea persoanei şi stabilirea modului în care se realizează individuarea 

acesteia. De altfel, ei nu ignoră acest punct de vedere, ci chiar îl acceptă, dar 

consideră că, pentru a ne putea pronunţa cu certitudine în privinţa viabilităţii sale, 

mai sunt necesare o serie de cercetări care să aibă ca obiect chiar personalitatea. În 

fine, un alt motiv important este acela că, în opinia majorităţii psihologilor 

contemporani, personalitatea este cea care asigură păstrarea identităţii psihice a 

persoanei pe parcursul timpului iar pentru a avea certitudinea că această opinie este 

corectă, este necesar să se formuleze, în prealabil, o teorie a personalităţii.  

      Înainte de a arăta de ce consider că este importantă tema personalităţii în 

contextul discuţiei cu privire la teoria de tip mănunchi a eului, este necesar să 

menţionez că, în marea lor majoritate, psihologii contemporani fac o deosebire clară 

între persoană şi personalitate. Persoana este identificată cu organismul 

psihofiziologic, este caracterizată ca fiind o entitate care are un comportament, 

acţionează, gândeşte, are emoţii şi face acestea în contextul unui anumit mediu 

social şi fizic1. În ce priveşte personalitatea, marea majoritate a psihologilor 

consideră că aceasta este un model unic de caracteristici psihologice şi 

comportamentale, pe baza căruia fiecare persoana poate fi distinsă de alte persoane. 

Căteva exemple de caracteristici psihologice care intră în alcătuirea acestui model 

au fost oferite de către Philip E. Vernon, care, referindu-se la termenul de 

personalitate, afirma că acesta se referă, în principal, la trăsături afective native, 

sentimente, atitudini, complexe şi mecanisme inconştiente, interese şi idealuri, care 

determină comportamentul şi gândirea caracteristică sau distinctivă a unui om2. 

      Analiza psihologică a personalităţii este importantă pentru adepţii teoriei de tip 

mănunchi a eului, pentru că rezultatele obţinute în urma acestei analize pot fi 

utilizate în vederea evaluării viabilităţii soluţiilor pe care le propun aceşti adepţi 

                                                 
1 Arthur S. Reber,  The Penguin Dictionary of Psychology, Penguin Books,  London,  1985, pag. 532. 
2 Philip E. Vernon,  Personality  in  H. J. Eysenck, W. Arnold and R. Meili (eds.),  Encyclopedia of 
Psychology,  vol. II,  Search Press,  London,  1972,  pag. 383. 
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pentru probleme cum ar fi cea a caracterizării persoanei, cea a individuaţiei 

persoanei sau cea a modului în care persoana îşi păstrează identitatea în timp. 

Soluţiile propuse de către ei au fost ţinta a numeroase critici, motiv pentru care 

consider că este important de stabilit dacă rezultatele obţinute de către psihologi, în 

urma cercetării personalităţii umane, sunt în măsură să confirme veridicitatea 

acestor soluţii şi, implicit, să infirme criticile care le-au fost aduse.  

      Pentru a stabili acest lucru, voi începe prin a arăta cum a fost abordată tema 

personalităţii de către psihologi şi care sunt principalele teorii ale personalităţii care 

au fost formulate până în prezent, încercând să determin care dintre aceste teorii 

sunt mai influente la momentul actual. Ulterior, voi încerca să identific acele teorii 

psihologice ale personalităţii care concordă cu punctele de vedere ale 

reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului în ce priveşte personalitatea, 

individuaţia persoanei şi păstrarea identităţii persoanei. În cazul în care voi 

identifica astfel de teorii, voi căuta să determin dacă există motive întemeiate pentru 

a considera că ele pot confirma, din perspectivă psihologică, veridicitatea punctelor 

de vedere ale acestor reprezentanţi. 

     În cele ce urmează, voi arăta cum a fost abordată tema personalităţii de către 

psihologi, şi voi prezenta principalele teorii ale personalităţii care au fost formulate 

pornind de la aceste abordări. 

 

      i)  Abordări şi teorii ale personalităţii 

 

      Psihologii au abordat tema personalităţii, în principal, din trei perspective: din 

perspectivă psihodinamică sau clinică, din perspectivă ştiinţifică şi din perspectivă 

fenomenologică. În cazul fiecăreia dintre aceste abordări, pot fi distinse mai multe 

teorii ale personalităţii. 

       Potrivit abordării psihodinamice sau clinice, caracteristicile personalităţii 

noastre au la origine procese cu caracter inconştient. După cum observă Walter 

Mischel: În cazul abordării psihodinamice, motivul este elementul principal, 

conflictele inconştiente sunt procesele de cel mai mare interes iar judecata clinică 
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este instrumentul favorit1. Una dintre caracteristicile abordării psihodinamice o 

constituie orientarea către trecut, importanţa care le este acordată evenimentelor 

trecute din viaţa persoanei. O altă trăsătură definitorie a acestei abordări o reprezintă 

caracterul ei determinist, care este semnalat de faptul că toate teoriile personalităţii 

formulate în urma unei abordări psihodinamice le acordă traumelor din copilărie un 

rol decisiv în formarea personalităţii individuale.  

      Un exemplu de teorie psihodinamică a personalităţii este teoria psihanalitică a 

lui Freud, potrivit căreia personalitatea are o structură tripartită, care constă din: id 

(care este inconştient şi include toate instinctele primare), ego (care se dezvoltă din 

id, este sediul emoţiilor şi are rolul de a testa realitatea şi de a media între cerinţele 

id-ului şi constrângerile societăţii) şi superego (care emerge din ego, este sediul 

conştiinţei şi prin intermediul căruia valorile sociale şi parentale sunt internalizate). 

Freud propune un model dinamic al personalităţii, care presupune o componentă 

conflictuală permanentă (în opinia sa, determinanta fundamentală a personalităţii o 

constituie conflictele inconştiente). Metoda lui psihanalitică constă în explorarea 

gândurilor, a motivaţiilor şi a conflictelor inconştiente ale pacienţilor. El consideră 

că această explorare poate fi realizată prin intermediul unor metode indirecte, cum 

ar fi analiza viselor şi a erorilor ce apar la nivelul limbajului cotidian şi utilizarea 

tehnicilor de asociere liberă. Viziunea lui Freud asupra modului în care trebuie 

abordată chestiunea personalităţii a fost împărtăşită şi de către alţi autori, care au 

propus şi ei, ulterior, modele psihodinamice ale personalităţii. Printre aceştia se 

numără atât colaboratori ai lui Freud (ex: Carl Jung, Alfred Adler), cât şi neo-

freudieni (ex: Karen Horney, Erich Fromm, Erik Erikson).  

      La momentul actual, atât teoria lui Freud cât şi celelalte teorii psihodinamice ale 

personalităţii nu au decât puţini adepţi, considerându-se, în general, că sunt depăşite. 

Ele nu îndeplinesc criteriile unor teorii ştiinţifice pentru că sunt formulate în aşa fel 

încât verificarea lor este aproape imposibilă. Din cauză că ele conţin numeroase 

enunţuri care pot fi interpretate în diverse moduri, nu poate fi realizată o testare 

                                                 
1 Walter Mischel,  Introduction to Personality,  Holt, Rinehart and Winston,  New York,  1994,  pag. 
63. 
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riguroasă a lor deoarece, ori de câte ori se ajunge la o concluzie care intră în 

contradicţie cu unul dintre aceste enunţuri, se poate răspunde că respectivul enunţ 

trebuie interpretat într-un alt mod, caz în care el nu mai este afectat de respectiva 

concluzie. Recurgerea la o astfel de stratagemă este favorizată şi de faptul că teoriile 

psihodinamice acordă un rol central unor mecanisme psihice cum ar fi cel al 

refulării sau cel al negării, mecanisme care pot fi invocate de către cei care susţin că 

anumite enunţuri ale acestor teorii trebuie interpretate diferit. 

      În ce priveşte teoriile personalităţii formulate în urma unei abordări ştiinţifice, 

acestea îşi stabilesc obiective precise cum ar fi: descrierea comportamentului 

individului prin recurgerea la diverse taxonomii, explicarea comportamentului prin 

utilizarea datelor ce fac referire la influenţe de mediu şi de ordin ereditar şi predicţia 

comportamentului în situaţii tipice. Cei care optează pentru o abordare ştiinţifică 

utilizează informaţii care sunt obţinute prin observarea comportamentului persoanei.  

      Autorii care optează pentru o abordare ştiinţifică a personalităţii au propus mai 

multe modele explicative pe baza cărora să poată fi caracterizată personalitatea: un 

model al trăsăturilor (potrivit căruia trăsăturile de personalitate sunt determinanţii 

comportamentului), un model situaţionist (conform căruia comportamentul este 

determinat de situaţiile în care se găseşte persoana) şi un model interacţionist 

(potrivit căruia comportamentul este determinat de interacţiunea dintre 

caracteristicile personalităţii individului şi caracteristicile situaţiilor cu care se 

confruntă acesta). Pornind de la aceste modele explicative, au fost formulate teorii 

ale trăsăturilor, teorii situaţioniste şi teorii interacţioniste ale personalităţii. 

      Potrivit teoriilor trăsăturilor, personalitatea este o structură, un complex de 

trăsături de personalitate care sunt strict interconectate unele cu altele. Majoritatea 

psihologilor care adoptă la momentul actual un astfel de model explicativ al 

personalităţii consideră că această structură are o natură biofizică, având un substrat 

neurologic sau biochimic specific. Ca exemple de trăsături ale personalităţii, ce intră 

în alcătuirea unei astfel de structuri, sunt menţionate: agresivitatea, generozitatea, 

sociabilitatea, nervozitatea şi creativitatea.  
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      Trăsăturile de personalitate sunt definite ca fiind caracteristici descriptive 

relativ durabile ale persoanei1. Atunci când sunt analizate prin prisma 

comportamentului persoanei, aceste trăsături sunt caracterizate ca fiind predispoziţii 

comportamentale care au o consistenţă intersituaţională, adică determină un 

comportament similar într-o varietate de situaţii2. Adepţii modelului explicativ al 

trăsăturilor sunt de părere că, deşi comportamentul unui individ prezintă o anumită 

variabilitate situaţională, există anumite predispoziţii comportamentale care nu 

variază într-o manieră semnificativă şi care îşi fac simţită prezenţa pe intervale lungi 

de timp (aceste predispoziţii fiind chiar trăsăturile de personalitate). Pentru adepţii 

acestui model explicativ, trăsătura de personalitate este unitatea fundamentală de 

semnificaţie. Ei consideră că, în situaţia în care admitem ideea existenţei unor astfel 

de trăsături, avem avantajul de a putea analiza comportamentul de zi cu zi în unităţi 

de semnificaţie, care pot fi măsurate şi manipulate cu suficientă uşurinţă pentru a 

permite o analiză suplimentară3. Un alt avantaj este acela că o trăsătură de 

personalitate este uşor de identificat, ea fiind semnalată de predispoziţia unui individ 

de a răspunde în acelaşi fel la o mare varietate stimuli. Ea este o caracteristică 

relativ constantă a personalităţii, nu o manifestare tranzitorie cu caracter situaţional. 

Cei care consideră că există trăsături de comportament, pornesc de la presupoziţia 

că personalitatea are un caracter relativ stabil. Ei admit că personalitatea individului 

se poate schimba dar consideră că aceste schimbări nu sunt semnificative şi se 

petrec într-un ritm extrem de lent.  

      Printre cei mai importanţi autori care au formulat teorii ale trăsăturilor se 

numără Gordon Allport, Raymond Cattell şi Hans Eysenck. În opinia acestor autori, 

fiecare caracteristică a personalităţii unui individ poate fi evaluată prin prisma unor 

dimensiuni cu caracter general, care funcţionează ca nişte criterii pe baza cărora pot 

                                                 
1 Hans Jurgen Eysenck,  Trait Theories of Personality  in  Andrew M. Colman  (ed.),  Companion 
Encyclopedia of Psychology,  vol. I,  Routledge,  London and New York,  1994,  pag.  622. 
2 Ibidem,  pag. 622-623. 
3 Idem,  Traits  in  H. J. Eysenck, W. Arnold and R. Meili (eds.),  Encyclopedia of Psychology,  vol. 
III,  Search Press,  London,  1972,  pag. 345. 
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fi clasificate personalităţile şi pot fi măsurate diferenţele individuale. Psihologii au 

propus, pe parcursul timpului, diverse astfel de criterii aşa încât, în cazul fiecărei 

teorii a trăsăturilor pe care o voi prezenta, voi menţiona şi care sunt dimensiunile 

personalităţii pe care le propune autorul respectivei teorii. Potrivit lui Cristopher 

Spencer, respectivele dimensiuni sunt unelte standardizate cu care se măsoară 

diferenţele individuale1. Ele reprezintă standardele în funcţie de care poate fi 

evaluată personalitatea fiecărui individ. Pentru realizarea evaluării sunt necesare, 

însă, şi informaţii cu privire la personalitatea acestuia, care pot fi obţinute fie prin 

auto-analiza personalităţii, fie prin analiza realizată de către alte persoane, fie prin 

observarea directă a comportamentului individului respectiv. Informaţiile obţinute 

sunt raportate la standardul dinainte stabilit şi poate fi realizat, astfel, profilul 

psihologic al fiecăruia dintre noi. În linii mari, profilul psihologic al unei persoane 

va fi valabil pe întreg parcursul vieţii acesteia deoarece, în opinia celor care 

formulează teorii ale trăsăturilor, caracteristicile personalităţii sunt relativ stabile, 

influenţa timpului şi a situaţiilor cu care se confruntă persoana respectivă nefiind 

una foarte semnificativă. 

      Prima teorie comprehensivă a trăsăturilor a fost formulată de către Gordon 

Allport. El a identificat circa 18 000 de trăsături diferite dar era de părere că, în 

esenţă, există şapte trăsături centrale care domină personalitatea fiecărui individ (cu 

menţiunea că cele şapte trăsături nu sunt aceleaşi la toţi indivizii). Dintre acestea, 

una este trăsătură cardinală, fiind atât de puternică încât guvernează toate activităţile 

individului. Allport susţinea că există şi trăsături secundare, care se manifestă numai 

în unele situaţii şi care influenţează doar în mică măsură comportamentul. În opinia 

sa, toate aceste trăsături alcătuiesc o structură dinamică, el caracterizând 

personalitatea ca fiind organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme 

psihofizice care determină gândirea şi comportamentul său caracteristic2. Şi ceilalţi 

                                                 
1 Cristopher Spencer,  Personality – The Individual and Society  in  Peter Scott and Cristopher 
Spencer (eds.),  Psychology A Contemporary Introduction,  Blackwell Publishers,  Oxford,  1998,  
pag. 557. 
2 Gordon Allport,  Structura şi dezvoltarea personalităţii,  EDP,  Bucureşti,  1981,  pag. 40. 
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autori care au formulat teorii ale trăsăturilor sunt de acord că personalitatea este o 

structură dinamică. 

      Un alt psiholog important care a formulat o teorie a trăsăturilor este Raymond 

Cattell. Prin metode statistice, el a redus lista lui Allport la un număr de 16 tipuri 

fundamentale de trăsături (tipuri pe care le-a denumit şi dimensiuni sau factori ai 

personalităţii). Pe baza acestei clasificări, Cattell a întocmit un chestionar care, în 

opinia lui, permite conturarea profilului personalităţii fiecăruia. Acest chestionar 

este cunoscut sub denumirea de 16 PF (the Sixteen Personality Factor Questionnaire 

– n. n. D. B.) şi este utilizat şi astăzi de către diverse instituţii pentru a determina 

compatibilitatea individului testat cu diverse ocupaţii şi pentru a contura, în linii 

mari, profilul psihologic al acestuia. Printre cele 16 dimensiuni luate în considerare 

pentru întocmirea acestui chestionar se numără: impulsivitatea, stabilitatea 

emoţională, conformismul, etc. 

      Potrivit teoriei lui Hans Eysenck, există numai trei dimensiuni ale personalităţii. 

În opinia acestui psiholog, personalitatea fiecărui individ este punctul de intersecţie 

al unui număr de variabile cantitative1, care pot fi cuantificate în funcţie de cele trei 

dimensiuni. Iniţial, el a identificat două dimensiuni, independente una de cealaltă, şi 

anume introversiunea-extroversiunea şi emotivitatea-stabilitatea (aceasta din urmă 

fiind cunoscută şi sub numele de nevroză-normalitate). Pe baza acestor două 

dimensiuni, Eysenck a construit un chestionar numit EPI (the Eysenck Personality 

Inventory – n. n. D. B.), despre care considera că permite evaluarea corectă a 

informaţiilor particulare obţinute cu privire la fiecare personalitate în parte. Ulterior, 

el a constatat că este necesară adăugarea unei a treia dimensiuni, psihoza (care se 

caracterizează prin diverse tipuri de comportament antisocial, cum ar fi cruzimea şi 

respingerea cutumelor sociale), pentru a da seama de marea variabilitate a 

informaţiilor obţinute. Adăugarea acestei dimensiuni l-a obligat să alcătuiască un 

nou chestionar, denumit EPQ (the Eysenck Personality Questionnaire – n. n. D. B.). 

Eysenck este unul dintre cei mai cunoscuţi susţinători ai ideii potrivit căreia 

trăsăturile de personalitate au un fundament biologic. El afirmă, chiar, că: factorii 
                                                 
1 cf. Hans Jurgen Eysenck,  The Structure of Human Personality,  Methuen,  London,  1970,  pag. 21. 
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genetici sunt cei mai importanţi determinanţi singulari ai diferenţelor de 

personalitate1. 

      La momentul actual, majoritatea susţinătorilor teoriilor trăsăturilor cad de acord 

că există cinci dimensiuni ale personalităţii, şi anume: extraversiunea, caracterul 

agreabil, caracterul conştiincios, nevroza şi deschiderea la experienţă. Pornind de la 

aceste cinci dimensiuni, a fost întocmit un chestionar care permite evaluarea 

personalităţii fiecărui individ şi care este cunoscut sub denumirea de The Big Five. 

Acest chestionar este cel mai răspândit la momentul actual, diferenţa dintre el şi 

celelalte chestionare menţionate nefiind, însă, una fundamentală, ci, mai degrabă, 

una de nomenclatură şi de procedură statistică.  

      Potrivit celor care adoptă un model situaţionist, comportamentul individului nu 

este determinat de trăsături de personalitate, care îşi fac simţită prezenţa indiferent 

de situaţia în care el se găseşte, ci este determinat tocmai de situaţiile cu care se 

confruntă individul. Comportamentul nostru suferă variaţii considerabile în funcţie 

de situaţiile cu care ne confruntăm (spre exemplu, atunci când participăm la o 

întrunire cu caracter oficial, vom adopta un anumit tip de comportament, care este 

adecvat situaţiei respective, chiar dacă el nu corespunde trăsăturilor noastre de 

personalitate). Comportamentul pe care îl avem poate fi şi constant, dar această 

constanţă se explică prin faptul că situaţiile cu care ne confruntăm sunt 

asemănătoare şi nu prin faptul că am avea anumite predispoziţii comportamentale, 

care nu suferă schimbări semnificative pe parcursul timpului. În opinia psihologilor 

situaţionişti, o trăsătură de personalitate nu este o predispoziţie comportamentală, 

pentru simplul motiv că ea nu este nimic mai mult decât o construcţie mentală a 

unui observator care încearcă să găsească un sens al comportamentului celorlalţi, 

ea existând numai în mintea purtătorului2.   

      Unul dintre cei mai cunoscuţi psihologi situaţionişti, Walter Mischel, susţine că 

stabilitatea intersituaţională a comportamentelor este una foarte redusă (corelaţiile 

                                                 
1 Idem,  Trait Theories of Personality  in  Andrew M. Colman  (ed.),  Companion Encyclopedia of 
Psychology,  vol. I,  Routledge,  London and New York,  1994,  pag.  634. 
2 Arthur S. Reber,  The Penguin Dictionary of Psychology,  Penguin Books,  London,  1985,  pag. 
534. 
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dintre trăsăturile de personalitate şi evaluările comportamentale nu depăşesc valorile 

de 0,30 – 0,40), motiv pentru care nu suntem îndreptăţiţi să considerăm că 

trăsăturile de personalitate sunt cele care influenţează în mod decisiv 

comportamentul1. El consideră că este preferabil să renunţăm la modelul explicativ 

al trăsăturilor şi să formulăm o teorie a învăţării sociale, care să pornească de la 

ideea că individul îşi formează diferite comportamente ca răspuns la anumite 

situaţii. În cazul în care vom admite această idee, nu vom mai avea dificultăţi în a 

anticipa comportamentul pe care îl va avea un individ într-o situaţie tipică şi nu va 

trebui să postulăm existenţa unor trăsături stabile de personalitate, ci va fi suficient 

să luăm în considerare experienţa anterioară a individului în situaţii asemănătoare. 

