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Există un criteriu al identităţii personale?  

 

                                                                                        
 

          I.  Introducere 
 

      a)  Argument  
 

      Obiectivul acestui demers de cercetare este acela de a stabili dacă suntem 

îndreptăţiţi să considerăm că poate fi formulat un criteriu viabil al identităţii 

personale în contextul existenţei problemei dublării.  

      Consider că un astfel de demers este important, în condiţiile în care există 

numeroşi autori contemporani care susţin că această problemă scoate în evidenţă 

caracterul deficitar al tuturor criteriilor identităţii personale propuse până în prezent. 

Ei consideră că, în virtutea acestor deficienţe, avem motive întemeiate pentru a pune 

sub semnul întrebării viabilitatea oricăruia dintre respectivele criterii. S-a ajuns, 

chiar, la formularea unui punct de vedere mai radical, potrivit căruia nu există un 

criteriu al identităţii personale. În urma unei analize sistematice, pe care îmi propun 

să o realizez pe parcursul acestei lucrări, voi căuta să stabilesc dacă opiniile acestor 

autori sunt sau nu îndreptăţite.

Ipoteza de lucru de la care pornesc este aceea că există posibilitatea formulării 

unui criteriu al identităţii personale care să nu fie afectat de problema dublării.

Lucrarea va fi structurată după cum urmează: voi începe prin a face o serie de 

consideraţii generale cu privire la problema dublării şi la importanţa care i se acordă 

acesteia de către autorii contemporani care încearcă să determine cum îşi păstrează o 

persoană identitatea pe parcursul timpului. În continuare, voi prezenta acel aspect al 

problemei identităţii personale care este relevant în contextul discuţiei cu privire la 

posibilitatea existenţei unui criteriu al identităţii personale şi voi expune, într-

manieră succintă, principalele tipuri de soluţii formulate în vederea rezolvării acestui 

aspect al problemei şi unele dintre cele mai importante critici îndreptate împotriva 
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acestor soluţii. Ulterior, voi realiza o prezentare detaliată a argumentului dublării

lui Bernard Williams (argument prin intermediul căruia a fost evidenţiată problema 

dublării) şi voi căuta să determin care au fost consecinţele pe care le-

formularea acestui argument asupra disputei dintre reducţionişti şi non-reducţionişti 

în privinţa existenţei unui criteriu al identităţii personale. De asemenea, voi prezenta 

principalele tentative de rezolvare a problemei dublării, printre care se numără teoria 

celui mai apropiat continuator (propusă de către Robert teza ocupării 

multiple (printre susţinătorii căreia s-a evidenţiat David Lewis) şi soluţia propusă de 

către Derek Parfit. În finalul lucrării, voi evalua viabilitatea fiecăreia dintre aceste 

tentative de soluţionare a problemei dublării şi voi încerca să determin dacă avem 

motive întemeiate pentru a considera că există posibilitatea formulării unui criteriu 

al identităţii personale care să nu fie afectat de această problemă.

Pentru început, să vedem, însă, ce impact a avut formularea problemei dublării 

asupra ansamblului discuţiilor cu privire la problema identităţii personale.

Problema dublării punct de cotitură în contextul discuţiilor privind

problema identităţii personale                       

e de alte probleme filosofice, care au fost identificate şi analizate 

încă din antichitate, problema identităţii personale a ajuns să constituie un subiect de 

interes şi de controversă pentru filosofi doar din momentul în care a fost conturată şi 

discutată în mod succint de către John Locke. După cum observă Harold Noonan, 

“îi dă problemei prima sa formulare clar identificabilă în 

Of Identity and Diversity», din al său Essay Concerning Human 

Understanding ” capitol al lucrării sale, filosoful englez nu numai că a 

expus problema identităţii personale dar a şi încercat să o soluţioneze, formulând un 

criteriu psihologic al identităţii personale. Potrivit concepţiei sale, identitatea unei 

igurată de identitatea de conştiinţă: “Pentru că, din moment 

ce  conştiinţa acompaniază întotdeauna gândirea şi ea este cea care îl face pe fiecare 

să fie ceea ce el numeşte eu şi, aşadar, îl distinge de toate celelalte lucruri gânditoare 

constă identitatea personală... şi atât de departe cât poate fi extinsă 
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înapoi această conştiinţă, către orice acţiune sau gând trecut, tot atât de departe se 