      Atât Walter Mischel cât şi alţi psihologi au renunţat, însă, treptat, la modelul 

explicativ situaţionist deoarece o serie de studii recente au evidenţiat faptul că un 

punct de vedere strict situaţionist în ce priveşte comportamentul nu este sustenabil. 

În urma respectivelor studii, a reieşit că situaţiile determină comportamentul 

individului numai pe timpul zilei, atunci când acesta este nevoit să lucreze şi nu 

poate opta pentru activitatea preferată. În timpul serii, însă, trăsăturile de 

personalitate ale individului sunt cele care determină alegerea situaţiei. După cum 

subliniază unul dintre criticii teoriei lui Mischel, şi anume Hans Jurgen Eysenck: în 

timpul serii, personalitatea este cea care dictează alegerea situaţiei; trăsăturile de 

personalitate sunt cele care selectează situaţiile potrivite şi nu situaţiile sunt cele 

care determină conduita2. Ca urmare a criticilor care au fost aduse modelului lor 

explicativ, mulţi dintre psihologii situaţionişti (inclusiv Walter Mischel) au ajuns să 

adopte un model explicativ interacţionist, potrivit căruia atât situaţiile cât şi 

trăsăturile de personalitate pot constitui determinanţi ai personalităţii. 

      Teoriile interacţioniste cu privire la personalitate scot în evidenţă interacţiunea 

dinamică dintre caracteristicile de personalitate ale indivizilor şi caracteristicile 

                                                 
1 cf. Walter Mischel,  Towards a Cognitive Social Learning Reconceptualization of Personality  in  
Psychological Review,  80,  1973,  pag.  263. 
2 Hans Jurgen Eysenck,  Trait Theories of Personality  in  Andrew M. Colman  (ed.),  Companion 
Encyclopedia of Psychology,  vol. I,  Routledge,  London and New York,  1994,  pag.  636. 
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situaţiilor cu care se confruntă aceştia. Adepţii modelului explicativ interacţionist nu 

renunţă la conceptul de trăsătură de personalitate dar îl iau în considerare dintr-o 

perspectivă dinamică. Astfel, persoanei i se atribuie intenţii şi se consideră că ea are 

trăsături de personalitate. Numai că aceste trăsături se actualizează în funcţie de 

situaţia pe care persoana o are de înfruntat. Ea poate influenţa situaţiile şi poate opta 

pentru o situaţie sau alta dar, la rândul lor, situaţiile îi pot influenţa comportamentul. 

Prin urmare, judecând din perspectiva acestui model explicativ, comportamentul 

este determinat atât de către trăsături cât şi de către situaţii. Este necesar să 

precizăm, de asemenea, că acest model ia în considerare nu numai componentele 

psihologice şi sociale ale comportamentului, ci şi pe cele biologice (cum ar fi 

reglarea hormonală sau reacţiile fizologice cauzate de stres). 

      Teoriile interacţioniste în ce priveşte personalitatea se bucură de numeroşi adepţi 

la momentul actual, fiind considerate foarte promiţătoare. Pentru confirmarea lor 

este, însă, necesară cercetarea persoanelor în timpul în care acestea se află în 

interacţiune cu situaţiile sociale pe care le au de înfruntat. Astfel de cercetări sunt în 

curs de desfăşurare dar, pentru a fi concludente, ele trebuie realizate pe intervale 

lungi de timp. Deşi sunt într-o fază incipientă, ele au, deja, consecinţe importante 

asupra studiului personalităţii, scoţând în evidenţă rolul important pe care îl joacă, în 

procesul de formare a personalităţii, atât prelucrarea cognitivă a stimulilor primiţi 

din exterior, cât şi aşteptările pe care le are individul în privinţa situaţiilor cu care 

urmează să se confrunte. Evidenţierea acestor factori a condus la apariţia unei 

variante recente de abordare ştiinţifică a personalităţii, şi anume abordarea cognitiv-

comportamentală. Teoreticienii personalităţii care optează pentru această variantă 

de abordare au în vedere nu numai comportamentul oamenilor şi situaţiile cu care se 

confruntă aceştia, ci şi aşteptările lor şi gândurile pe care şi le formează despre ei 

înşişi şi despre ceilalţi. Abordarea cognitiv-comportamentală ia în considerare 

experienţele pe care oamenii le au cu privire la ei înşişi (ceea ce o apropie de 

abordarea fenomenologică, pe care o voi prezenta în continuare) şi acordă o mare 

importanţă procesului de învăţare şi de prelucrare cognitivă a informaţiilor. 
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      Potrivit abordării fenomenologice, la formarea personalităţii individului 

contribuie experienţele pe care acesta le are cu privire la el însuşi şi hotărârea sa de 

a se auto-actualiza. Este o abordare cu caracter optimist căci, potrivit ei, oamenii au 

o înclinaţie interioară către bine iar motivaţia lor naturală fundamentală o constituie 

dorinţa de a-şi actualiza propriul potenţial. Teoriile personalităţii care sunt formulate 

pornind de la o abordare fenomenologică au în vedere modul în care oamenii se 

experimentează pe ei înşişi. Autorii care propun astfel de teorii (ex: Carl Rogers, 

Abraham Maslow) resping determinismul în ce priveşte personalitatea, care este 

caracteristic altor teorii ale personalităţii (ex: trauma timpurie în teoriile 

psihodinamice, fundamentele biologice ale trăsăturilor în teoria lui Eysenck, etc.). 

Ei propun o viziune alternativă asupra persoanei, care este concepută ca un 

experimentator activ, ce are capacitatea de a înţelege atât lumea înconjurătoare cât şi 

pe sine însuşi şi care îşi poate actualiza propriul potenţial. Abordarea 

fenomenologică este orientată către prezent şi scoate în evidenţă relaţiile şi rolurile 

pe care le are persoana la momentul actual. În cazul unei astfel de abordări, rolul 

predominant îl are viziunea persoanei examinate şi nu ipotezele psihologului 

examinator.  

      Unul dintre cei mai importanţi exponenţi ai abordării fenomenologice este 

psihologul american Carl Rogers. El consideră că maniera în care fiecare individ 

interpretează lumea este importantă pentru psiholog deoarece modul în care 

interpretezi lumea explică în ce mod îi vei răspunde lumii şi, implicit, îţi explică 

comportamentul. Întreaga sa teorie porneşte de la presupoziţia existenţei unei 

veritabile “forţe a vieţii”, pe care el o denumeşte tendinţă de actualizare şi care 

poate fi definită ca fiind acea dorinţă pe care o are orice formă de viaţă de a-şi 

dezvolta propriul potenţial într-o cât mai mare măsură. În opinia lui, componenta 

primară a dezvoltării armonioase a personalităţii o reprezintă aprecierea pozitivă pe 

care individul o primeşte din partea unor persoane care sunt importante pentru el. 

Importanţa aprecierilor primite din partea celorlalţi constă în faptul că ne ajută să ne 

dobândim, în timp, respectul de sine. Nevoia de a primi aprecieri pozitive este 

universală şi este important ca ele să fie primite în mod necondiţionat deoarece 
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aceasta înseamnă că vom fi apreciaţi chiar pentru eul nostru real. Potrivit lui Rogers, 

eul real este acel aspect al fiinţei noastre care se constituie în urma tendinţei noastre 

de actualizare, este ceea ce va deveni fiecare dintre noi în cazul în care nu va fi 

forţat să trăiască în conformitate cu anumite condiţii impuse de către societate, care 

nu sunt sincronizate cu propria sa tendinţă de actualizare. Această lipsă de 

sincronizare îl sileşte pe fiecare dintre noi să îşi creeze un eu ideal, non-real, care 

corespunde respectivelor condiţii dar ale cărui standarde nu le poate îndeplini. 

Distanţa dintre eul real şi eul ideal, dintre experienţa imediată pe care o ai despre 

tine însuţi şi imaginea pe care le-o prezinţi celorlalţi, este numită de  către Rogers 

incongruenţă. Cu cât incongruenţa va fi mai profundă, cu atât suferinţa psihică a 

individului va fi mai mare. Metoda terapeutică pe care o propune psihologul 

american este una centrată asupra clientului. În opinia sa, terapeutul trebuie să 

considere clientul ca fiind capabil de auto-dezvoltare şi să îi dea acestuia 

sentimentul că este acceptat şi apreciat în mod necondiţionat. În acest fel, clientul îşi 

va putea dobândi încrederea în sine, care să îi permită să îşi accepte adevăratele sale 

sentimente şi credinţe şi să acţioneze în conformitate cu ele. 

      Un alt psiholog american care a abordat tema personalităţii dintr-o perspectivă 

fenomenologică este Abraham Maslow. Ca şi alţi adepţi ai acestei abordări, Maslow 

crede în posibilitatea împlinirii depline a persoanei, ca urmare a actualizării eului 

potenţial al acesteia. Contribuţia sa originală constă în realizarea unei ierarhii a 

nevoilor individului. În cadrul acestei ierarhii, putem distinge între nevoile primare 

(basic needs – n. n. D. B.) şi nevoile de creştere (growth needs – n. n. D. B.). În 

categoria nevoilor primare, cele mai puternice sunt nevoile fiziologice (ex: nevoia 

de aer, de apă, de hrană, de sex). Iniţial, ele au cel mai mare impact asupra modelării 

comportamentului iar persoana poate să treacă la un nivel superior al ierarhiei abia 

atunci când ele sunt cel puţin parţial satisfăcute. Potrivit lui Maslow: Fără îndoială 

că nevoile fiziologice sunt cele mai pre-potente dintre toate nevoile. În mod explicit, 

aceasta înseamnă că, într-o fiinţă umană căreia îi lipseşte totul într-o manieră 

extremă, este aproape sigur că motivaţia majoră o vor constitui nevoile fiziologice, 
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mai degrabă decât oricare altele1. Tot în categoria nevoilor primare intră, în opinia 

lui Maslow, şi nevoile de siguranţă şi de stabilitate (ex: nevoia de a fi ferit de 

pericole, de a trăi într-o lume predictibilă, de a avea sentimentul propriei securităţi şi 

al stabilităţii sociale). El susţine că: Tot ceea ce s-a spus despre nevoile fiziologice 

este la fel de adevărat, chiar dacă într-un grad mai redus, şi despre aceste dorinţe. 

Organismul poate la fel de bine să fie dominat de către ele2. În categoria nevoilor de 

creştere se plasează nevoile psihologice şi sociale, respectiv nevoia de iubire şi de 

apartenenţă la un grup, nevoia de respect (care are două componente: respectul de 

sine şi respectul venit din partea celorlalţi), nevoia de a înţelege şi de a cunoaşte şi 

nevoile estetice. Tot în această categorie se plasează şi nevoia de auto-actualizare, 

pe care Maslow o consideră a fi în vârful ierarhiei nevoilor umane (prin auto-

actualizare, el înţelege capacitatea unei persoane de a deveni tot ceea ce este ea 

capabilă să devină). Potrivit concepţiei lui Maslow, există două tipuri de motive care 

ne determină să parcurgem această ierarhie a nevoilor: motive de descreştere 

(deficiency motives – n. n. D. B.), care ne determină să coborâm spre nivelele 

inferioare ale ierarhiei, şi motive de creştere (growth motives – n. n. D. B.), în 

virtutea cărora urcăm spre nivelele superioare ale acesteia. El consideră că fiecare 

dintre noi trebuie să înlocuiască orientarea descrescătoare, care constă în canalizarea 

atenţiei asupra a ceea ce nu avem, cu o orientare crescătoare, bazată pe satisfacţia pe 

care ne-o oferă propriile capacităţi şi propria identitate. 

      Teoriile personalităţii formulate de către adepţii abordării fenomenologice sunt 

amplu discutate în literatura de specialitate contemporană şi se bucură de o anumită 

influenţă dar impactul lor nu are aceeaşi intensitate asupra tuturor domeniilor 

psihologiei. Potrivit lui Cristopher Spencer, ele au avut cel mai mic impact asupra 

studiilor experimentale cantitative, realizate în laborator, un impact mai mare 

                                                 
1 Abraham H. Maslow,  A Theory of Human Motivation  in  Psychological Review,  50,  1943,  pag. 
373. 
2 Ibidem,  pag. 376. 
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asupra psihologiei sociale... şi un impact chiar mai mare asupra anumitor arii ale 

psihologiei clinice, consilierii şi psihologiei comunitare1. 

      Acestea sunt, în linii mari, principalele abordări ale temei personalităţii şi câteva 

dintre cele mai importante teorii ale personalităţii formulate de către psihologii care 

au optat pentru una sau alta dintre aceste abordări. Diferenţele dintre tipurile de 

teorii prezentate sunt destul de pronunţate, ele fiind consecinţa manierelor diferite 

de abordare a temei în discuţie. Există, însă, autori care consideră că pot fi 

identificate puncte comune diferitelor tipuri de teorii, care ne îndreptăţesc să 

susţinem că există anumite caracteristici ale personalităţii în privinţa cărora cad de 

acord majoritatea psihologilor preocupaţi de studierea temei personalităţii.  

      Unul dintre aceşti autori este Roger Perron. El consideră că a reuşit să identifice 

trei astfel de caracteristici ale personalităţii, care pot fi regăsite în cadrul majorităţii 

teoriilor care au fost formulate despre aceasta, şi anume: globalitatea, coerenţa şi 

stabilitatea temporală2.       

      Atunci când vorbeşte despre globalitatea personalităţii, Perron se referă la faptul 

că personalitatea cuiva constă din totalitatea caracteristicilor care permit descrierea 

şi identificarea respectivei persoane. În opinia sa, pentru ca o teorie a personalităţii 

să fie validă, ea trebuie să permită descrierea aspectelor psihice şi de comportament 

care individualizează o persoană. 

      Coerenţa este o altă caracteristică a personalităţii care, din punctul de vedere al 

lui Roger Perron, poate fi regăsită în cadrul marii majorităţi a teoriilor. El susţine că, 

în cadrul teoriilor psihologice ale personalităţii, este postulată ideea existenţei unei 

organizări şi interdependenţe a elementelor constitutive ale personalităţii, indiferent 

de modul în care sunt definite aceste elemente. În lipsa unei coerenţe minimale a 

personalităţii, atât propunerea unui model explicativ cât şi formularea unei teorii cu 

privire la aceasta nu ar mai fi posibile. O altă observaţie interesantă a lui Perron este 

                                                 
1 Cristopher Spencer,  Personality – The Individual and Society  in  Peter Scott and Cristopher 
Spencer (eds.),  Psychology A Contemporary Introduction,  Blackwell Publishers,  Oxford,  1998,  
pag. 579. 
2 Michelle Perron-Borelli and Roger Perron,  L' examen psychologique de l' enfant,  PUF,  Paris, 
1973,  pag. 48. 
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aceea că, în virtutea coerenţei sale, personalitatea este concepută de către psihologi 

ca un sistem funcţional alcătuit din elemente interdependente şi nu ca un ansamblu 

de elemente juxtapuse. 

      Cea de-a treia caracteristică a personalităţii identificată de către Perron este 

stabilitatea temporală. Personalitatea, în calitatea ei de sistem funcţional, are 

capacitatea de a genera legi de organizare care acţionează continuu. În virtutea 

acestei capacităţi pe care o are personalitatea sa, persoana însăşi îşi va păstra 

identitatea psihică şi va avea conştiinţa propriei sale continuităţi şi stabilităţi 

temporale, chiar dacă se va schimba pe parcursul întregii sale vieţi. 

      Punctul de vedere al lui Roger Perron, potrivit căruia globalitatea, coerenţa şi 

stabilitatea temporală sunt caracteristici ale personalităţii care pot fi regăsite în 

cadrul majorităţii teoriilor care abordează această temă, este, în general, acceptat în 

literatura de specialitate contemporană. Singura caracteristică în privinţa căreia au 

existat anumite discuţii în contradictoriu este cea de-a treia, despre care unii critici 

ai concepţiei lui Perron au afirmat că nu se regăseşte în cadrul teoriilor situaţioniste. 

Consider că această obiecţie nu este îndreptăţită deoarece, deşi este adevărat că 

psihologii situaţionişti vorbesc despre variabilitatea situaţională a personalităţii, nu 

trebuie uitat că ei admit stabilitatea în ce priveşte reacţiile comportamentale ale 

individului în situaţii similare (reacţii care sunt determinate de personalitatea 

acestuia). În plus, variabilitatea personalităţii nu exclude stabilitatea ei temporală, 

pentru că personalitatea cuiva poate fi, în linii mari, stabilă, chiar şi în condiţiile în 

care se transformă şi suferă anumite variaţii.  

      Ţinând cont de cele trei caracteristici identificate de către Perron dar şi de 

elementele care diferenţiază teoriile personalităţii pe care le-am prezentat, voi 

încerca, în cele ce urmează, să stabilesc dacă rezultatele la care au ajuns psihologii, 

în urma analizei personalităţii, sunt în concordanţă cu ideile adepţilor teoriei de tip 

mănunchi a eului cu privire la personalitate, la individuarea persoanei şi la păstrarea 

identităţii acesteia pe parcursul timpului. 
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      ii)  Analiza personalităţii şi teoria de tip mănunchi a eului 

 

      Reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului nu au acordat o atenţie deosebită 

studiului personalităţii dar pot fi, totuşi, identificate anumite elemente pe baza 

cărora se poate stabili care este concepţia lor în privinţa acestei teme (concepţie care 

poate fi comparată, ulterior, cu teoriile psihologice privind personalitatea). În plus, 

respectivii reprezentanţi au fost interesaţi de probleme cum ar fi caracterizarea 

persoanei, individuaţia persoanelor sau determinarea modului în care o persoană îşi 

păstrează identitatea pe parcursul timpului. Or, având în vedere faptul că psihologii 

au recurs la analiza personalităţii atunci când au încercat să rezolve aceste probleme, 

consider că este important să determinăm dacă rezultatele obţinute de către ei sunt 

relevante şi în cazul teoriei de tip mănunchi a eului. 

      Să vedem, mai întâi, cum concepe personalitatea un reprezentant al teoriei de tip 

mănunchi a eului. Pentru un astfel de reprezentant, toate elementele care constituie 

domeniul psihologic al unui individ sunt interconectate unele cu altele, alcătuind un 

complex de elemente interconectate care se află într-o continuă transformare şi care 

se identifică cu eul, mintea sau persoana respectivului individ. Acest complex este 

direct accesibil prin introspecţie şi poate intra în relaţii de conexiune cu elemente 

din exteriorul său. Concepţia privind personalitatea se plasează pe aceleaşi 

coordonate, singurul aspect care nu este suficient de clar precizat fiind acela dacă 

mănunchiul de elemente psihologice care alcătuieşte personalitatea se identifică cu 

cel care constituie persoana sau este doar o parte a acestuia. 

      Se poate pune întrebarea dacă cele trei caracteristici considerate de către Perron 

ca fiind comune diferitelor teorii psihologice ale personalităţii pot fi regăsite şi în 

cazul acestei concepţii.  

      În ce priveşte caracteristica globalităţii, putem afirma că ea este una dintre 

caracteristicile concepţiei menţionate dar numai în cazul în care concepem 

mănunchiul de elemente interrelaţionate care alcătuieşte personalitatea ca fiind 

identic cu cel care alcătuieşte persoana (caz în care personalitatea va îngloba 
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totalitatea caracteristicilor care permit descrierea şi identificarea persoanei). Este 

demn de menţionat, însă, că, într-o asemenea situaţie, punctul de vedere al 

reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului ar intra în contradicţie cu punctul de 

vedere al psihologilor (potrivit căruia personalitatea nu este identică cu persoana). 

Ar exista o posibilitate de a evita contradicţia, şi anume aceea de a revizui teoria de 

tip mănunchi a eului şi de a admite că personalitatea este constituită doar din unele 

dintre elementele mănunchiului care constituie persoana şi că aceste elemente sunt 

definitorii pentru persoană, fiind suficiente pentru individuarea acesteia. Despre 

posibilele revizuiri ale teoriei de tip mănunchi a eului voi discuta, însă, pe larg, în 

ultimul capitol al acestei lucrări. 

      Caracteristica coerenţei poate fi regăsită şi în cazul concepţiei reprezentanţilor 

teoriei deoarece aceştia consideră că personalitatea este un complex de elemente 

organizate în mod sistematic. În ce priveşte caracterul funcţional al unui astfel de 

complex, acesta este chiar afirmat de către unii dintre reprezentanţii teoriei, cum ar 

fi, spre exemplu, Ernst Mach. 

      La prima vedere, cea de-a treia caracteristică menţionată de către Perron, 

stabilitatea temporală, nu este aplicabilă mănunchiului de elemente aflat într-o 

permanentă schimbare, care, în opinia reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a 

eului, alcătuieşte personalitatea. Să nu uităm, însă, că Perron concepe stabilitatea 

temporală a personalităţii ca fiind capacitatea de a genera legi de organizare, care 

acţionează în mod continuu şi constant asupra fluxului de elemente psihologice al 

unei persoane, asigurând continuitatea persoanei chiar şi în condiţiile în care ea se 

schimbă pe parcursul timpului. Reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului 

vorbesc şi ei despre relaţii de continuitate care conexează elementele constitutive ale 

persoanei pe parcursul timpului, fără a preciza, însă, suficient de explicit, cum 

acţionează aceste relaţii. În condiţiile în care concepţia despre persoană şi 

personalitate a reprezentanţilor teoriei ar fi revizuită, astfel încât relaţiile de 

continuitate să fie concepute drept legi de organizare care se auto-generează în 

permanenţă, atunci şi cea de-a treia caracteristică menţionată de către Perron ar fi 

aplicabilă acestei concepţii. 
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      Prin urmare, toate cele trei caracteristici comune majorităţii teoriilor psihologice 

despre personalitate pot constitui şi caracteristici ale concepţiei reprezentanţilor 

teoriei de tip mănunchi a eului dar numai în condiţiile în care aceasta din urmă 

suferă anumite revizuiri.  

      După cum am arătat mai devreme, psihologii nu cad de acord în privinţa tuturor 

caracteristicilor personalităţii, motiv pentru care au fost formulate mai multe tipuri 

de teorii ale personalităţii. Voi încerca să stabilesc dacă vreunul dintre aceste tipuri 

de teorii este în concordanţă cu concepţia reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a 

eului în privinţa acestei chestiuni. 

      În ce priveşte teoriile psihodinamice, nu se poate stabili în mod indubitabil dacă 

ele sunt sau nu în raport de concordanţă cu concepţia despre personalitate a 

reprezentanţilor teoriei. Este adevărat că ideea unei personalităţi dinamice, aflată 

într-un continuu proces de schimbare, este în acord cu această concepţie. Adepţii 

abordării psihodinamice acordă, însă, o mare importanţă stărilor şi proceselor 

mentale inconştiente, precum şi conflictelor psihice care au loc la nivel inconştient 

(despre care se consideră că stau la originea dinamicităţii personalităţii). Or, pe 

lângă faptul că nici unul dintre reprezentanţii teoriei  de tip mănunchi a eului nu 

susţine în mod explicit ideea existenţei unor stări sau procese mentale inconştiente, 

mai există şi un alt aspect care poate reprezenta un element de discordanţă, şi anume  

organizarea stărilor şi proceselor inconştiente ale unui individ. Organizarea 

sistematică a tuturor elementelor psiholologice ce intră în alcătuirea unei persoane 

reprezintă o condiţie fundamentală a teoriei de tip mănunchi a eului; or, în cazul 

teoriilor psihodinamice, este extrem de dificil de demonstrat că stările sau procesele 

mentale inconştiente sunt organizate în acest fel. Psihologii care formulează teorii 

psihodinamice explică într-o manieră coerentă şi sistematică ceea ce se întâmplă la 

nivelul inconştientului uman şi afirmă că astfel de stări şi procese inconştiente se 

încadrează şi ele în structura personalităţii. Afirmaţia lor este, însă, aproape 

imposibil de probat din punct de vedere ştiinţific. Iar în cazul în care, din lipsa 

probelor, am respinge ideea că ele alcătuiesc un complex organizat, atunci nu am 

mai putea admite că există un raport de concordanţă între teoriile psihodinamice 
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asupra personalităţii şi concepţia reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului în 

privinţa acestei teme. Chiar şi în condiţiile în care am accepta, fără probe, punctul 

lor de vedere privind caracterul organizat al personalităţii şi am admite existenţa 

raportului de concordanţă dintre teoriile psihodinamice şi concepţia menţionată, 

aceste teorii nu ar putea fi invocate drept probe ale veridicităţii concepţiei despre 

personalitate a reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului deoarece ele însele nu 

beneficiază de nici un fel de confirmare ştiinţifică. 

      Există, însă, şi teorii ale personalităţii care sunt construite în aşa fel încât să 

respecte, în linii mari, criteriile unor teorii ştiinţifice. Este vorba despre teoriile 

trăsăturilor, teoriile situaţioniste şi teoriile interacţioniste ale personalităţii.  

      Teoriile trăsăturilor, potrivit cărora personalitatea este un complex organizat de 

elemente strâns interconectate, concordă, sub acest aspect, cu concepţia menţionată. 

Problema este, însă, că cei care formulează aceste teorii concep trăsăturile de 

personalitate ca având capacitatea de a persista pe parcursul timpului şi de a nu varia 

în mod semnificativ pe intervale lungi de timp. Or, un astfel de punct de vedere intră 

în contradicţie cu concepţia reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului deoarece 

aceştia susţin că elementele constitutive ale personalităţii au o existenţă efemeră şi 

schimbătoare. Prin urmare, nu putem vorbi despre un raport de concordanţă între 

concepţia reprezentanţilor teoriei şi teoriile psihologice ale trăsăturilor decât în 

condiţiile în care fie dintr-o parte, fie din cealaltă, s-ar proceda la o revizuire a 

punctelor de vedere în privinţa stabilităţii temporale a elementelor constitutive ale 

personalităţii. Judecând din perspectiva unui adept al teoriei de tip mănunchi a eului, 

o astfel de revizuire ar trebui să constea în acceptarea ideii că cel puţin unele dintre 

caracteristicile personalităţii rămân relativ stabile pe parcursul vieţii individului. În 

ultimul capitol al acestei lucrări, voi încerca să determin dacă o astfel de revizuire 

poate fi efectuată fără a intra în contradicţie cu vreuna dintre ideile centrale ale 

teoriei de tip mănunchi a eului.  

      În ce îi priveşte pe autorii care formulează teorii situaţioniste, aceştia nu mai 

scot în evidenţă caracterul de complex organizat al personalităţii, ei dând, chiar, 

impresia că ignoră acest aspect şi că îşi concentrează atenţia exclusiv asupra 



 

 

 

257

influenţei pe care o are mediul social asupra individului. În urma unei analize atente, 

Perron a ajuns, totuşi, la concluzia că şi din perspectivă situaţionistă, personalitatea 

este concepută tot ca un complex organizat alcătuit din elemente strict 

interconectate. Psihologii situaţionişti acordă o mare importanţă situaţiilor sociale cu 

care se confruntă fiecare dintre noi şi sunt mai puţin preocupaţi de a arăta cum este 

alcătuită personalitatea. Absenţa unor precizări explicite în ceea ce priveşte modul 

în care sunt organizate elementele ce alcătuiesc personalitatea constituie un 

impediment în tentativa de a stabili, în mod indubitabil, dacă există sau nu un raport 

de concordanţă între teoriile situaţioniste şi concepţia reprezentanţilor teoriei de tip 

mănunchi a eului. Este adevărat că pot fi identificate o serie de idei care ne indică 

faptul că s-ar putea stabili un astfel de raport (ex: ideea că personalitatea are un 

caracter schimbător şi variabil sau ideea că diferitele conexiuni care se stabilesc 

între personalitate şi o serie de factori externi pot determina transformarea acesteia). 

Aceste idei nu sunt, însă, suficiente pentru a ne permite să ne pronunţăm în mod 

indubitabil asupra existenţei unui astfel de raport, atâta timp cât nu se face o 

menţiune clară cu privire la organizarea elementelor constitutive ale personalităţii.  

      Cel de-al treilea tip de teorii ştiinţifice privind personalitatea sunt teoriile 

interacţioniste. Potrivit acestor teorii, există trăsături relativ stabile de personalitate, 

care pot influenţa comportamentul, dar influenţa lor se exercită numai atunci când 

ele sunt actualizate de situaţiile contextuale cu care se confruntă individul. Există o 

interacţiune dinamică între situaţii şi trăsături, atât unele cât şi celelalte având rolul 

lor în influenţarea comportamentului individului. Teoriile interacţioniste concordă, 

într-o anumită măsură, cu concepţia reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului 

deoarece descriu personalitatea ca fiind un complex de elemente interconectate. De 

asemenea, ele admit că există interacţiuni între personalitate şi stimulii exteriori, şi 

că aceşti stimuli exercită o influenţă semnificativă în procesul de formare a 

personalităţii (fără a exagera, însă, importanţa acestei influenţe). În domeniul 

elementelor de discordanţă poate fi menţionat caracterul relativ stabil al trăsăturilor 

de personalitate (acceptat de către psihologii interacţionişti şi respins de către 

reprezentanţii teoriei) şi, eventual, distincţia dintre trăsăturile de personalitate cu 
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caracter actual şi cele cu caracter potenţial. Aceste două elemente nu concordă cu 

concepţia reprezentanţilor teoriei dar ar putea concorda în cazul în care acesteia din 

urmă i s-ar aduce anumite revizuiri. În capitolul final al lucrării, voi căuta să 

determin dacă astfel de revizuiri sunt posibile. 

      Din cele spuse până acum cu privire la cele trei tipuri de teorii ştiinţifice, putem 

trage concluzia că nici una dintre ele nu confirmă, în forma ei actuală, veridicitatea 

concepţiei despre personalitate a reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului. Nu 

este exclus ca o astfel de teorie ştiinţifică privind personalitatea să poată confirma, 

în viitor, concepţia menţionată dar, pentru aceasta, va fi necesar ca fie acea 

concepţie, fie una dintre respectivele teorii psihologice, să fie revizuită. Posibilitatea 

realizării unei astfel de revizuiri, în ceea ce priveşte concepţia reprezentanţilor 

teoriei de tip mănunchi a eului, va fi examinată în ultimul capitol al lucrării de faţă.  

      În ce priveşte teoriile fenomenologice privind personalitatea, acestea pun 

accentul asupra modului în care individul se experimentează pe el însuşi, asupra 

percepţiei sale subiective cu privire la propria personalitate. Ele nu sunt formulate 

pornind de la o abordare strict ştiinţifică, obiectivă, a temei personalităţii. Interesul 

acordat accesului direct şi nemijlocit, prin introspecţie, la propria personalitate poate 

fi întâlnit şi la reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului. Dincolo de acest punct 

de interes comun, nu există elemente semnificative care să ne îndreptăţească să 

vorbim despre un raport de concordanţă între teoriile menţionate şi concepţia 

reprezentanţilor teoriei privind personalitatea.  

      Sintetizând rezultatele la care am ajuns în urma acestei evaluări, putem spune că 

cele trei caracteristici comune majorităţii teoriilor psihologice despre personalitate 

pot constitui şi caracteristici ale concepţiei menţionate, în cazul în care acesteia i se 

aduc anumite revizuiri. În ce priveşte posibilitatea existenţei unui raport de 

concordanţă între respectiva concepţie şi vreuna dintre teoriile personalităţii propuse 

de către psihologi, consider că un astfel de raport se poate stabili dar numai în 

condiţiile în care fie teoriile psihologice menţionate, fie concepţia despre 

personalitate a reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului ar fi revizuite. În 

cazul în care concepţia ar putea fi revizuită (lucru pe care voi încerca să îl stabilesc 



 

 

 

259

în ultimul capitol al acestei lucrări), ea ar putea intra în raport de concordanţă cu  

teoriile trăsăturilor sau cu teoriile interacţioniste. Nu poate fi exclusă nici 

posibilitatea ca ea să ajungă să concorde cu teoriile psihodinamice sau cu cele 

situaţioniste dar aceasta este una mult mai redusă, date fiind inadvertenţele 

semnificative care există între aceste teorii şi concepţia despre personalitate a 

reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului.  

      Având în vedere faptul că, în forma lor actuală, teoriile psihologice privind 

personalitatea nu concordă cu concepţia reprezentanţilor teoriei asupra acestei 

chestiuni, este evident că nu se poate vorbi despre o confirmare a concepţiei 

menţionate din perspectiva respectivelor teorii. Dar nu se poate vorbi nici despre o 

infirmare a ei, cel puţin atâta timp cât nu va exista certitudinea că nici una dintre 

revizurile despre care vorbeam în paginile anterioare nu poate fi realizată. Iată de ce 

nu voi putea trage o concluzie în privinţa capacităţii acestor teorii psihologice de a 

confirma sau de a infirma concepţia în cauză decât în ultimul capitol al lucrării, 

după ce voi fi încercat să stabilesc dacă sunt posibile astfel de revizuiri. 

      După cum arătam încă din debutul acestei subsecţiuni, psihologii recurg la 

rezultatele obţinute în urma studiului personalităţii şi atunci când încearcă să ofere o 

caracterizare mai detaliată a persoanei sau atunci când caută să rezolve probleme 

cum ar fi cea a individuaţiei persoanei or cea a explicării modului în care o persoană 

îşi păstrează identitatea pe parcursul timpului. Având în vedere faptul că rezolvarea 

acestor probleme i-a preocupat şi pe reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului, 

consider că este important să determinăm dacă soluţiile găsite de către psihologi 

concordă cu cele propuse de către reprezentanţii teoriei.                          

      În privinţa caracterizării persoanei, nu se poate vorbi despre o astfel de 

concordanţă. În timp ce, pentru un psiholog, persoana se identifică cu întregul 

organism psihofizic, pentru un adept al teoriei de tip mănunchi a eului persoana se 

constituie doar din elemente psihice, despre care, eventual, se poate afirma că sunt 

explicabile în termenii reacţiilor fizico-chimice care au loc la nivel neurocerebral.                                   

      În ce priveşte individuaţia persoanei, majoritatea psihologilor sunt de părere că 

aceasta se poate realiza în virtutea personalităţii sale, care este unică şi irepetabilă. 
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Ei susţin că ceea ce îi conferă unicitate şi specificitate fiecărei personalităţi în parte 

este tocmai alcătuirea sa foarte complexă. Multitudinea de trăsături afective native, 

de sentimente, de atitudini, de mecanisme inconştiente, de interese şi de idealuri 

care intră în alcătuirea personalităţii unui individ, precum şi diversitatea 

posibilităţilor de interrelaţionare a acestor elemente, îi determină pe psihologi să 

afirme că o structură de o asemenea complexitate nu se poate regăsi, în acelaşi timp, 

la două persoane diferite, cu parcursuri existenţiale diferite. O astfel de afirmaţie 

este compatibilă cu opiniile reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului în 

privinţa individuaţiei persoanei deoarece aceştia concep persoana ca fiind un 

complex de elemente interconectate, care se individuează în virtutea particularităţii 

acestor elemente şi a modului în care ele sunt interconectate. Problema este, însă, că 

nici unul dintre reprezentanţii teoriei nu precizează cu claritate care este diferenţa 

dintre persoană şi personalitate şi nici nu afirmă că persoana este individuată doar 

de acel complex de elemente care alcătuieşte personalitatea sa. De asemenea, nici 

unul dintre ei nu menţionează dacă există anumite tipuri de elemente psihologice 

care pot contribui într-o măsură mai mare decât altele la individuaţia persoanei. 

Dată fiind lipsa acestor precizări, nu se poate vorbi, pentru moment, decât despre o 

compatibilitate între punctele de vedere privind individuaţia persoanei ale 

psihologilor şi cele ale reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului. Rămâne ca, 

în ultimul capitol al acestei lucrări, să încerc să determin dacă explicarea 

individuaţiei persoanei prin apel la personalitate reprezintă o soluţie viabilă pentru 

un reprezentant al teoriei de tip mănunchi a eului (în principal, va fi important de 

stabilit dacă o astfel de explicaţie psihologică concordă cu explicaţiile ontologice 

oferite de către reprezentanţii teoriei pentru problema individuaţiei). 

      Majoritatea psihologilor consideră că şi modul în care o persoană îşi păstrează 

identitatea psihică pe parcursul timpului poate fi explicat tot prin apel la 

personalitate. Ei susţin că, în virtutea legilor de organizare pe care personalitatea le 

generează (legi care acţionează în mod continuu), persoana îşi poate păstra 

identitatea psihică şi poate avea conştiinţa propriei continuităţi şi stabilităţi 

temporale. Această explicaţie a modului în care persoana îşi păstrează identitatea în 
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timp este compatibilă cu cea oferită de către reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a 

eului, care vorbesc despre existenţa unor relaţii de continuitate, ce pot asigura 

identitatea persoanei pe parcursul timpului. În măsura în care un viitor adept al 

teoriei ar concepe aceste relaţii de continuitate ca fiind legi de organizare care 

acţionează în mod continuu şi care sunt generate de către personalitate, în calitatea 

ei de sistem funcţional, atunci s-ar putea vorbi despre o perfectă concordanţă între 

cele două explicaţii şi nu doar despre o simplă compatibilitate. Urmează ca, în 

viitorul capitol al lucrării, să stabilesc dacă o astfel de caracterizare a relaţiilor ce 

interconectează elementele constitutive ale persoanei nu contrazice vreuna dintre 

ideile centrale ale teoriei de tip mănunchi a eului. 

      Acestea fiind spuse, voi trece la următoarea subsecţiune a acestui capitol, 

dedicată unei teme care îi preocupă în mod deosebit pe psihologii contemporani şi 

care reprezintă un subiect de interes şi pentru reprezentanţii teoriei de tip mănunchi 

a eului. Este vorba despre studierea conceptului de eu.  

 

             b)  Conceptul de eu 

 

      Ce înţeleg psihologii prin formula conceptul de eu (the self-concept – n. n. D. 

B.)? Răspunsul este că, prin această formulă, ei înţeleg eul în calitate de obiect al 

cunoaşterii.  

      Psihologii contemporani trasează o distincţie similară celei propuse de către 

William James, autor care, în lucrarea intitulată Principles of Psychology, considera 

că trebuie să diferenţiem două accepţiuni ale eului: ego-ul pur (eul conceput ca un 

subiect cunoscător) şi eul empiric (eul conceput ca un obiect al cunoaşterii). 

Distincţia care se face în literatura de specialitate contemporană este aceea dintre 

subiect (a cărui existenţă este postulată, fără a se face nici un fel de consideraţii 

privind natura sa) şi conceptul de eu, care nu este altceva decât eul-obiect, eul care 

este accesibil prin introspecţie şi care poate constitui obiect de studiu al psihologiei. 

Această distincţie este foarte importantă în psihologie, majoritatea autorilor care 

încearcă să formuleze teorii socio-psihologice cu privire la eu pornind chiar de la 
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trasarea ei. După cum observă Pascal Sheeran şi Sheina Orbell: Distingerea între 

eul ca subiect, agent sau cunoscător... şi eul ca obiect sau cunoscut... este punctul 

de pornire pentru cele mai multe teorii socio-psihologice cu privire la eu1. 