întinde şi identitatea acelei persoane” .  Comentatorii cad de acord că, atunci când 

vorbeşte despre conştiinţă, Locke are în vedere, în principal, memoria. După cum 

subliniază Sydney Shoemaker “este destul de clar că, pentru Locke, «conştiinţa» 

include memoria şi că el se gândeşte, în principal, la memorie, atunci când vorbeşte 

despre conştiinţă în discuţia sa despre identitatea personală”

Soluţia problemei identităţii personale propusă de către John Locke a fost 

puternic contestată de către doi dintre contemporanii săi, Joseph Butler şi Thomas 

Reid, autori în opinia cărora identitatea persoanei în timp este ireductibilă la o 

succesiune de stări de conştiinţă trecute, pe care individul şi le aminteşte în prezent. 

Ei consideră că persoana este o entitate cu caracter fundamental, o substanţă simplă, 

imaterială, indivizibilă şi imuabilă care, în virtutea acestor caracteristici, rămâne 

veşnic identică cu sine. Existenţa persoanei în timp nu se reduce la altceva, nu poate 

fi explicată în termenii a ceva mai simplu şi mai elementar deoarece persoana însăşi 

este un element fundamental al realităţii, care persistă în timp şi nu suferă 

transformări pe parcursul existenţei sale.

Ulterior, problema a fost analizată pe larg şi de către David Hume, în lucrarea sa 

intitulată A Treatise of Human Nature Hume a încercat să determine care este 

sihologic prin care fiecare dintre noi ajunge la ideea existenţei 

identităţii personale. În urma analizei pe care a realizat-o, el a ajuns la concluzia că 

existenţa temporală a persoanei constă într-o succesiune de percepţii ontologic 

mintea noastră le interconectează prin intermediul a două 

principii de asociere ale imaginaţiei, respectiv asemănarea şi cauzalitatea. Ideea 

potrivit căreia identitatea persoanei în timp se reduce la o succesiune de elemente 

interrelaţionate a fost susţinută, ulterior, de către numeroşi alţi autori (ex: William 

James, Bertrand Russell, Herbert Feigl, Derek Parfit), numai că aceştia, spre 

deosebire de Hume, au considerat că relaţiile dintre elementele care alcătuiesc 

persoana există independent de minte şi nu sunt doar o ficţiune a imaginaţiei. 

 An Essay Concerning Human Understanding

Personal Identity: A Materialist Account,
Personal Identity: Great Debates in Philosophy



Pentru următorii aproximativ 200 de ani, liniile generale ale discuţiei cu privire 

la problema identităţii personale au rămas cele trasate de către Locke, Butler, Reid şi 

Hume. După cum observă Harold Noonan: “

spus şi moduri noi de a spune lucruri vechi dar cadrul discuţiei lor despre problemă a 

rămas cel determinat de către scrierile lui Locke, Butler, Reid şi Hume” . În esenţă, 

discuţiile care s- acestor două secole s-

dintre cei care susţineau, în maniera lui Locke şi a lui Hume, că identitatea persoanei 

în timp poate fi explicată în termenii unei succesiuni de elemente interconectate prin 

intermediul unor relaţii şi cei care considerau, la fel ca Butler şi Reid, că persoana 

este o entitate care rămâne identică cu sine însăşi pe parcursul timpului. 

Argumentele aduse în sprijinul fiecăreia dintre cele două concepţii privind 

identitatea personală au rămas, în esenţă, aceleaşi iar

nu au suferit nici ele modicări semnificative pe parcursul timpului.

Odată cu apariţia, în anul 1956, a articolului lui Bernard Williams intitulat 

Personal Identity and Individuation

dublării, discuţiile cu privire la problema identităţii personale vor lua o nouă turnură. 

Subiectul principal de discuţie, în literatura de specialitate contemporană, îl 

constituie posibilitatea existenţei unui criteriu al identităţii personale ş

identificarea acelor argumente care să demonstreze că un criteriu este mai solid 

decât altul. Problema dublării nu pune sub semnul întrebării doar un anumit criteriu 

al identităţii personale, ci toate criteriile care au fost formulate până în prezent.