      După trasarea acestei distincţii, psihologii îşi concentrează atenţia asupra 

conţinutului conceptului de eu, altfel spus asupra acelor elemente care intră în 

alcătuirea eului-obiect al fiecăruia dintre noi. Potrivit lui Morris J. Rosenberg, 

conţinutul conceptului de eu este constituit din totalitatea gândurilor şi 

sentimentelor unei persoane care au legătură cu el/ea în calitate de obiect2. Nu toţi 

psihologii sunt de acord cu  această caracterizare a conţinutului conceptului de eu pe 

care o oferă Rosenberg dar, în general, ei admit că respectivul conţinut cuprinde 

diferitele modalităţi în care cineva se percepe şi se descrie pe sine însuşi. Indiferent 

de caracterizarea pe care o propun, marea majoritate a psihologilor actuali care 

studiază conţinutul conceptului de eu sunt interesaţi să determine care este structura 

acestuia şi care sunt factorii care determină formarea şi schimbarea sa. De 

asemenea, ei încearcă să determine cum influenţează conceptul nostru de eu modul 

în care procesăm informaţiile primite din exterior şi modul în care ne coordonăm 

acţiunile.  

      Rezultatele obţinute de către psihologi în urma studierii conceptului de eu sunt 

relevante pentru teoria de tip mănunchi a eului deoarece, prin prisma acestor 

rezultate, poate fi realizată o evaluare a concluziilor la care au ajuns reprezentanţii 

teoriei în privinţa alcătuirii şi a modului de formare al eului. O astfel de evaluare 

este posibilă deoarece atât unii cât şi ceilalţi studiază eul-obiect, eul accesibil prin 

introspecţie. Ţinta unei astfel de evaluări este, în primul rând, aceea de a stabili dacă 

există un raport de concordanţă între concluziile formulate de către psihologii 

contemporani şi cele la care au ajuns, pe parcursul timpului, reprezentanţii teoriei de 

tip mănunchi a eului. În cazul în care există o astfel de concordanţă, este important 

de stabilit, de asemenea, dacă ea este suficient de exactă pentru a ne îndreptăţi să 

                                                 
1 Pascal Sheeran and Sheina Orbell,  Social Cognition: Self, Attitudes and Attributions  in  Peter Scott 
and Cristopher Spencer (eds.),  Psychology A Contemporary Introduction,  Blackwell Publishers,  
Oxford,  1998,  pag. 428. 
2 Morris J. Rosenberg,  The Self-Concept,  Basic Books, New York,  1979,  pag. 14. 



 

 

 

263

afirmăm că rezultatele obţinute de către psihologi confirmă punctele de vedere ale 

reprezentanţilor teoriei. 

      Înainte de a trece la evaluarea propriu-zisă, va fi, însă, necesar să începem prin a 

prezenta rezultatele la care au ajuns psihologii în urma studierii conceptului de eu. 

Ulterior, vor fi expuse punctele de vedere ale reprezentanţilor teoriei în privinţa 

structurii eului şi a modului de formare al acestuia şi abia apoi se va realiza o 

evaluare a acestor puncte de vedere prin prisma concluziilor la care s-a ajuns în 

cadrul psihologiei în privinţa acestor chestiuni.       

      Deocamdată, să vedem cum consideră psihologii că este structurat conceptul de 

eu şi care sunt opiniile lor în ce priveşte procesul de formare al acestuia. 

 

      i)  Structura şi procesul de formare al conceptului de eu 

 

      Conceptul de eu al unui individ poate fi divizat în conceptul de eu personal 

(viziunea proprie a individului despre el însuşi), conceptul de eu social (modalităţile 

în care individul se prezintă celorlalţi, înţelegând prin formula ceilalţi fie indivizii 

cu care el intră în contact, fie chiar societatea, în general) şi conceptul de eu ideal 

(viziunile individului cu privire la cum i-ar plăcea să fie, la ce ar vrea să devină).  

      Psihologii sunt de părere că, pentru a putea contura conceptul de eu personal al 

unui individ, este necesar să aflăm care este răspunsul pe care îl dă acest individ la 

întrebarea: “Cine sunt eu?”. Ei au căutat să realizeze clasificări cât mai exacte ale 

răspunsurilor pe care le dau indivizii atunci când li se pune această întrebare, pentru 

ca, pe baza acestor clasificări, să poată întocmi teste psihologice, care să permită 

descrierea exactă şi sistematică a conţinutului conceptului de eu personal al fiecărui 

individ în parte. La momentul actual, nu există o singură clasificare a răspunsurilor 

şi nici un test psihologic unic, asupra căruia să cadă de acord toţi psihologii. Există, 

totuşi, un test, formulat cu câteva decenii în urmă, care este acceptat de către 
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majoritatea psihologilor şi care se bucură de o largă utilizare la momentul actual. 

Este vorba despre testul propus de către Chad Gordon1.  

      Gordon identifică 30 de tipuri de răspunsuri, pe care le diferenţiază în opt mari 

categorii. Voi menţiona, în continuare, care sunt aceste opt categorii, precizând, în 

paranteză, care sunt tipurile de răspunsuri care se regăsesc în cadrul respectivelor 

categorii: 1) – caracteristici atribuite (nume, vârstă, sex, religie, rasă); 2) – roluri şi 

apartenenţe (rol familial, rol ocupaţional, rol educaţional, afiliere politică, statut 

social, cetăţenie, calitatea de membru al unui grup); 3) – identificări abstracte 

(individ ce consideră că nu aparţine nici unei categorii, individ ce consideră că 

aparţine unei categorii, identificare ideologică); 4) – interese şi activităţi (gusturi, 

preocupări intelectuale, activităţi artistice, alte activităţi); 5) – referinţe materiale 

(posesiuni, imagine fizică); 6) – sensuri majore ale eului (competenţă, auto-

determinare, integritate, merit moral); 7) – caracteristici personale (stil 

interpersonal, personalitate); 8) –  referinţe externe (judecăţi imputate altora, 

referinţe la situaţii imediate, răspunsuri cu mesaj neinteligibil). 

      Primele două categorii includ răspunsuri prin intermediul cărora individul îşi 

prezintă unele dintre caracteristicile care îi conferă identitate socială. În cazul celei 

dintâi categorii, este vorba despre caracteristici care i-au fost atribuite individului 

încă de la naştere şi pentru care acesta nu a avut posibilitatea de a opta. În cazul 

celei de-a doua categorii, elementele de identitate socială sunt, în general, rezultatul 

unor opţiuni deliberate şi se poate renunţa la ele cu destulă uşurinţă.  

      Răspunsurile din cea de-a treia categorie sunt mult prea abstracte pentru a ne 

oferi elemente de identitate socială dar ne permit să înţelegem cum se caracterizează 

individul pe sine însuşi la un nivel foarte general.  

      Nu trebuie uitat, însă, faptul că un individ se caracterizează pe sine şi prin 

prisma activităţilor pe care le efectuează, a conexiunilor pe care le are cu realitatea 

exterioară, a caracteristicilor sale fizice şi a bunurilor pe care le posedă. Aceste 

                                                 
1 cf. Chad Gordon, Self-Conceptions: Configurations of Content  in  C. Gordon and K. J. Gergen,  
The Self  in Social Interaction,  vol. I,  Academic Press,  New York,  1968,  pag. 273. 
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elemente pot fi identificate în răspunsurile din cea de-a patra şi din cea de-a cincea 

categorie identificată de către Chad Gordon.  

      În ce priveşte cea de-a şasea categorie, ea cuprinde răspunsuri pe care individul 

le dă după ce îşi analizează anumite capacităţi proprii, cum ar fi aceea de a-şi atinge 

anumite scopuri, aceea de a se adapta or aceea de a rămâne fidel propriilor valori.  

      Cea de-a şaptea categorie de răspunsuri descrie modul în care un individ se 

comportă, de obicei, în relaţiile cu ceilalţi dar şi felul său de a se comporta atunci 

când nu interacţionează cu alţii, stilul său psihic.  

      În ultima categorie menţionată de către Gordon se încadrează răspunsurile care 

fac referire la o serie de aspecte exterioare individului, aspecte care exercită o 

anumită influenţă asupra sa la un moment dat şi pe care acesta le invocă pentru a se 

caracteriza pe sine în acel moment. De asemenea, tot din această categorie fac parte 

răspunsurile cu mesaj neinteligibil dar care cuprind informaţii pe care individul le 

preia din exterior (spre exemplu, el răspunde rostind numele personajului de desene 

animate Donald Duck). 

      Este important de precizat că aceste opt categorii de răspunsuri descriu viziunea 

individului asupra lui însuşi la momentul prezent şi nu prezintă punctele lui de 

vedere cu privire la cine a fost în trecut sau cu privire la cine va fi în viitor.        

      În ce priveşte eul social al unui individ, acesta are un caracter multiplu. Fiecare 

dintre noi îşi construieşte mai multe euri sociale, care diferă în funcţie de relaţia 

interumană în care intrăm sau în funcţie de rolul pe care decidem să ni-l asumăm, 

pentru a ne atinge anumite scopuri de ordin social. Construindu-şi un eu social, 

individul îşi realizează, de fapt, o imagine pe care o prezintă celorlalţi. Există 

imagini pe care el le alcătuieşte în funcţie de persoana cu care intră în contact (ex: 

soţia, copilul, şeful, etc.) dar există şi imagini pe care le realizează pentru a-şi atinge 

anumite scopuri în plan social (ex: acela de a fi ales într-o funcţie importantă, acela 

de a fi respectat de către toţi membrii comunităţii în care trăieşte, etc.) şi care sunt 

alcătuite pentru a fi prezentate unor grupuri mari de oameni.  

      Eul ideal este un eu posibil, este proiectul a ceea ce individul îşi doreşte să 

devină într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat. Punctele noastre de vedere 



 

 

 

266

cu privire la ceea ce ne dorim să devenim variază, însă, în funcţie de contextul pe 

care îl luăm în considerare. Spre exemplu, dacă vom lua în considerare contextul 

vieţii profesionale, ne vom forma un anumit punct de vedere cu privire la ceea ce ne 

dorim să devenim iar dacă ne vom raporta la un context de ordin sentimental, ne 

vom forma un alt punct de vedere despre ceea ce am vrea să fim la modul ideal. Din 

acest motiv, eul ideal are un caracter multiplu. Numărul de euri ideale ale unui 

individ este egal cu numărul de contexte la care el se raportează şi în care îşi doreşte 

să se perfecţioneze.                                                                                             

      După cum spuneam mai devreme, interesul psihologilor nu s-a concentrat doar 

asupra cunoaşterii structurii conţinutului conceptului de eu al unui individ, ci şi 

asupra înţelegerii modului în care se formează acesta şi a identificării factorilor care 

determină schimbarea sa. În urma a numeroase cercetări, s-a constatat că opiniile pe 

care le avem cu privire la noi înşine sunt, în general, stabile şi rezistente la 

schimbare dar pot suferi modificări importante în anumite situaţii. Dintre factorii 

care pot determina formarea şi schimbarea conţinutului conceptului nostru de eu, 

pot fi menţionaţi: cultura, poziţia socio-structurală a individului, feedback-ul din 

partea unor persoane, care sunt importante pentru individul respectiv, şi, nu în 

ultimul rând, comparaţiile sociale. 

      Cultura în care se formează un individ poate avea un impact semnificativ asupra 

acestuia, un exemplu în acest sens reprezentându-l diferenţele care apar între modul 

în care se descriu pe ei înşişi oamenii care s-au format în cadrul unor culturi 

individualiste (cum sunt culturile occidentale) şi modul cum se descriu cei formaţi 

în culturi colectiviste (cum sunt culturile asiatice). Astfel, în culturile individualiste, 

se acordă importanţă individului iar oamenii se consideră a fi entităţi independente 

şi se descriu pe ei înşişi în termenii autonomiei, ai separării faţă de contextul social 

şi ai caracteristicilor lor personale. În schimb, în culturile colectiviste, se acordă 

importanţă comunităţii iar individul consideră că bunăstarea sa depinde de ceilalţi şi 

se descrie pe el însuşi în termenii relaţiilor de grup şi ai contextelor situaţionale. 

      Prin formula poziţia socio-structurală, psihologii înţeleg locul pe care îl ocupă o 

persoană în ierarhia socială. Poziţiile pe care le ocupă oamenii în această ierarhie 
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diferă în funcţie de sexul lor, de vârstă, de clasa socială şi de apartenenţa etnică. În 

funcţie de aceste variabile, persoanele vor avea un anumit statut social, care 

presupune atât drepturi cât şi responsabilităţi şi constrângeri. Atitudinea pe care o va 

avea persoana cu privire la propriul ei statut social va influenţa în mod semnificativ 

atât viaţa sa ulterioară cât şi modul în care se va transforma conţinutul conceptului 

ei de eu. 

      În ce priveşte feedback-ul din partea altor persoane, acesta a fost analizat în 

detaliu de către psihologi cum ar fi, spre exemplu, Sheldon Stryker, autor care a 

construit o teorie prin care a încercat să explice rolul pe care îl joacă feedback-ul 

social în procesul de formare al conţinutului conceptului de eu al unei persoane. 

Potrivit acestei teorii, pe care el a numit-o teoria interacţionismului simbolic, 

credinţele noastre cu privire la modul în care ne evaluează alte persoane determină 

conţinutul propriilor noastre credinţe cu privire la noi înşine şi pot explica o serie de 

transformări ale conţinutului conceptului nostru de eu1. În opinia lui Stryker, 

apariţia conceptului de eu, în perioada infantilă, este determinată de nevoia copilului 

de a anticipa reacţiile persoanelor care sunt importante pentru el (ex: părinţii săi) 

deoarece, pentru a reuşi o astfel de anticipare, el trebuie să fie capabil să înţeleagă că 

acele persoane au anumite puncte de vedere cu privire la el. Prin urmare, copilul 

ajunge să îşi perceapă propriul eu ca pe un obiect iar această obiectivare reprezintă 

începutul constituirii concepţiei sale despre sine însuşi. Modul în care noi 

interpretăm feedback-ul venit din partea celorlalţi nu ne influenţează, însă, numai în 

copilărie, ci pe întreg parcursul vieţii. Gradul de influenţare variază în funcţie de cât 

de importantă este pentru noi persoana din partea căreia vine feedback-ul şi în 

funcţie de gradul de concordanţă dintre acest feedback şi părerile pe care deja ni le-

am format despre noi înşine (avem tendinţa de a accepta reacţiile care confirmă 

opiniile pe care le aveam dinainte).   

      Cel de-al patrulea factor care poate influenţa procesul de transformare al 

conţinutului conceptului nostru de eu sunt comparaţiile sociale. Atunci când nu 

                                                 
1 cf. Sheldon Stryker,  Symbolic Interactionism: A Social Structural Version, Benjamin/Cummings, 
Menlo Park, CA, 1982,  pag. 23. 
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avem ocazia de a obţine informaţii obiective cu privire la noi înşine (ocazie pe care 

am putea-o avea, spre exemplu, în cazul unui examen), suntem tentaţi să ne 

comparăm cu anumite persoane, pe care le percepem ca fiind asemănătoare nouă în 

anumite privinţe. Motivul pentru care ne comparăm cu aceste persoane este acela de 

a determina unde anume ne situăm, într-un domeniu sau altul. Concluziile la care 

ajungem în urma unor astfel de comparaţii sociale nu ne influenţează, însă, în toate 

situaţiile. Gradul de influenţare depinde de cât de apropiaţi suntem de persoanele cu 

care ne comparăm şi de cât de relevante sunt pentru noi trăsăturile şi activităţile în 

privinţa cărora ne comparăm cu acele persoane.       

       Aceştia sunt cei patru factori care, în opinia psihologilor, au capacitatea de a 

determina formarea şi schimbarea conţinutului conceptului nostru de eu. Psihologii 

nu s-au mulţumit, însă, doar să identifice respectivii factori, ci au încercat să 

stabilească dacă, la nivel fundamental, putem vorbi, într-adevăr, despre transformări 

pe care le suferă conţinutul întregului concept de eu.    

      Una dintre cele mai cunoscute astfel de tentative este cea a autoarelor Hazel 

Rose Markus şi Elissa Wurf. În urma a numeroase cercetări, ele au ajuns la 

concluzia că eul este o structură cognitivă de o mare complexitate, compusă dintr-un 

număr foarte mare de elemente care sunt stocate în memoria pe termen lung a 

individului. Aceste elemente rămîn în memorie, în stare potenţială, până în 

momentul în care individul respectiv interacţionează cu alţi indivizi sau are ocazia 

de a se compara cu aceştia, situaţii în care unele dintre ele se activează1 (în sensul că 

individul şi le reaminteşte iar ele ajung să îi influenţeze comportamentul). Activarea 

se realizează prin intermediul memoriei operaţionale (working memory – n. n. D. 

B.). Elementele care se activează nu sunt întotdeauna aceleaşi deoarece nici 

situaţiile cu care se confruntă individul nu sunt mereu aceleaşi. Odată ce sunt 

activate, aceste elemente alcătuiesc o structură temporară, pe care Marcus şi Wurf o 

numesc concept de eu operaţional (working self-concept – n. n. D. B.). Conţinutul 

conceptului de eu operaţional se poate schimba de la un moment la altul, sub 

                                                 
1 cf. Hazel Rose Markus and Elissa Wurf,  The Dynamic Self-Concept: A Social Psychological 
Perspective  in  Annual Review of Psychology,  38,  1987,  pag. 302. 
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influenţa situaţiei contextuale, astfel încât modul în care fiecare dintre noi se 

percepe pe el însuşi poate varia în mod semnificativ, în funcţie de situaţia în care ne 

găsim. Aceasta nu înseamnă, însă, că şi conţinutul întregului concept de eu al unui 

individ se schimbă într-o manieră semnificativă, ci doar că individul, în funcţie de 

situaţie, îşi aminteşte doar o parte a acestui conţinut, care devine activă pentru un 

timp, după care revine la starea potenţială iniţială. Ulterior, individul îşi va aminti o 

altă parte a acestui conţinut şi i se va părea că întregul său concept de eu s-a 

schimbat în mod semnificativ faţă de momentul anterior (aceasta nefiind, însă, decât 

o iluzie). Cele două autoare admit ideea că şi conţinutul întregului concept de eu al 

individului poate suferi modificări dar consideră că aceste modificări sunt 

insignifiante pe termen scurt, devenind semnificative doar pe intervale foarte lungi 

de timp (respectivul conţinut este considerat ca fiind relativ stabil). Schimbările sunt 

determinate fie de uitarea definitivă a anumitor elemente din trecut, fie de apariţia 

unor elemente noi, care sunt integrate în conţinutul conceptului de eu al individului.   

      Conceptul de eu operaţional s-a dovedit a fi foarte util în cercetarea psihologică 

ulterioară, el fiind acceptat, la momentul actual, de către marea majoritate a 

psihologilor. Acest concept ne permite să explicăm importantele variaţii pe care le 

suferă viziunea pe care o avem despre noi înşine, fără a trebui să renunţăm la ideea 

relativei stabilităţi a conţinutului întregului nostru concept de eu.  

      Hazel Rose Markus a încercat să explice şi care sunt motivele existenţei acestei 

relative stabilităţi.  

      Un prim motiv este acela că fiecare dintre noi are tendinţa de a se ataşa de 

anumite puncte de vedere cu privire la sine însuşi, la care nu este dispus să renunţe 

foarte uşor. Aceste puncte de vedere pot suferi, pe termen lung, anumite schimbări 

care, însă, nu au un caracter radical, ci sunt limitate, fiind determinate, în general, de 

noile experienţe pe care le avem. Există şi opinii cu privire la noi înşine de care nu 

ne ataşăm şi pe care ni le putem schimba în mod radical. Acestea, însă, au un 

caracter strict temporar, sunt determinate de situaţie, dispar la fel de uşor cum au 

apărut şi sunt explicabile prin intermediul conceptului de eu operaţional.  
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      Un al doilea motiv este acela că unele dintre elementele care intră în alcătuirea 

întregului nostru concept de eu sunt mai importante pentru noi decât celelalte. În 

virtutea acestei importanţe, ele sunt actualizate foarte des de către memoria 

operaţională, chiar dacă situaţiile contextuale în care ne găsim sunt diferite. În 

opinia lui Markus, aceste elemente alcătuiesc scheme de eu (self-schemas – n. n. D. 

B.), care sunt definite ca fiind: generalizări cognitive despre eu, care sunt derivate 

din experienţa trecută şi care ghidează procesarea informaţiei ce are legătură cu 

eul, conţinută în experienţele sociale ale individului1. Schemele de eu intră adeseori 

în alcătuirea conceptului de eu operaţional şi au o contribuţie majoră la procesarea 

informaţiilor pe care individul le primeşte prin intermediul experienţei. Această 

contribuţie poate fi constatată cu uşurinţă în cazul acelor persoane care se consideră 

foarte performante într-un anumit domeniu şi care îşi formează anumite scheme de 

eu pentru acel domeniu (spre exemplu, dacă se consideră mari sportivi, îşi vor 

atribui trăsături cum ar fi: puternic, rezistent, rapid, etc.). Aceste persoane, numite 

de către psihologi schematici, au tendinţa de a acorda o atenţie mai mare, de a-şi 

aminti mai uşor şi de a procesa mai eficient acele informaţii care au legătură directă 

cu schemele de eu pe care şi le-au format. De asemenea, ei au tendinţa de a respinge 

informaţiile care intră în contradicţie cu schemele lor de eu. Hazel Rose Markus 

consideră că schemele noastre de eu influenţează într-o manieră semnificativă şi 

modul în care ne organizăm propriile acţiuni (spre exemplu, indivizii care se 

consideră performanţi într-o anumită activitate au tendinţa de a se implica mereu în 

acel gen de activitate). 

      Acestea sunt, în linii mari, punctele de vedere ale psihologilor contemporani în 

ce priveşte structura conţinutului conceptului de eu şi în privinţa modului în care se 

formează şi se schimbă acesta. În cele ce urmează, voi arăta care sunt punctele de 

vedere ale reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului în privinţa acestor 

chestiuni şi voi căuta să le evaluez prin prisma rezultatelor obţinute de către 

psihologii contemporani, în urma demersului lor de studiere a eului-obiect. 

                                                 
1 Hazel Rose Markus,  Self-Schemata and Processing Information About the Self  in  Journal of 
Personality and Social Psychology,  35,  1977,  pag. 63. 
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      ii)  Conceptul de eu şi eul de tip mănunchi   

 

      Înainte de a putea realiza o astfel de evaluare, este necesar să menţionez, în 

prealabil, care sunt opiniile reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului cu 

privire la alcătuirea eului şi la modul în care se formează eul. 

      Cu excepţia lui William James, ceilalţi reprezentanţi ai teoriei nu au încercat să 

traseze distincţii în cadrul mănunchiului de elemente care alcătuieşte eul, distincţii 

care să ne permită să înţelegem cum este organizat eul din punct de vedere 

psihologic. Ei s-au mulţumit să precizeze că, la nivel fundamental, eul este un 

mănunchi de elemente interconectate. În opinia lor, acest mănunchi se află într-o 

continuă transformare iar elementele care îl compun la un anumit moment dat 

provin din două surse: pe de o parte, ele sunt produse de către elemente ce intrau 

anterior în alcătuirea mănunchiului iar, pe de cealaltă parte, ele sunt receptate din 

mediul exterior, pe cale senzorială. Prin urmare, la formarea şi schimbarea eului 

unui individ contribuie atăt elemente de ordin intern, care au făcut parte în trecut din 

eul acestuia, cât şi elemente de ordin extern, care sunt percepute prin intermediul 

simţurilor. 

      James a fost singurul dintre reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului care a 

încercat să studieze eul dintr-o perspectivă psihologică şi care a ajuns la concluzia 

că, în cazul eului empiric, trebuie să facem distincţie între trei constituenţi ai 

acestuia, şi anume: eul material, eul social şi eul spiritual. Concepţia sa cu privire la 

eul social este destul de asemănătoare cu cea a psihologilor contemporani. Astfel, 

James consideră că eul social are un caracter multiplu şi că numărul de euri sociale 

ale unui individ este egal cu numărul indivizilor cu care acesta interacţionează. 

Potrivit concepţiei sale, fiecare dintre noi îşi construieşte un nou eu social atunci 

când intră într-o nouă relaţie interumană. În ce priveşte procesul de formare al eului, 

James susţine că la realizarea acestuia contribuie atât experienţele noastre trecute cât 

şi influenţele prezente pe care mediul exterior le exercită asupra noastră. El nu 

menţionează, însă, cei patru factori pe care îi identifică psihologii contemporani.  
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      Acestea sunt, aşadar, punctele de vedere ale reprezentanţilor teoriei în ce 

priveşte alcătuirea şi procesul de formare al eului. Sunt ele confirmate de concluziile 

la care au ajuns psihologii în privinţa acestor chestiuni? Nu se poate oferi un răspuns 

indubitabil pentru această întrebare deoarece, după cum voi arăta în continuare, între 

opiniile reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului şi concluziile psihologilor 

contemporani există numeroase elemente de concordanţă dar şi importante elemente 

de discordanţă.  

      În ce priveşte elementele de concordanţă, este de remarcat, în primul rând, faptul 

că în ambele cazuri este investigat eul-obiect, eul accesibil prin introspecţie. De 

asemenea, se poate constata că atât psihologii cât şi reprezentanţii teoriei concep 

acest eu-obiect ca fiind un complex de elemente interconectate. Mai mult decât atât, 

unul dintre reprezentanţii teoriei, William James, diferenţiază trei părţi constituente 

ale acestui complex (la fel cum procedează şi majoritatea psihologilor actuali) iar 

una dintre părţi, eul social, este descrisă în mod similar de către James şi de către 

psihologii contemporani. Şi în ce priveşte opiniile cu privire la procesul de formare 

al eului pot fi identificate similitudini. Potrivit ambelor categorii de opinii, în 

procesul de formare şi în schimbările pe care le suferă eul pe parcursul vieţii sunt 

implicate atât elemente de ordin intern (care ţin de eul nostru anterior, de 

prelucrarea mentală, realizată în timp, a experienţelor noastre trecute), cât şi 

elemente de ordin extern (experienţe prezente, care exercită o influenţă nemijlocită 

asupra noastră). 

      Elementele de discordanţă sunt, la rândul lor, semnificative. Un prim astfel de 

element este acela că psihologii, spre deosebire de reprezentanţii teoriei, admit şi 

existenţa eului-subiect, chiar dacă nu fac nici un fel de speculaţii privind natura 

acestuia (ei se mulţumesc să afirme că subiectul este agentul cunoscător). În ce 

priveşte punctul de vedere (care se bucură de susţinere printre psihologii 

contemporani) privind alcătuirea tripartită a eului-obiect, putem remarca faptul că 

acesta nu poate fi regăsit decât la unul dintre reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a 

eului, respectiv la William James. Se poate, însă, constata că eul material despre 

care vorbeşte James nu corespunde eului personal invocat de către psihologii 



 

 

 

273

contemporani, tot aşa cum nici eul spiritual nu corespunde eului ideal. Nici măcar în 

ce priveşte eul social nu putem vorbi despre o concordanţă deplină deoarece 

psihologia actuală nu explică multiplicitatea acestuia doar prin prisma relaţiilor 

interumane (aşa cum procedează James), ci şi prin prisma rolurilor pe care şi le 

asumă individul pentru a-şi atinge anumite scopuri în cadrul societăţii. Pot fi 

identificate elemente de discordanţă şi în privinţa procesului de formare şi de 

schimbare al eului. Spre exemplu, cei patru factori despre care psihologii 

contemporani consideră că influenţează acest proces nu au fost identificaţi de către 

vreunul dintre reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului. De asemenea, opiniile 

psihologilor privind existenţa unui concept de eu operaţional sau a unor scheme ale 

eului nu îşi găsesc corespondenţi în cadrul vreuneia dintre versiunile teoriei de tip 

mănunchi a eului.  

      În condiţiile existenţei acestor elemente de discordanţă, nu putem afirma că 

viziunea reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului cu privire la alcătuirea eului 

şi la modul în care se formează acesta este confirmată de concluziile la care au ajuns 

psihologii în privinţa acestor chestiuni. Cu toate că, atât pentru unii cât şi pentru 

ceilalţi, obiectul de studiu este acelaşi, nu trebuie uitat faptul că psihologii admit şi 

existenţa eului-subiect, chiar dacă nu îl concep ca pe o entitate cu o existenţă 

independentă şi chiar dacă nu fac nici un fel de consideraţii cu privire la natura sa. 

Aceasta este, de altfel, cea mai importantă deosebire dintre viziunea generală despre 

eu a psihologilor şi concepţia despre eu a reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a 

eului, deosebire care nu poate fi eliminată atâta timp cât psihologii vor continua să 

considere că, pe lângă eul-obiect, există şi un eu-subiect care este mai mult decât o 

simplă ficţiune. Nu putem spune, însă, că această deosebire este suficientă pentru a 

infirma concepţia despre eu a reprezentanţilor teoriei, deoarece psihologii nu 

probează existenţa eului-subiect, ci doar o postulează. 

      Dacă ne referim strict la concepţiile despre eul-obiect, atât ale unora cât şi ale 

celorlalţi, pot fi identificate discordanţe dar acestea ar putea fi eliminate în urma 

unor revizuiri şi a unor precizări suplimentare făcute de către viitori reprezentanţi ai 

teoriei de tip mănunchi a eului. În principal, precizările ar consta în descrierea, din 
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punct de vedere psihologic, a complexului de elemente care alcătuieşte eul (pornind, 

eventual, de la descrierea propusă de către James, care ar trebui, însă, revizuită) şi în 

prezentarea detaliată a factorilor de ordin intern şi extern care contribuie la formarea 

eului. Odată făcute aceste precizări, ele ar putea suferi o serie de completări, în cazul 

în care viitorii reprezentanţi ai teoriei ar dori ca viziunea lor despre eu să fie în 

perfectă concordanţă cu rezultatele obţinute până în prezent de către psihologi, în 

urma studierii conţinutului conceptului de eu. Astfel de completări nu ar fi, însă, 

absolut necesare, în cazul în care diferenţele ar fi minore, deoarece nici concluziile 

la care au ajuns psihologii în privinţa acestor chestiuni nu pot fi considerate ca fiind 

foarte exacte (multe dintre ele nefiind verificate, până în prezent, decât printr-un 

număr mic de experimente). 

      În concluzie, adepţii teoriei de tip mănunchi a eului trebuie să facă precizări 

suplimentare înainte de a se putea stabili dacă viziunea lor cu privire la alcătuirea şi 

la procesul de formare al eului este confirmată de concluziile la care au ajuns 

psihologii în urma studierii eului-obiect.   

      Acestea fiind spuse, am încheiat şi ultima secţiune a acestui capitol, dedicată 

evaluării teoriei de tip mănunchi a eului din perspectiva psihologiei. În capitolul 

final al lucrării, voi căuta să sintetizez rezultatele obţinute în urma evaluărilor 

efectuate din perspectiva celor patru discipline (filosofia minţii, ontologia, 

neurofiziologia şi psihologia) şi să stabilesc dacă aceste rezultate ne îndreptăţesc să 

acceptăm sau să respingem unele dintre criticile care i-au fost aduse teoriei de tip 

mănunchi a eului, în calitate de posibilă soluţie a problemei identităţii personale. În 

măsura în care există critici cărora adepţii teoriei nu le-au putut răspunde în mod 

satisfăcător şi care nu pot fi respinse nici prin prisma acestor rezultate, ele vor fi 

evidenţiate şi voi căuta ca, pe baza lor, să identific principalele deficienţe ale teoriei 

de tip mănunchi a eului, în calitate de posibilă soluţie a problemei identităţii 

personale. În final, voi căuta să determin cum ar putea fi revizuită teoria, pentru ca 

aceste deficienţe să fie eliminate. 
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Capitolul al V-lea 

Concluzie 

 

      I.  Sinteza rezultatelor evaluării multidisciplinare 

         

      Afirmam, în debutul acestei lucrări, că îmi propun să evaluez teoria de tip 

mănunchi a eului, în calitate de posibilă soluţie a problemei identităţii personale, din 

perspectiva unora dintre cele mai importante discipline interesate de studiul 

acesteia. Am identificat patru astfel de discipline din perspectiva cărora am realizat 

evaluarea, în cazul fiecărei discipline axându-mă asupra a două teme, pe care le-am 

considerat a fi cele mai relevante în contextul subiectului abordat.  

      Rolul evaluărilor a fost, în principal, acela de a determina dacă anumite puncte 

de vedere ale reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului, care au constituit ţinta 

criticilor în contextul discuţiei cu privire la problema identităţii personale, sunt în 

concordanţă cu o serie de concluzii şi de rezultate recente obţinute în cadrul 

respectivelor discipline. Am considerat că astfel de evaluări sunt necesare deoarece, 

în lipsa lor, nu putem determina dacă unele dintre criticile formulate la adresa teoriei 

menţionate sunt îndreptăţite şi, implicit, nu putem stabili dacă respectivele critici 

semnalează deficienţe veritabile ale acestei teorii. După cum arătam în cadrul 

capitolului al III-lea, unele dintre criticile îndreptate împotriva teoriei nu pot fi 

acceptate sau respinse atâta timp cât nu deţinem o serie de informaţii suplimentare, 

care trebuie să provină dintr-o disciplină sau alta. Am încercat ca, în urma 

evaluărilor realizate în cadrul capitolului al IV-lea, să încerc să obţin aceste 

informaţii, pe baza cărora să mă pot pronunţa în privinţa viabilităţii respectivelor 

critici. În cele ce urmează, voi reaminti, pe scurt, care sunt rezultatele evaluărilor pe 

care le-am efectuat. 

      În cazul evaluării realizate din perspectiva filosofiei minţii, am căutat să 

determin dacă se pot stabili raporturi de concordanţă între punctele de vedere ale 
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reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului cu privire la chestiuni problematice, 

cum ar fi raportul minte-corp şi caracterizarea conştiinţei, şi o serie de concluzii la 

care au ajuns, în ultimii ani, cea mai mare parte a filosofilor minţii.  

      Atunci când am avut în vedere problema minte-corp, am arătat că au existat 

reprezentanţi ai teoriei (ex: William James, Ernst Mach, Herbert Feigl) care au 

propus modalităţi de rezolvare a acestei probleme ce concordă, într-o anumită 

măsură, cu diverse tipuri de soluţii (printre care se numără soluţiile behavioriste, 

cele dualist-interacţioniste, cele materialist reductive şi cele funcţionaliste) care se 

bucură de susţinere în rândul filosofilor minţii contemporani. Din acest motiv, am 

considerat că viitorilor reprezentanţi ai teoriei de tip mănunchi a eului li se deschid 

numeroase posibilităţi de a rezolva problema în discuţie. Dintre acestea, cele care 

par a avea cel mai mare potenţial de a fi confirmate in viitor sunt acelea care se 

înscriu fie pe linia funcţionalistă fie pe linia materialismului reductiv. Soluţiile 

funcţionaliste şi soluţiile materialist reductive au tendinţa de a se impune în 

detrimentul celorlalte tipuri de soluţii propuse, până în prezent, în vederea rezolvării 

problemei minte-corp, pentru că au o mai mare capacitate de a face faţă criticilor 

care le-au fost aduse. În plus, susţinătorii acestor soluţii pot invoca, în sprijinul lor, o 

serie de rezultate obţinute în cadrul unor discipline cum ar fi ştiinţele cogniţiei şi 

neurofiziologia. 

      Când am abordat problema conştiinţei, am putut remarca faptul că, în 

majoritatea cazurilor, soluţiile formulate de către reprezentanţii teoriei de tip 

mănunchi a eului pentru această problemă sunt schematice, incomplete, insuficient 

argumentate şi lipsite de un fundament ştiinţific solid. Totuşi, am arătat că avem 

motive întemeiate pentru a  considera că aceste soluţii concordă, într-o anumită 

măsură, cu cele formulate de către filosofii minţii contemporani. Această 

concordanţă se explică, în primul rând, prin faptul că atât reprezentanţii teoriei cât şi 

marea majoritate a filosofilor minţii care au abordat, în ultimii ani, problema 

conştiinţei susţin ideea potrivit căreia conştiinţa este explicabilă în termenii 

elementelor care constituie mintea, nefiind necesar să invocăm existenţa unui eu 

conştient indivizibil. De asemenea, se explică prin faptul că majoritatea 
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caracterizărilor conştiinţei pe care le oferă reprezentanţii teoriei sunt similare cu 

unul sau altul dintre tipurile de definiţii pe care le-am identificat ca bucurându-se de 

cea mai largă recunoaştere în literatura de specialitate contemporană (respectiv, 

definiţiile potrivit cărora conştiinţa este introspecţie şi definiţiile potrivit cărora 

conştiinţa este experienţă fenomenală). Astfel, James, Mach, Russell şi Parfit 

caracterizează conştiinţa ca fiind introspecţie (cu precizarea că James, Mach şi 

Russell consideră introspecţia ca fiind retrospectivă iar Parfit o consideră ca fiind 

auto-reflexivă), în timp ce Feigl caracterizează conştiinţa ca fiind experienţă 

fenomenală (cu menţiunea că, în opinia lui, qualia sunt explicabile în termeni fizici). 

Am constatat că unele dintre aceste caracterizări (şi anume cele propuse de către 

James, Feigl şi Parfit) sunt prezentate mai detaliat şi au o mai mare capacitate de a 

face faţă criticilor, în sprijinul lor putând fi invocate chiar şi anumite date ştiinţifice. 

Totuşi, am subliniat că nu există suficiente elemente pentru a ne îndreptăţi să 

afirmăm că una dintre aceste caracterizări are un potenţial mai mare decât celelalte 

de a reprezenta, în viitor, o rezolvare viabilă a problemei conştiinţei.  

      Evaluarea realizată din perspectiva ontologiei a avut două obiective: un prim 

obiectiv a fost acela de a stabili dacă punctele de vedere ale reprezentanţilor teoriei 

de tip mănunchi a eului în privinţa statutului ontologic al elementelor care alcătuiesc 

eul, mintea sau persoana sunt în concordanţă cu vreuna dintre teoriile ontologice 

despre tropi; un al doilea obiectiv a fost acela de a determina dacă, în lumina 

concluziilor celor mai recente la care s-a ajuns în cadrul ontologiei, poate fi admisă 

teza criticilor teoriei de tip mănunchi a eului, potrivit căreia problema individuaţiei 

nu poate fi rezolvată din perspectiva acestei teorii. 

      În ceea ce priveşte primul obiectiv, am constatat că se poate vorbi despre o 

concepţie dominantă a reprezentanţilor teoriei în privinţa statutului ontologic al 

elementelor care constituie eul, mintea sau persoana. Potrivit acestei concepţii, 

respectivele elemente sunt particulari, evenimente cu existenţă efemeră, care, pentru 

a exista, nu au nevoie de un substrat substanţial care să le producă. Aceste 

evenimente sunt interconectate unele cu altele prin intermediul unor relaţii, care 

sunt la fel de reale ca şi evenimentele. În virtutea faptului că eul este alcătuit din 



 

 

 

278

evenimente interconectate care îşi succed unele altora, reiese că, potrivit acestei 

concepţii dominante, eul nu este o substanţă, ci un proces. Ulterior, ca urmare a 

evaluării, am ajuns la concluzia că această concepţie dominantă a reprezentanţilor 

teoriei de tip mănunchi a eului, în privinţa statutului ontologic al elementelor care 

constituie eul, concordă în mare măsură cu teoria de tip mănunchi a tropilor şi are 

chiar potenţialul ca, în urma unor transformări pe care le-ar putea suferi în viitor, să 

fie într-o deplină conformitate cu această teorie. De asemenea, am constatat că, deşi 

concepţia menţionată nu concordă în forma ei actuală cu aşa-numita teorie nucleară 

privind tropii, există posibilitatea modificării acestei concepţii, astfel încât ea să 

poată intra într-un raport de concordanţă cu această teorie. 

      În ce priveşte cel de-al doilea obiectiv, am putut observa că nu toţi reprezentanţii 

teoriei de tip mănunchi a eului s-au pronunţat într-o manieră explicită şi detaliată 

asupra modului în care ar putea fi soluţionată problema individuaţiei. Cu toate 

acestea, fiecare dintre ei oferă o serie de informaţii care ne permit să ne formăm o 

imagine asupra concepţiilor lor cu privire la această problemă. Odată ce am conturat 

respectivele concepţii, am trecut la evaluarea lor şi am putut constata că cei mai 

mulţi dintre reprezentanţii teoriei nu soluţionează problema individuaţiei într-o 

manieră satisfăcătoare. Unii dintre ei (ex: Feigl, Russell, Parfit) propun, totuşi, 

modalităţi de rezolvare a acestei probleme care concordă, într-o anumită măsură, cu 

unele tipuri de soluţii ale problemei individuaţiei formulate de către ontologi 

contemporani. Astfel, prima concepţie a lui Russell şi concepţia lui Parfit concordă, 

în linii mari, cu acel tip de soluţii privind individuaţia evenimentelor conform căruia 

individuaţia se realizează cauzal iar concepţia lui Feigl nu diferă în mod 

semnificativ de acel tip de soluţii privind individuaţia lucrurilor potrivit căruia 

individuaţia se realizează spaţio-temporal. Aceste tipuri de soluţii (individuaţia 

cauzală, în cazul evenimentelor şi individuaţia spaţio-temporală, în cazul lucrurilor), 

pe lângă faptul că au numeroşi susţinători, au şi un potenţial mai mare decât alte 

tipuri de soluţii ale problemei de a se impune, în viitor, în calitate de soluţii viabile 

ale problemei individuaţiei. În consecinţă, acele rezolvări propuse de către 

reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului pentru problema individuaţiei, care 
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sunt similare cu unul sau altul dintre cele două tipuri de soluţii menţionate, ar putea 

fi confirmate în anii ce urmează. Un reprezentant al teoriei de tip mănunchi a eului 

are şi o altă posibilitate de a formula o rezolvare a problemei individuaţiei care să 

aibă potenţialul de a fi confirmată în viitor. Astfel, el are posibilitatea de a 

caracteriza elementele ce intră în alcătuirea persoanei ca fiind tropi şi de a rezolva 

problema individuaţiei în maniera celor care admit existenţa tropilor. Concluzia la 

care am ajuns în urma evaluării a fost aceea că avem motive întemeiate pentru a 

respinge teza potrivit căreia problema individuaţiei nu poate fi rezolvată din 

perspectiva teoriei de tip mănunchi a eului. 

      O a treia disciplină din perspectiva căreia am evaluat teoria de tip mănunchi a 

eului a fost neurofiziologia. Obiectivele pe care mi-am propus să le ating au fost 

următoarele: pe de o parte, am căutat să stabilesc dacă rezultatele ştiinţifice obţinute 

în urma studierii creierelor ale căror emisfere au fost separate chirurgical sunt sau 

nu în concordanţă cu punctul de vedere al reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a 

eului, potrivit căruia eul sau mintea este un mănunchi de elemente care, în anumite 

condiţii, se poate diviza; pe de altă parte, am încercat să determin dacă opiniile 

reprezentanţilor teoriei în ce priveşte conştiinţa concordă cu rezultatele ştiinţifice 

obţinute pe cale experimentală de către neurofiziologi, în urma tentativelor acestora 

de a localiza corelatul neuronal al conştiinţei vizuale. 

      Pentru a atinge primul dintre obiectivele menţionate, am început prin a prezenta 

rezultatele obţinute de către neurofiziologi în urma cercetării pacienţilor ale căror 

creiere au fost divizate. Am constatat că aceste rezultate experimentale au fost 

interpretate în şase moduri diferite de către cercetătorii care încearcă să determine 

câte minţi şi câte euri are un astfel de pacient. Atunci când am căutat să identific 

acele interpretări care pot fi invocate în sprijinul concepţiei despre eu sau minte a 

reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului, am ajuns la concluzia că numai 

două dintre ele sunt în concordanţă cu respectiva concepţie. Este vorba despre 

interpretarea potrivit căreia pacientul are două minţi şi despre cea conform căreia 

pacientul are o minte care se poate diviza şi reunifica (cu precizarea că prima dintre 

aceste două interpretări se bucură, la momentul actual, de mai mulţi susţinători în 
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rândul neurofiziologilor). Nu se poate afirma, însă, că una dintre aceste interpretări 

confirmă concepţia reprezentanţilor teoriei privind eul sau mintea, atâta timp cât 

chiar respectiva interpretare nu este confirmată şi acceptată de către comunitatea 

ştiinţifică. În ce priveşte celelalte patru interpretări, am ţinut să evidenţiez faptul că 

nici una dintre ele nu intră în contradicţie cu concepţia analizată. 

      Pentru a îndeplini cel de-al doilea obiectiv, a fost necesar să încep prin a 

prezenta rezultatele experimentale obţinute de către neurofiziologi şi ipotezele pe 

care le-au formulat aceştia atunci când au încercat să localizeze corelatul neuronal al 

conştiinţei vizuale. Am constatat că se pot stabili raporturi de concordanţă între 

aceste ipoteze şi unele dintre concepţiile despre conştiinţă ale reprezentanţilor 

teoriei de tip mănunchi a eului. Un exemplu îl constituie concepţia lui Herbert Feigl 

în ce priveşte conştiinţa. Această concepţie poate intra într-un raport de concordanţă 

cu ipoteza potrivit căreia corelatul neuronal al conştiinţei vizuale este un grup 

restrâns de neuroni din cortexul cerebral. Ea poate intra într-un astfel de raport 

datorită faptului că, potrivit opiniei autorului menţionat, orice stare mentală 

(inclusiv stările de conştiinţă) se identifică cu o stare neurocerebrală şi nu este o 

proprietate emergentă a unui ansamblu complex de neuroni. Un alt exemplu este 

concepţia lui Derek Parfit, care concordă cu o altă ipoteză, potrivit căreia conştiinţa 

vizuală este o proprietate emergentă a unui vast ansamblu de neuroni (corelatul ei 

neuronal fiind reprezentat chiar de către activitatea acestui ansamblu). Ea concordă 

cu această ipoteză deoarece, în opinia lui Parfit, evenimentele mentale conştiente nu 

se reduc la evenimente neurocerebrale, chiar dacă sunt produse de către acestea, iar 

corelatul neuronal al conştiinţei vizuale nu este reprezentat de către un grup restrâns 

de neuroni, ci de către activitatea unui ansamblu neuronal foarte amplu. Concluzia 

la care am ajuns a fost aceea că fiecare dintre cele două concepţii menţionate este în 

concordanţă cu cel puţin una dintre ipotezele ştiinţifice privind corelatul neuronal al 

conştiinţei vizuale formulate în ultimii ani de către neurofiziologi. Pentru ca una 

dintre aceste concepţii să fie confirmată este, însă, necesar ca veridicitatea ipotezei 

ştiinţifice cu care ea se află în concordanţă să poată fi dovedită.  
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      Ultima disciplină din perspectiva căreia am evaluat teoria de tip mănunchi a 

eului a fost psihologia. Pentru a realiza această evaluare, mi-am concentrat atenţia 

asupra a două teme care se bucură de interesul psihologilor contemporani, şi anume 

analiza personalităţii şi studierea conceptului de eu. În ce priveşte prima temă, am 

căutat să stabilesc dacă rezultatele obţinute de către psihologi în urma analizei 

personalităţii sunt în concordanţă cu concepţia despre personalitate a adepţilor 

teoriei de tip mănunchi a eului şi vin în sprijinul soluţiilor pe care le propun aceşti 

adepţi pentru probleme cum ar fi cea a caracterizării persoanei, cea a individuaţiei 

persoanei sau cea a modului în care persoana îşi păstrează identitatea în timp. În 

privinţa celei de-a doua teme, mi-am propus să determin dacă rezultatele obţinute de 

către psihologi în urma studierii conceptului de eu sunt în concordanţă cu punctele 

de vedere ale reprezentanţilor teoriei în privinţa alcătuirii şi a modului de formare al 

eului. 

      Pentru început, m-am axat asupra temei personalităţii. Am arătat că psihologii 

contemporani au puncte de vedere diferite în ce priveşte modul în care consideră că 

ar trebui abordată şi teoretizată această temă. Ei optează pentru diverse modalităţi de 

abordare a acestei teme şi, în funcţie de modalitatea pe care o aleg, formulează teorii 

diferite ale personalităţii. Am încercat să stabilesc dacă poate exista un raport de 

concordanţă între una dintre aceste teorii şi concepţia despre personalitate a 

reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului. Una dintre concluziile la care am 

ajuns a fost aceea că, în forma lor actuală, teoriile psihologice privind personalitatea 

nu concordă cu concepţia reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului asupra 

acestei chestiuni şi că un astfel de raport de concordanţă ar putea exista numai în 

cazul în care fie unele dintre respectivele teorii (cum ar fi spre exemplu, teoriile 

trăsăturilor sau teoriile interacţioniste) fie concepţia menţionată ar fi revizuite. Alte 

concluzii au fost următoarele: rezultatele obţinute de către psihologi în urma 

analizei personalităţii sunt în discordanţă cu caracterizarea persoanei pe care o oferă 

reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului; respectivele rezultate sunt compatibile 

cu soluţiile pe care aceşti reprezentanţi le propun pentru probleme cum ar fi cea a 
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individuaţiei persoanei sau cea a explicării modului în care persoana îşi păstrează 

identitatea în timp.   

      Atunci când am analizat concluziile la care au ajuns psihologii contemporani în 

urma studierii conceptului de eu (formulă prin care psihologii înţeleg eul, în calitate 

de obiect al cunoaşterii), am observat că marea lor majoritate au aceeaşi concepţie în 

ce priveşte alcătuirea eului-obiect şi în privinţa modului în care se formează acesta 

pe parcursul timpului. Încercând să stabilesc dacă această concepţie este în acord cu 

punctele de vedere ale reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului în privinţa 

aceloraşi chestiuni, am constatat că există elemente de concordanţă dar că pot fi 

identificate şi importante elemente de discordanţă. Am afirmat că elementele de 

discordanţă ar putea fi eliminate în condiţiile în care reprezentanţii teoriei şi-ar 

revizui unele puncte de vedere şi ar face o serie de precizări suplimentare (precizări 

care ar trebui să constea, în principal, în descrierea - din perspectivă psihologică - a 

mănunchiului de elemente care alcătuieşte eul şi în prezentarea detaliată a factorilor 

de ordin intern şi extern care contribuie la formarea eului). Atâta timp cât 

reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului nu fac aceste revizuiri şi precizări 

suplimentare, elementele de discordanţă nu pot fi eliminate iar concluziile pe care 

le-au formulat psihologii în urma studierii eului-obiect nu pot fi invocate în sprijinul 

punctelor de vedere ale acestor reprezentanţi. 

      În esenţă, acestea sunt concluziile la care am ajuns în urma evaluării teoriei de 

tip mănunchi a eului din perspectivă multidisciplinară. În cele ce urmează, voi 

încerca să stabilesc dacă, pe baza acestor concluzii, ne putem pronunţa în privinţa 

viabilităţii unora dintre criticile care au fost formulate la adresa teoriei, în calitate de 

posibilă soluţie a problemei identităţii personale. Este vorba despre acele critici în 

legătură cu care afirmam, în capitolului al III-lea al lucrării, că nu pot fi acceptate 

sau respinse atâta timp cât nu deţinem o serie de informaţii suplimentare, provenite 

din cadrul altor discipline. Odată obţinute aceste informaţii, avem posibilitatea de a 

determina dacă ele confirmă criticile sau, din contră, dacă vin în sprijinul acelor idei 

ale adepţilor teoriei de tip mănunchi a eului care au fost criticate. În măsura în care 

criticile vor fi confirmate, vom putea stabili, pornind de la ele, care sunt principalele 
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deficienţe ale  teoriei de tip mănunchi a eului, în calitate de posibilă soluţie a 

problemei identităţii personale.  

      În secţiunea ce urmează, voi confrunta criticile cu informaţiile obţinute în urma 

evaluărilor, în speranţa că, în acest fel, voi reuşi să identific acele critici care sunt 

viabile şi că voi putea să determin care sunt principalele deficienţe ale teoriei de tip 

mănunchi a eului. 

 

      II.  Identificarea principalelor deficienţe ale teoriei 

 

      Criticile formulate la adresa modului în care reprezentanţii teoriei de tip 

mănunchi a eului au încercat să soluţioneze problema identităţii personale au fost de 

mai multe tipuri. În capitolul al III-lea al lucrării am arătat, însă, că, în linii mari, 

putem distinge între critici propuse de către filosofi care au o viziune reducţionistă 

şi critici propuse de către filosofi cu o viziune non-reducţionistă în privinţa 

identităţii personale. Indiferent că au fost formulate de către filosofi reducţionişti 

sau de către filosofi non-reducţionişti, ele au avut rolul de a evidenţia deficienţe ale 

teoriei. În opinia respectivilor filosofi, deficienţele evidenţiate sunt suficient de 

importante pentru a ne îndreptăţi să considerăm că teoria de tip mănunchi a eului nu 

poate constitui o soluţie viabilă a problemei identităţii personale. 

      La o primă evaluare a criticilor formulate la adresa teoriei, evaluare pe care am 

realizat-o în capitolul al III-lea, am arătat că există o critică ce poate fi îndreptată 

împotriva teoriei de tip mănunchi a eului (deşi autorul ei nu a formulat-o, în mod 

special, la adresa acestei teorii) şi căreia nici un reprezentant al teoriei nu i-a răspuns 

într-o manieră convingătoare. Este vorba despre argumentul dublării al lui Bernard 

Williams, potrivit căruia continuitatea psihologică nu poate constitui un criteriu 

veritabil al identităţii personale deoarece această relaţie de continuitate poate lua o 

formă ramificată. În opinia lui Williams, un criteriu al identităţii personale nu poate 

lua o formă ramificată, el trebuie să fie o relaţie de tip unu la unu (aşa cum este şi 

relaţia de identitate) şi nu o relaţie de tip unu - mai mulţi, o relaţie între o persoană 

şi mai multe alte persoane.  
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      În acelaşi capitol al III-lea, am identificat şi critici nejustificate, printre care se 

numără: critica reducţioniştilor fizici conform căreia adepţii teoriei de tip mănunchi 

a eului nu pot determina care sunt limitele persoanei în condiţiile în care nu o 

definesc ca fiind o entitate fizică; critica non-reducţionistă potrivit căreia teoria de 

tip mănunchi a eului nu poate oferi o explicaţie acceptabilă a modului în care se 

individualizează o experienţă; critica non-reducţionistă în conformitate cu care 

tentativa reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului de a explica ce este 

identitatea personală şi de a reduce această identitate la o serie de elemente 

interrelaţionate este sortită eşecului deoarece identitatea personală este un fapt 

primitiv ireductibil şi nu poate fi nici explicată şi nici redusă la altceva.  

      Am putut constata, însă, că există şi critici în privinţa viabilităţii cărora nu mă 

pot pronunţa atâta timp cât nu deţin o serie de informaţii suplimentare, care nu pot fi 

obţinute decât în urma unei evaluări a teoriei de tip mănunchi a eului realizată dintr-

o perspectivă multidisciplinară. Acum, odată ce deţin acele informaţii, voi încerca să 

determin dacă respectivele critici sunt sau nu viabile.  

      Una dintre critici a fost formulată la adresa tezei reprezentanţilor teoriei de tip 

mănunchi a eului, potrivit căreia termenii eu, minte şi persoană au acelaşi referent. 

După cum constatam atunci când am analizat-o pentru prima dată, această critică a 

fost formulată atât de către filosofi reducţionişti cât şi de către filosofi non-

reducţionişti. Ea a semnalat faptul că punctul de vedere potrivit căruia eul este 

identic cu mintea şi cu persoana are un caracter contraintuitiv şi este insuficient 

probat. În ce priveşte caracterul contraintuitiv, am arătat, în capitolele anterioare, că 

acesta nu reprezintă un argument decisiv, care să ne îndreptăţească să respingem 

punctul de vedere menţionat. Urma, însă, să stabilesc dacă pot fi identificate probe 

ştiinţifice care să vină în sprijinul acestui punct de vedere.  

      Pe baza informaţiilor obţinute, pot afirma că, la momentul actual, acest punct de 

vedere al reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului nu este confirmat din 

perspectiva psihologiei. Potrivit psihologilor contemporani, persoana se identifică 

cu întreg organismul psihofizic, astfel încât referentul termenului persoană nu poate 

fi doar un mănunchi de elemente psihologice. Implicit, pentru psihologi, persoana 
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nu poate fi identică cu mintea, care este concepută ca fiind un mănunchi de 

elemente psihologice interrelaţionate. În ce priveşte eul, ei fac distincţie între eul-

subiect, conceput ca un agent cunoscător, şi eul-obiect (numit şi concept de eu), pe 

care îl consideră a fi un mănunchi de elemente psihologice interrelaţionate, care are 

dimensiuni mult mai restrânse decât mănunchiul care alcătuieşte mintea în 

integralitatea ei. Din acest motiv, eul-obiect nu este identic cu mintea. De asemenea, 

el nu este identic nici cu persoana, din moment ce nu este decât un mănunchi de 

elemente psihologice. În ce priveşte eul-subiect, psihologii nu fac speculaţii cu 

privire la natura sa dar este cert că nu îl identifică nici cu mintea şi nici cu persoana. 

Este important să subliniem că definiţiile pe care psihologii le dau persoanei, minţii, 

eului-subiect şi eului-obiect nu sunt formulate în urma unor cercetări experimentale, 

ci au caracter de postulat. În sprijinul acestor definiţii sunt invocate intuiţii ale 

simţului comun, ele nefiind, însă, susţinute prin probe experimentale. 

      Punctul de vedere potrivit căruia eul este identic cu mintea şi cu persoana nu 

este confirmat nici din perspectiva neurofiziologiei. Este adevărat că au fost obţinute 

o serie de rezultate experimentale, pornind de la care s-ar putea trage concluzia că 

nu numai mintea este divizibilă, ci şi eul (ceea ce ar contrazice teza conform căreia 

există un eu conştient, conceput ca o entitate unitară şi indivizibilă). Aceste rezultate 

nu i-au determinat, însă, pe neurofiziologi să susţină că eul ar fi identic cu mintea. În 

ce priveşte persoana, ei nu fac nici un fel de consideraţii cu privire la modul în care 

ar trebui caracterizată aceasta şi nici nu vorbesc despre existenţa unei identităţi între 

persoană şi eu sau între persoană şi minte. 

      În concluzie, nu am identificat probe ştiinţifice care să poată fi invocate în 

sprijinul punctului de vedere al reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului în ce 

priveşte raportul dintre eu, minte şi persoană. Este necesar să subliniem că 

rezultatele obţinute până în prezent în psihologie şi neurofiziologie nu vin nici în 

sprijinul punctului de vedere alternativ, formulat de către criticii non-reducţionişti, 

potrivit căruia persoana este o entitate conştientă, substanţială, indivizibilă şi 

imuabilă care este identică cu eul şi distinctă de minte. Totuşi, ele confirmă 

viabilitatea criticii care semnalează insuficienţa probelor aduse în sprijinul ideii 
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conform căreia eul se identifică cu mintea şi cu persoana, motiv pentru care consider 

că această idee reprezintă una dintre deficienţele teoriei de tip mănunchi a eului.       

      O altă categorie de critici formulate la adresa teoriei de tip mănunchi a eului sunt 

cele care vizează relaţiile pe care le propun adepţii acestei teorii pentru a explica în  

ce fel îşi păstrează persoana identitatea. Din această categorie fac parte criticile 

reducţioniste şi criticile non-reducţioniste potrivit cărora relaţiile propuse de către 

reprezentanţii teoriei nu au capacitatea de a asigura identitatea persoanei nici la un 

anumit moment dat şi nici pe parcursul timpului. Cei care formulează astfel de 

critici susţin că, în ciuda opiniei reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului, 

relaţiile de asemănare nu au capacitatea de a asigura identitatea sincronică a 

persoanei, tot aşa cum nici relaţiile de continuitate cauzală nu pot asigura identitatea 

diacronică a persoanei. Consider că aceste critici sunt numai parţial îndreptăţite. Mai 

exact, consider că cei care au formulat aceste critici au dreptate atunci când susţin că 

relaţiile de asemănare nu pot asigura identitatea sincronică a persoanei dar că nu au 

dreptate atunci când afirmă că relaţiile de continuitate cauzală nu pot asigura 

identitatea diacronică a acesteia.  

      În ce priveşte relaţiile de asemănare, am constatat, în urma evaluării 

multidisciplinare a teoriei de tip mănunchi a eului pe care am realizat-o, că ideea 

potrivit căreia astfel de relaţii pot asigura identitatea sincronică a persoanei nu este 

sustenabilă, judecând din perspectiva disciplinelor pe care le-am avut in vedere. 

Absenţa unor argumente filosofice şi ştiinţifice care să o confirme, coroborată cu 

deficienţele ei, care au fost consemnate încă din capitolul al III-lea, ne îndreptăţesc 

să afirmăm că această idee constituie unul dintre punctele slabe ale teoriei de tip 

mănunchi a eului.  

      În schimb, ideea conform căreia relaţiile de continuitate cauzală pot asigura 

identitatea diacronică a persoanei este acceptabilă, judecând din perspectiva 

disciplinelor filosofice şi ştiinţifice pe care le-am luat în considerare în cadrul 

acestei lucrări. Astfel, un filosof al minţii, adept al teoriei identităţii minte-corp, 

poate admite că există astfel de relaţii de continuitate cauzală care asigură 

identitatea persoanei în timp şi le poate defini în termenii conexiunilor de ordin 
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fizico-chimic care se produc la nivel neuronal. Ideea că relaţiile de continuitate 

cauzală au capacitatea de a asigura identitatea diacronică a persoanei poate fi 

acceptată şi de către ontologi, cu condiţia ca existenţa persoanei pe parcursul 

timpului să fie concepută ca fiind un proces iar elementele constitutive ale persoanei 

să fie caracterizate ca fiind evenimente. Şi din perspectiva unui neurofiziolog, ideea 

menţionată poate fi acceptată în condiţiile în care persoana este localizată la nivelul 

creierului iar relaţiile respective sunt explicate în termenii conexiunilor fizico-

chimice care se realizează, pe parcursul timpului, între neuroni. Un psiholog 

contemporan poate, la rândul său, să admită că identitatea psihică a persoanei pe 

parcursul timpului este asigurată de către relaţiile de continuitate cauzală, în 

condiţiile în care aceste relaţii vor fi caracterizate ca fiind legi de organizare care 

acţionează în mod continuu şi care sunt generate de către personalitate, în calitatea 

ei de sistem funcţional. Prin urmare, punctul de vedere al unora dintre reprezentanţii 

teoriei de tip mănunchi a eului în ce priveşte relaţiile care îi conferă persoanei 

identitate diacronică este sustenabil atât din perspectivă filosofică cât şi din 

perspectivă ştiinţifică. Este, însă, necesar ca aceste relaţii să fie definite într-un mod 

mai detaliat, astfel încât definiţiile formulate să fie în concordanţă cu concluziile la 

care s-a ajuns în cadrul disciplinelor menţionate. 

      Un alt gen de critici în privinţa viabilităţii cărora nu m-am pronunţat înainte de a 

deţine o serie de informaţii suplimentare, obţinute în urma evaluării 

multidisciplinare a teoriei de tip mănunchi a eului, sunt cele potrivit cărora nu poate 

fi dată o definiţie completă a persoanei fără a face apel la existenţa unui subiect, a 

unui eu conştient. Aceste critici au fost formulate şi de către reducţionişti şi de către 

non-reducţionişti, atât unii cât şi ceilalţi fiind de părere că reprezentanţii teoriei de 

tip mănunchi a eului nu pot oferi o explicaţie satisfăcătoare a uneia dintre 

caracteristicile esenţiale ale persoanei, şi anume conştiinţa. În opinia criticilor,  

reprezentanţii teoriei nu pot oferi o astfel de explicaţie pentru că ei încearcă să 

descrie fenomenul conştiinţei exclusiv în termenii mănunchiului de elemente care 

constituie mintea. Or, într-un astfel de mănunchi, nu există nimic care să ne permită 

să explicăm ce este conştiinţa şi cum este posibil accesul conştient la propriile stări 
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mentale. Indiferent că sunt reducţionişti sau non-reducţionişti, criticii teoriei de tip 

mănunchi a eului consideră că nu putem înţelege ce este conştiinţa atâta timp cât nu 

admitem că există un eu indivizibil, care este distinct de gândurile, emoţiile, 

credinţele, dorinţele şi celelalte elemente care intră în alcătuirea minţii. În opinia lor, 

conştiinţa este caracteristica specifică a unui astfel de eu. Criticii nu au, însă, un 

punct de vedere comun în ce priveşte natura acestui eu (criticii non-reducţionişti îl 

consideră a fi o entitate substanţială, în timp ce criticii reducţionişti resping ideea 

caracterului substanţial al eului) şi nici nu explică, în detaliu, ce înţeleg prin 

conştiinţă. De asemenea, nici unul dintre ei nu reuşeşte să demonstreze că existenţa 

unui eu conştient indivizibil este mai mult decât o simplă speculaţie.  

      În sprijinul ideilor lor cu privire la conştiinţă, aceşti critici nu invocă probe 

ştiinţifice ci doar intuiţii. Fundamentul intuitiv nu poate fi, totuşi, ignorat, motiv 

pentru care consider că nu suntem îndreptăţiţi să respingem aceste idei atâta timp cât 

nu demonstrăm, în prealabil, că punctul de vedere al reprezentanţilor teoriei în 

privinţa conştiinţei este în concordanţă cu concluzii recente la care s-a ajuns în 

cadrul disciplinelor filosofice şi ştiinţifice care s-au preocupat de studiul acesteia. Să 

vedem, aşadar, dacă se poate vorbi despre un astfel de raport de concordanţă. 

      În urma evaluării multidisciplinare pe care am realizat-o în cadrul capitolului 

anterior, am putut constata că problema conştiinţei a fost abordată atât în cadrul 

filosofiei minţii cât şi în cadrul neurofiziologiei. 

      Evaluarea realizată din perspectiva filosofiei minţii m-a determinat să afirm că 

rezolvările propuse pentru această problemă de către reprezentanţii teoriei de tip 

mănunchi a eului au un caracter schematic şi incomplet, astfel încât nu putem vorbi 

despre o concordanţă deplină între acestea şi soluţiile care se bucură de o largă 

susţinere în cadrul filosofiei minţii. Cu toate acestea, există un anumit grad de 

concordanţă între rezolvările propuse de către reprezentanţii teoriei şi soluţiile 

formulate de către filosofii minţii contemporani. În schimb, punctele de vedere ale 

criticilor teoriei sunt în discordanţă cu ceea ce susţin, la momentul actual, marea 

majoritate a filosofilor minţii, deoarece aceştia din urmă consideră că fenomenul 
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conştiinţei este explicabil în termenii elementelor mentale însele, nefiind necesar să 

invocăm existenţa unui eu conştient, conceput ca o entitate distinctă de minte.  

      Evaluarea realizată din perspectiva neurofiziologiei mi-a permis, de asemenea, 

să stabilesc că punctul de vedere al reprezentanţilor teoriei, potrivit căruia nu există 

un eu conştient indivizibil care este distinct de minte (conştiinţa fiind explicabilă 

chiar în termenii elementelor ce constituie mintea), este în acord cu opiniile 

neurofiziologilor contemporani în privinţa conştiinţei. În primul rând, am putut 

constata că nici una dintre cele şase interpretări ale rezultatelor experimentale 

obţinute în urma cercetării pacienţilor ale căror creiere au fost divizate nu intră în 

contradicţie cu ideea potrivit căreia atât eul cât şi mintea sunt divizibile. Mai mult 

decât atât, două dintre respectivele interpretări sunt în deplină concordanţă cu 

această idee şi au potenţialul de a constitui, în viitor, probe ale veridicităţii ei (este 

vorba despre interpretarea potrivit căreia pacientul are două minţi şi despre cea 

conform căreia pacientul are o minte care se poate diviza şi reunifica). În al doilea 

rând, am observat că se pot stabili raporturi de concordanţă între concepţiile despre 

conştiinţă ale unora dintre reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului şi ipotezele 

neurofiziologilor în privinţa identificării corelatului neuronal al conştiinţei vizuale. 

Un exemplu în acest sens este concepţia lui Herbert Feigl, care poate intra într-un 

raport de concordanţă cu ipoteza ştiinţifică potrivit căreia corelatul neuronal al 

conştiinţei vizuale este un grup restrâns de neuroni din cortexul cerebral. Un alt 

exemplu îl constituie concepţia lui Derek Parfit, care concordă cu o altă ipoteză 

ştiinţifică, conform căreia conştiinţa vizuală este o proprietate emergentă a unui vast 

ansamblu de neuroni (corelatul ei neuronal fiind reprezentat chiar de către 

activitatea acestui ansamblu). În schimb, nici una dintre ipotezele ştiinţifice privind 

corelatul neuronal al conştiinţei vizuale nu intră într-un raport de concordanţă cu 

punctele de vedere ale criticilor teoriei în ce priveşte conştiinţa. Teza non-

reducţionistă potrivit căreia există un eu conştient substanţial şi indivizibil este chiar 

în contradicţie cu oricare dintre ipotezele formulate până în prezent de către 

neurofiziologi în privinţa conştiinţei vizuale. 
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      Totuşi, în urma evaluării multidisciplinare pe care am realizat-o, am identificat 

şi elemente care pot fi invocate în sprijinul ideii susţinute de către criticii teoriei, 

conform căreia există un eu conştient distinct de minte.  

      În primul rând, în sprijinul acestei idei pot fi invocate două dintre interpretările 

pe care neurofiziologii le dau rezultatelor experimentale obţinute în urma studierii 

pacienţilor ale căror creiere au fost divizate chirurgical. Pe de o parte, este vorba 

despre interpretarea conform căreia pacientul are o singură minte, asociată emisferei 

cerebrale stângi (răspunsurile date de către emisfera non-verbală dreaptă fiind 

răspunsurile unui automat) şi, pe de cealaltă parte, este vorba despre interpretarea 

potrivit căreia pacientul are numai o minte, asociată emisferei stângi, existând, însă, 

şi în emisfera sa dreaptă fenomene mentale conştiente izolate care nu sunt integrate 

într-o minte. Chiar dacă aceste două interpretări sunt în concordanţă cu ideea 

criticilor teoriei de tip mănunchi a eului, trebuie spus, totuşi, că ele nu intră în 

contradicţie, în forma lor actuală, cu concepţia reprezentanţilor teoriei în ce priveşte 

eul. De asemenea, este necesar să menţionăm că fiecare dintre cele două interpretări 

se confruntă cu obiecţii solide, motiv pentru care nici una dintre ele nu se bucură de 

mulţi susţinători printre neurofiziologii contemporani.  

      În al doilea rând, în sprijinul ideii criticilor poate fi invocată distincţia pe care 

psihologii o trasează între eul-subiect şi eul-obiect. Majoritatea psihologilor pornesc 

de la presupoziţia că există un eu-subiect distinct de minte, care are rolul de agent 

cunoscător. Această presupoziţie nu are, însă, statutul unei ipoteze ştiinţifice 

verificabile, ci este un postulat, în sprijinul căruia nu sunt invocate decât intuiţii ale 

simţului comun. Din acest motiv, ea nu poate constitui o probă a veridicităţii ideii 

menţionate. 

      Sintetizând, putem afirma că modul în care unii dintre reprezentanţii teoriei de 

tip mănunchi a eului explică fenomenul conştiinţei este în concordanţă cu o serie de 

soluţii, interpretări şi ipoteze ştiinţifice recente, propuse de către filosofi ai minţii şi 

de către neurofiziologi. Aceste soluţii, interpretări şi ipoteze ştiinţifice se bucură, la 

momentul actual, de o largă susţinere în cadrul disciplinelor respective deoarece fac 

faţă cu succes majorităţii criticilor care li se aduc şi au potenţialul de a fi confirmate, 
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în viitor, pe baza unor verificări empirice. Iată de ce consider că acele critici potrivit 

cărora un reprezentant al teoriei de tip mănunchi a eului nu poate oferi o explicaţie 

acceptabilă a conştiinţei nu sunt îndreptăţite. În schimb, astfel de obiecţii ar fi 

îndreptăţite dacă ar fi formulate la adresa concepţiilor intuitive despre conştiinţă ale 

criticilor reducţionişti şi non-reducţionişti ai teoriei deoarece aceste concepţii au un 

caracter speculativ, nu sunt verificabile empiric şi, potrivit evaluărilor pe care le-am 

realizat, sunt în concordanţă doar cu un postulat din psihologie şi cu două 

interpretări neurofiziologice care se confruntă cu serioase critici.  

      O ultimă categorie de critici în privinţa viabilităţii cărora voi încerca să mă 

pronunţ sunt cele care vizează modul în care reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a 

eului au rezolvat problema individuaţiei pentru persoane. Astfel de critici au fost 

formulate atât de către filosofi reducţionişti cât şi de către filosofi non-reducţionişti. 

Atât unii cât şi ceilalţi sunt de părere că, din perspectiva teoriei de tip mănunchi a 

eului, nu poate fi oferită o soluţie viabilă a problemei individuaţiei pentru persoane. 

Consider că aceste critici nu sunt îndreptăţite deoarece, după cum s-a putut constata 

în urma evaluării teoriei realizată din perspectiva ontologiei, un reprezentant al 

teoriei de tip mănunchi a eului are posibilitatea de a rezolva problema individuaţiei 

în trei moduri: individuaţie cauzală (în situaţia în care consideră că elementele care 

intră în alcătuirea persoanei sunt evenimente), individuaţie spaţio-temporală (în 

cazul în care consideră că elementele constitutive ale persoanei sunt lucruri) şi 

individuaţie în virtutea unicităţii proprietăţilor care alcătuiesc persoana (în cazul în 

care consideră că aceasta este constituită din proprietăţi cu caracter particular). 

Fiecare dintre aceste trei tipuri de soluţii ale problemei individuaţiei se bucură de 

mulţi susţinători printre ontologii contemporani, oricare dintre ele având potenţialul 

de a se impune, în viitor, în calitate de soluţie viabilă a acestei probleme. 

      Atunci când formulează critici la adresa modului în care reprezentanţii teoriei de 

tip mănunchi a eului soluţionează problema individuaţiei pentru persoane, non-

reducţioniştii pornesc de la presupoziţia că o persoană nu poate fi doar un ansamblu 

de gânduri, emoţii, dorinţe, trăsături de personalitate şi alte elemente de acest fel 

deoarece un astfel de ansamblu nu poate exista în lipsa unui substrat, care joacă 
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rolul de suport al acestor elemente şi care îi conferă individualitate ansamblului. Ei 

consideră că o persoană nu se poate individua în virtutea elementelor sale 

componente şi a modului în care sunt interrelaţionate acestea (aşa cum susţin 

reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului), ci numai în virtutea substratului 

mănunchiului de elemente, care nu este altceva decât eul substanţial. În urma 

evaluării teoriei de tip mănunchi a eului din perspectiva ontologiei, am constatat, 

însă, că punctul de vedere al acestor critici nu este îndreptăţit deoarece pot fi 

construite şi teorii ontologice alternative, care sunt cel puţin la fel de plauzibile ca şi 

teoria substratului. Un exemplu în acest sens este teoria de tip mănunchi a tropilor. 

Dacă acceptăm această teorie, vom putea defini persoana ca fiind fie un mănunchi 

de proprietăţi cu caracter particular fie un mănunchi de evenimente. În ambele 

cazuri, relaţiile care interconectează elementele din mănunchi au un caracter 

particular. Astfel de mănunchiuri nu au nevoie de un substrat pentru a exista şi se 

individuează în virtutea caracterului particular al elementelor lor componente. Prin 

urmare, poate fi oferită o soluţie plauzibilă a problemei individuaţiei pentru 

persoane chiar şi în condiţiile în care nu este postulată existenţa unui eu substanţial, 

care să aibă rolul de a individua persoana şi de a constitui un substrat al elementelor 

care intră în alcătuirea acesteia. Implicit, presupoziţia de la care pornesc non-

reducţioniştii nu este justificată. 

      Odată încheiată evaluarea criticilor, avem posibilitatea de a stabili care sunt 

principalele deficienţe ale teoriei de tip mănunchi a eului, în calitate de posibilă 

soluţie a problemei identităţii personale. Iată care sunt acestea: 

  a) – explicarea modului în care continuitatea psihologică ar putea constitui un  

         criteriu al identităţii personale, în condiţiile în care ar lua o formă ramificată; 

  b) – ideea potrivit căreia eul se identifică cu mintea şi cu persoana; 

  c) – teza conform căreia relaţiile de asemănare pot asigura identitatea persoanei 

         la un anumit moment dat. 

      Pe lângă aceste deficienţe ale teoriei, există şi o serie de aspecte ale ei care nu 

sunt suficient de clar precizate şi care, din acest motiv, au fost criticate. Am 

identificat, pe parcursul lucrării, câteva astfel de aspecte. Am constatat că ele pot fi 
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în acord cu o serie de concluzii recente la care s-a ajuns în cadrul disciplinelor 

filosofice şi ştiinţifice pe care le-am avut în vedere, cu condiţia ca reprezentanţii 

teoriei să facă o serie de precizări suplimentare şi, după caz, să realizeze anumite 

rectificări. Iată care sunt, în linii mari, aceste aspecte: 

a) – descrierea detaliată a relaţiilor de continuitate cauzală care asigură identitatea  

       persoanei pe parcursul timpului; 

  b) – caracterizarea elementelor interconectate care constituie persoana; 

  c) – explicarea fenomenului conştiinţei; 

  d) – descrierea personalităţii şi stabilirea raportului care există între aceasta şi  

         persoană. 

      Urmează ca, în cele ce urmează, să încerc să stabilesc dacă deficienţele 

identificate pot fi eliminate şi dacă aspectele insuficient clarificate pot fi rectificate 

şi explicate în mod detaliat, astfel încât să fim îndreptăţiţi să considerăm că teoria de 

tip mănunchi a eului poate constitui o soluţie viabilă a problemei identităţii 

personale. 

 

      III.  Poate fi modificată teoria de tip mănunchi a eului astfel încât să poată 

             constitui o soluţie viabilă a problemei identităţii personale?  

 

      Ipoteza de la care am pornit, în debutul acestei lucrări, a fost aceea că teoria de 

tip mănunchi a eului poate fi o soluţie viabilă a problemei identităţii personale, în 

cazul în care i se aduc o serie de modificări. Dat fiind faptul că tocmai am identificat 

acele elemente ale teoriei care este necesar să fie modificate, nu ne rămâne decât să 

stabilim dacă aceste modificări pot fi realizate.          

      Voi începe prin a încerca să determin dacă cele trei deficienţe ale teoriei de tip 

mănunchi a eului pe care le-am identificat pot fi eliminate. În cazul în care voi 

constata că există mai multe modalităţi de eliminare a deficienţelor, voi preciza, pe 

rând, care sunt aceste modalităţi.  

      În ce priveşte prima deficienţă, evidenţiată de către argumentul duplicării al lui 

Bernard Williams, consider că ea poate fi eliminată în condiţiile în care adepţii 
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teoriei de tip mănunchi a eului vor preciza în mod explicit că persoana, pe parcursul 

existenţei sale temporale, nu este o entitate care se transformă, ci este un proces. 

Critica lui Williams, potrivit căreia continuitatea psihologică nu poate constitui un 

criteriu al identităţii personale deoarece ea poate lua o formă ramificată, este 

justificată în condiţiile în care persoana este concepută ca fiind o entitate alcătuită 

dintr-o multitudine de proprietăţi interrelaţionate. În urma ramificării relaţiei de 

continuitate psihologică, o astfel de entitate ar ajunge să se multiplice şi nu am mai 

fi îndreptăţiţi să afirmăm că entitatea iniţială este identică cu entităţile care au 

rezultat din ea. Această critică nu este, însă, îndreptăţită în cazul în care persoana, pe 

parcursul existenţei sale temporale, este concepută ca fiind un proces, o succesiune 

de evenimente. După cum arătam în capitolul anterior, identitatea unui proces pe 

parcursul timpului este asigurată de relaţiile cauzale existente între evenimentele ce 

intră în alcătuirea sa. Dat fiind faptul că relaţiile de continuitate psihologică sunt 

relaţii cauzale, rezultă că în situaţia în care persoana, pe parcursul existenţei sale 

temporale, este concepută ca fiind un proces, continuitatea cauzală poate fi 

considerată drept un criteriu al identităţii personale. Chiar şi punctul de vedere al 

reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului conform căruia o persoană se poate 

ramifica, în anumite condiţii, fără a-şi pierde identitatea, poate fi acceptat în cazul în 

care concepem persoana, pe parcursul timpului, ca fiind un proces. Un proces poate 

lua o formă ramificată, se poate desfăşura pe direcţii diferite, fără a înceta să fie unul 

şi acelaşi proces. El se poate desfăşura pe direcţii diferite până la încheierea sa dar 

există şi posibilitatea ca, la un moment dat, ramificaţiile sale să se intersecteze, 

urmând ca, ulterior, procesul să se desfăşoare într-o singură direcţie. Prin urmare, 

inclusiv ideea reprezentanţilor teoriei potrivit căreia ramificaţiile unei persoane se 

pot intersecta este plauzibilă în situaţia în care ei vor concepe persoana, pe parcursul 

existenţei sale, ca fiind un proces.   

      O altă deficienţă a teoriei de tip mănunchi a eului o constituie ideea potrivit 

căreia eul este identic cu mintea şi persoana. Reprezentanţii teoriei au ajuns la 

această idee după ce au pornit de la presupoziţia că termenii eu, minte şi persoană 

au exact acelaşi referent. După cum am mai arătat, ideea menţionată nu este 
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sustenabilă din punct de vedere ştiinţific. Adepţii teoriei de tip mănunchi a eului nici 

nu afirmă, însă, că s-ar baza pe argumente ştiinţifice atunci când formulează acest 

punct de vedere. Ei pur şi simplu sunt de părere că  referentul termenului persoană, 

ca şi referentul termenului eu şi cel al termenului minte, este un mănunchi de 

elemente psihologice şi că, atâta timp cât nu sunt furnizate argumente plauzibile 

care să ne îndreptăţească să considerăm că aceşti termeni au referenţi diferiţi, este 

preferabil să concluzionăm că ei au unul şi acelaşi referent. O astfel de concluzie 

este de preferat deoarece facilitează demersul de analiză şi nu ne obligă să facem 

speculaţii suplimentare, imposibil de probat la momentul actual din punct de vedere 

ştiinţific, cu privire la diferenţele care, eventual, ar exista între referenţii acestor 

termeni. Ideea adepţilor teoriei de tip mănunchi a eului în ce priveşte raportul dintre 

eu, minte şi persoană nu reprezintă un element esenţial al teoriei, care nu ar putea fi 

schimbat fără a o afecta în mod fundamental. Nu este altceva decât o convenţie, care 

a fost adoptată din considerente de economie a discursului şi pentru a evita 

dificultăţile care ar fi generate de formularea unor speculaţii suplimentare cu privire 

la diferenţele existente între eu, minte şi persoană. Fiind o convenţie, ea nu are un 

caracter rigid şi poate suferi anumite schimbări. Astfel, un adept al teoriei de tip 

mănunchi a eului poate admite că eul, mintea şi persoana nu au o alcătuire identică 

dar numai în situaţia în care nu este respinsă ideea potrivit căreia eul, mintea şi 

persoana sunt mănunchiuri de elemente psihologice interrelaţionate. Atâta timp cât 

nu este respinsă această idee, el nu va avea dificultăţi în a-şi revizui concepţia, astfel 

încât aceasta să ajungă să fie în concordanţă cu rezultate experimentale recente, 

obţinute în cadrul disciplinelor ştiinţifice interesate de studierea raportului dintre eu, 

minte şi persoană. Până în prezent, însă, acest raport nu a fost investigat 

experimental şi nici nu au fost propuse criterii stricte de delimitare a eului, minţii şi 

persoanei. Consideraţiile psihologilor şi neurofiziologilor cu privire la acest raport 

se reduc la nivelul unor simple speculaţii fundamentate intuitiv. Din acest motiv, nu 

numai reprezentanţii teoriei ci şi criticii lor nu pot oferi, în prezent, o explicaţie a 

raportului dintre eu, minte şi persoană care să poată fi probată experimental.                                           
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      O a treia deficienţă pe care am semnalat-o este cea care priveşte identificarea 

unor relaţii care să aibă capacitatea de a asigura identitatea sincronică a persoanei. 

După cum au constatat criticii, relaţiile de asemănare pe care le invocă 

reprezentanţii teoriei de tip mănunchi a eului nu au această capacitate. Consider că 

această deficienţă a teoriei poate fi eliminată în condiţiile în care se va preciza în 

mod explicit că, pe parcursul existenţei sale temporale, persoana este un proces. În 

acest caz, relaţiile care asigură identitatea mănunchiului (sau, după caz, a 

mănunchiurilor) de evenimente ce constituie persoana la un anumit moment dat vor 

putea fi considerate ca fiind relaţii cauzale deoarece, după cum arătam în capitolul 

anterior, identitatea sincronică a mănunchiului (sau, după caz, a mănunchiurilor) de 

evenimente care intră în alcătuirea unui proces într-o anumită fază a desfăşurării 

sale este asigurată tot de relaţii cauzale. 

      După cum afirmam mai sus, pe lângă deficienţele identificate există şi anumite 

aspecte ale teoriei care trebuie să fie clarificate, explicate în mod detaliat şi, după 

caz, rectificate, pentru a fi în concordanţă cu o serie de puncte de vedere care se 

bucură de o largă susţinere, la momentul actual, în cadrul celor patru discipline din 

perspectiva cărora am evaluat teoria de tip mănunchi a eului.   

      Unul dintre aceste aspecte îl constituie descrierea relaţiilor de continuitate 

cauzală care asigură identitatea diacronică a persoanei. Nu este suficient să afirmi că 

există relaţii de continuitate cauzală, care îi permit persoanei să îşi păstreze 

identitatea în timp, ci trebuie să faci o serie de precizări suplimentare. Spre exemplu, 

este necesar să menţionezi cum trebuie concepute aceste relaţii, judecând din 

perspectiva filosofiei minţii. Evaluarea realizată în cadrul capitolului al IV-lea mi-a 

permis să stabilesc că un adept al teoriei de tip mănunchi a eului are posibilitatea de 

a defini aceste relaţii fie în conformitate cu liniile directoare ale funcţionalismului, 

fie în conformitate cu liniile directoare ale materialismului reductiv. În cazul în care 

le va defini în manieră funcţionalistă, el va putea face o menţiune suplimentară, în 

aşa fel încât caracterizarea propusă de către el să fie acceptabilă şi din perspectiva 

teoriilor contemporane despre personalitate, formulate de către psihologi. Astfel, el 

va putea afirma că aceste relaţii sunt legi de organizare care acţionează în mod 
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continuu şi care sunt generate de către personalitate, în calitatea ei de sistem 

funcţional. În cazul în care le va defini în manieră materialist reductivă, definiţia va 

fi conformă cu punctul de vedere al majorităţii neurofiziologilor contemporani, 

potrivit căruia relaţiile intramentale se reduc la relaţii neurocerebrale şi, implicit, pot 

fi explicate în termenii conexiunilor de ordin fizico-chimic care au loc la nivel 

neuronal. Aşadar, unui viitor reprezentant al teoriei de tip mănunchi a eului i se 

oferă două posibilităţi de a caracteriza relaţiile ce asigură identitatea diacronică a 

persoanei în aşa fel încât respectivele caracterizări să aibă potenţialul de a fi 

confirmate, în viitor, atât din punct de vedere filosofic cât şi din punct de vedere 

ştiinţific. Rămâne de văzut dacă vreuna dintre aceste caracterizări va fi, într-adevăr, 

confirmată, în lumina cercetărilor şi analizelor ulterioare care vor fi realizate în 

cadrul disciplinelor respective. În ce priveşte descrierea din punct de vedere 

ontologic a relaţiilor de continuitate cauzală ce asigură identitatea persoanei pe 

parcursul timpului, viitorii reprezentanţi ai teoriei de tip mănunchi a eului au 

posibilitatea de a susţine că acestea sunt relaţii care interconectează evenimente şi 

care, în virtutea acestui fapt, au un caracter particular. În virtutea caracterului lor 

particular, ele pot fi considerate ca fiind tropi. 

      Un alt aspect al teoriei de tip mănunchi a eului care este insuficient clarificat îl 

reprezintă caracterizarea elementelor interrelaţionate ce intră în alcătuirea persoanei. 

La fel ca şi relaţiile care le interconectează, aceste elemente pot fi definite atât în 

manieră funcţionalistă (caz în care nu se vor face nici un fel de consideraţii privind 

natura lor), cât şi în manieră materialist reductivă (caz în care se va preciza că aceste 

elemente sunt explicabile în termeni fizico-chimici). Ambele caracterizări au 

potenţialul de a fi confirmate, în viitor, din punct de vedere filosofic şi ştiinţific. 

Este important să se menţioneze şi cum pot fi descrise aceste elemente din punct de 

vedere ontologic. După cum am putut constata în urma evaluării realizate în cadrul 

capitolului anterior, în conformitate cu concepţia ontologică dominantă a 

reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a eului aceste elemente sunt evenimente. La 

rândul lor, evenimentele pot fi caracterizate ca find tropi sau ca fiind succesiuni de 
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tropi, aşa încât orice reprezentant al teoriei poate susţine că, sub aspect ontologic, 

elementele constitutive ale persoanei sunt tropi sau succesiuni de tropi. 

      Explicarea fenomenului conştiinţei constituie, de asemenea, un aspect al teoriei 

care este discutabil şi criticabil în special din cauza faptului că nu este suficient 

detaliat.  

      Chiar dacă reprezentanţii teoriei fac prea puţine precizări cu privire la acest 

fenomen, am stabilit, totuşi, că, judecând din perspectiva filosofiei minţii, unui 

adept al teoriei de tip mănunchi a eului i se deschid următoarele posibilităţi de a 

caracteriza conştiinţa: aceea de a caracteriza conştiinţa ca fiind introspecţie (cu 

precizarea că el poate concepe introspecţia ca fiind retrospectivă sau ca fiind auto-

reflexivă) şi aceea de a o caracteriza ca fiind experienţă fenomenală (explicând aşa-

numitele qualia în termeni fizici). Ambele modalităţi de caracterizare a conştiinţei 

se bucură de susţinere printre filosofii minţii contemporani şi au perspective reale de 

a fi confirmate în viitor.  

      Din punct de vedere neurofiziologic, un adept al teoriei are posibilitatea de a 

explica fenomenul conştiinţei în aşa fel încât explicaţia sa să fie în concordanţă cu 

una dintre următoarele ipoteze ştiinţifice privind identificarea corelatului neuronal al 

conştiinţei vizuale: cea potrivit căreia corelatul respectiv este un grup restrâns de 

neuroni din cortexul cerebral şi cea conform căreia corelatul neuronal al conştiinţei 

vizuale este reprezentat de către activitatea unui foarte vast ansamblu de neuroni 

(conştiinţa vizuală fiind proprietatea emergentă a acestui ansamblu). Nici una dintre 

aceste ipoteze nu a fost confirmată până în prezent, deşi au fost obţinute o serie de 

rezultate experimentale care pot fi invocate fie în sprijinul uneia dintre ele, fie în 

sprijinul celeilalte. Tot ce se poate spune, deocamdată, este că ele au potenţialul de a 

fi confirmate în urma cercetărilor ulterioare. În cazul în care se va întâmpla ca una 

dintre ele să fie confirmată, adepţii teoriei de tip mănunchi a eului vor putea explica, 

cel puţin din punct de vedere neurofiziologic, ce este conştiinţa vizuală, fapt care le-

ar putea oferi posibilitatea de a înţelege fenomenul conştiinţei în întregul său. 

      Un alt aspect al teoriei de tip mănunchi a eului, în privinţa căruia am considerat 

că necesită precizări suplimentare şi, eventual, chiar rectificări, îl constituie 
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descrierea personalităţii şi stabilirea raportului care există între aceasta şi persoană. 

În ce priveşte descrierea personalităţii, am putut constata, în urma evaluării realizate 

în cadrul capitolului al IV-lea, că, dintre teoriile psihologice privind personalitatea, 

nici una nu concordă, în forma ei actuală, cu concepţia reprezentanţilor teoriei de tip 

mănunchi a eului asupra acestei chestiuni. Există posibilitatea ca, în cazul în care 

vreuna dintre aceste teorii ar suferi, în viitor, anumite modificări, să se poată stabili 

un astfel de raport de concordanţă. Deocamdată, însă, voi lua în considerare doar 

acele cazuri în care este suficientă revizuirea concepţiei reprezentanţilor teoriei de 

tip mănunchi a eului asupra personalităţii (fără a mai fi necesară modificarea 

teoriilor psihologice menţionate) pentru a se putea stabili un raport de concordanţă. 

În capitolul anterior am identificat două astfel de cazuri.  

      Unul dintre ele este cel în care concepţia menţionată ar fi modificată în aşa fel 

încât să concorde cu teoriile trăsăturilor privind personalitatea. Modificarea ar 

consta în faptul că s-ar admite că cel puţin unele dintre caracteristicile personalităţii 

unui individ au capacitatea de a persista pe parcursul vieţii acestuia şi de a rămâne 

relativ stabile pe intervale lungi de timp. Problema care se pune, însă, este aceea de 

a stabili dacă o astfel de modificare poate fi efectuată fără a intra în contradicţie cu 

vreuna dintre ideile centrale ale teoriei de tip mănunchi a eului. La o analiză atentă, 

se poate observa că singura idee centrală a teoriei care ar putea intra în contradicţie 

cu această modificare este cea potrivit căreia eul, mintea sau persoana nu are un 

caracter imuabil, ci este un mănunchi de elemente care se află într-o continuă 

transformare. Consider că modificarea menţionată poate fi efectuată fără a intra în 

contradicţie cu această idee deoarece eul, mintea sau persoana nu va avea un 

caracter imuabil în situaţia în care unele dintre elementele sale componente vor fi 

relativ stabile în timp. Aceste elemente se vor schimba, la rândul lor, doar că aceste 

schimbări se vor petrece lent, pe parcursul unor intervale lungi de timp. În ce 

priveşte celelalte elemente componente ale mănunchiului, se va putea considera în 

continuare că ele au o existenţă efemeră şi că sunt în permanenţă înlocuite de alte 

elemente, cu o existenţă scurtă. Concepţia reprezentanţilor teoriei de tip mănunchi a 
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eului în ce priveşte personalitatea poate fi, aşadar, modificată, în aşa fel încât să fie 

în concordanţă cu teoriile trăsăturilor. 

      Un al doilea caz este cel în care concepţia ar suferi revizuiri care să îi permită să 

fie în concordanţă cu teoriile interacţioniste privind personalitatea. În esenţă, ar fi 

necesare două astfel de revizuiri. În primul rând, ar trebui ca adepţii teoriei de tip 

mănunchi a eului să admită ideea că există trăsături de personalitate care nu variază 

în mod semnificativ pe intervale lungi de timp, având un caracter relativ stabil. 

După cum am arătat anterior, o astfel de revizuire a teoriei este posibilă. În al doilea 

rând, ar trebui să fie acceptată ideea că se poate face distincţie între trăsături de 

personalitate care au un caracter actual (în sensul că individul are astfel de trăsături 

şi că el se comportă, în prezent, în conformitate cu ele) şi trăsături de personalitate 

care au un caracter potenţial (în sensul că individul nu se comportă, în prezent, în 

conformitate cu aceste trăsături dar el le are şi se va putea manifesta în conformitate 

cu ele atunci când situaţiile cu care se va confrunta îl vor determina să o facă). 

Consider că nici una dintre ideile centrale ale teoriei de tip mănunchi a eului nu intră 

în contradicţie cu o astfel de revizuire şi că ea poate fi realizată în măsura în care 

utilizăm termenii “actual” şi “potenţial” cu sensurile de mai sus (fără a-i gândi în 

sens ontologic). Prin urmare, având în vedere faptul că ambele revizuiri sunt 

posibile, rezultă că un adept al teoriei de tip mănunchi a eului poate concepe 

personalitatea într-o manieră care să fie în concordanţă cu teoriile interacţioniste. 

      În ce priveşte raportul dintre personalitate şi persoană, consider că acesta poate 

fi explicat de către un reprezentant al teoriei de tip mănunchi a eului după cum 

urmează: elementele care constituie personalitatea sunt parte integrantă a  

mănunchiului de elemente care constituie persoana. Ele sunt parte integrantă a 

persoanei şi pe parcursul existenţei acesteia, evidenţiindu-se prin caracterul lor 

relativ stabil. În cazul în care persoana, pe parcursul existenţei sale temporale, este 

concepută ca fiind un proces, elementele menţionate pot fi caracterizate ca fiind 

evenimente ce intră în alcătuirea acestui proces. În virtutea relativei stabilităţi a 

trăsăturilor de personalitate, se poate afirma că evenimentele ce alcătuiesc 

personalitatea pot asigura stabilitatea relativă a respectivului proces pe parcursul 
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timpului. Pentru un adept al teoriei de tip mănunchi a eului va fi, însă, dificil să 

stabilească unde se plasează limita dintre elementele ce constituie personalitatea şi 

alte elemente care, eventual, intră în alcătuirea persoanei. Motivul este acela că, 

judecând din perspectiva teoriei de tip mănunchi a eului, este posibil ca persoana să 

se constituie exclusiv din acele elemente care alcătuiesc personalitatea dar este 

posibil, de asemenea, ca în alcătuirea persoanei să intre şi alte elemente, cu un 

caracter mai puţin stabil. În primul caz, raportul dintre personalitate şi persoană ar fi 

unul de identitate, în timp ce, în al doilea caz, raportul ar fi unul de tip parte-întreg. 

Pentru a evita contradicţia cu ideea psihologilor privind caracterul global al 

personalităţii, va fi, însă, necesar ca reprezentanţii teoriei să definească raportul 

respectiv în aşa fel încât acesta să fie unul de tip parte-întreg. De asemenea, va fi 

necesar ca ei să considere elementele care intră în alcătuirea persoanei ca fiind 

definitorii pentru aceasta şi ca având capacitatea de a-i conferi individualitate.   

      Ce concluzii putem trage, în lumina celor spuse în cadrul acestei ultime secţiuni 

a lucrării?  

      În primul rând, este demn de remarcat faptul că nici una dintre deficienţele 

teoriei de tip mănunchi a eului pe care le-am identificat nu este imposibil de 

eliminat. Un adept al acestei teorii are una sau mai multe posibilităţi de eliminare a 

fiecăreia dintre respectivele deficienţe. De asemenea, el are una sau mai multe 

posibilităţi de a clarifica şi de a revizui acele aspecte ale teoriei despre care spuneam 

că sunt insuficient explicate şi că necesită anumite modificări. Nu se poate şti, în 

acest moment, care dintre aceste posibilităţi se va concretiza (desigur, în cazul în 

care se va concretiza vreuna dintre ele). Totul va depinde de rezultatele analizelor 

filosofice şi cercetărilor experimentale ulterioare, care se vor realiza în cadrul 

disciplinelor din perspectiva cărora am evaluat teoria de tip mănunchi a eului. Va fi 

necesar să se demonstreze că sunt adevărate cel puţin unele dintre concluziile 

filosofice şi ipotezele ştiinţifice despre care susţineam că au potenţialul de a 

confirma punctele de vedere ale reprezentanţilor teoriei în privinţa fiecărei chestiuni 

problematice. Dacă se va demonstra că unele dintre aceste ipoteze şi concluzii sunt 

adevărate, se va putea stabili care dintre posibilităţile de rezolvare a chestiunilor 
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problematice ale teoriei se concretizează şi care nu se concretizează. După ce se va 

stabili acest lucru, se va putea determina cu precizie dacă teoria de tip mănunchi a 

eului reprezintă, într-adevăr, soluţia problemei identităţii personale. Deocamdată, tot 

ce putem spune este că această teorie reprezintă o posibilă soluţie a problemei 

identităţii personale şi că există perspective încurajatoare de a elimina toate criticile 

care au fost formulate, până în prezent, la adresa modului în care este rezolvată 

respectiva problemă de către adepţii teoriei de tip mănunchi a eului. 

      Aşadar, ipoteza de la care am pornit, în demersul meu de evaluare 

multidisciplinară a teoriei de tip mănunchi a eului, se confirmă; această teorie poate 

constitui o soluţie viabilă a problemei identităţii personale, în cazul în care i se aduc 

o serie de modificări. 
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