-au preocupat, în ultimele decenii, de studiul identităţii personale au 

imaginat numeroase experimente de gândire (dintre care unele au avut un pronunţat 

caracter ştiinţifico-fantastic), prin intermediul cărora au încercat fie să confirme fi

să infirme viabilitatea problemei dublării. În urma discuţiilor generate de apariţia 

-

ar fi, spre exemplu, cel al lui Derek Parfit, potrivit căruia nu identitatea personală 

este cea care contează, ci supravieţuirea persoanei.

-a avut argumentul dublării al lui Williams a fost mai mare 

decât şi-a imaginat autorul său. Iniţial, acest argument nu a fost altceva decât o 

obiecţie, pe care Williams a îndre -o împotriva acelor soluţii reducţionist 
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psihologice ale identităţii personale care apelează la un criteriu al continuităţii 

psihologice. El nu a dorit decât să respingă această modalitate de rezolvare a 

problemei identităţii personale şi să arate, în mod indirect, că singura manieră 

viabilă de soluţionare a acestei probleme o constituie adoptarea unei poziţii 

reducţionist fizice, potrivit căreia criteriul identităţii personale este unul corporal. 

Intenţia sa nu s-a materializat, însă, deoarece formularea argumentului său nu a 

condus la respingerea şi abandonarea respectivului tip de soluţii reducţionist 

psihologice şi nici nu a confirmat viabilitatea tipului de soluţii reducţionist fizice 

printre ai cărui susţinători se numără Williams. Mai mult, s- nstatat ulterior că 

argumentul său afectează, în egală măsură, toate tipurile de soluţii reducţioniste, 

inclusiv pe cele reducţionist fizice. După cum observă John Perry: “

dublării nu este respingerea convingătoare a unei explicaţii particulare a identităţii 

personale, aşa cum intenţionează Williams să fie. Cu toate acestea, Williams a pus 

sub semnul întrebării orice explicaţie care utilizează, în calitate de criteriu al 

identităţii, o relaţie care poate fi concepută ca fiind duplicabilă”

Voi arăta în ce mod sunt afectate soluţiile reducţioniste de formularea 

argumentului dublării, în cea de-a treia secţiune a acestui studiu. Înainte de aceasta, 

însă, consider că este necesar să prezint, pe scurt, problema identităţii personale şi 

lele tipuri de soluţii reducţioniste şi non-reducţioniste care au fost propuse în 

vederea rezolvării acelui aspect al ei care este relevant în contextul discuţiei cu 

privire la posibilitatea existenţei unui criteriu al identităţii personale.

II.  Problema identităţii personale – soluţii reducţioniste vs. soluţii  

                non-reducţioniste 
 

Pentru a putea înţelege în ce constă problema identităţii personale, trebuie să 

facem distincţie între două aspecte ale ei: un prim aspect este a

este criteriul identităţii persoanei în timp (altfel spus, de a stabili care este condiţia 

necesară şi suficientă pentru ca o persoană A, la un moment t1, să fie numeric 

identică cu o persoană B, la un moment t2) iar al doilea aspect

este acela de a şti ce este o persoană. 

Review of Williams’s «Problems of the Self», în  “Journal of Philosophy”,  73,  1976,



Cei care au încercat să rezolve problema identităţii personale, au analizat în mod 

separat şi au căutat să propună soluţii distincte pentru fiecare dintre aspectele 

dere faptul că tema asupra căreia îmi voi concentra atenţia în 

cadrul acestei lucrări o constituie posibilitatea existenţei unui criteriu al identităţii 

personale, voi avea în vedere, în cele ce urmează, doar soluţiile propuse pentru 

clasificare a acestor soluţii dar cea mai des utilizată distincţie este aceea dintre 

soluţii reducţioniste şi soluţii non-reducţioniste. Iată care sunt trăsăturile care 

diferenţiază soluţiile reducţioniste de cele non-reducţioniste, în privinţa modului în 

care explică identitatea persoanei în timp.

oluţiile reducţioniste au fost propuse de către cei care s-au angajat în “proiectul 

tradiţional de a asigura condiţii necesare şi suficiente pentru identitatea personală, 

condiţii care să nu presupună identitatea” Potrivit acestor soluţii, identitatea 

persoanei în timp se reduce la existenţa continuă a unei serii de elemente 

interrelaţionate, care sunt fie de natură fizică fie de natură psihologică. Criteriul 

identităţii personale îl constituie continuitatea, pe parcursul timpului, a unei astfel de 

În conformitate cu soluţiile non-reducţioniste, identitatea persoanei în timp nu se 

amblu de elemente particulare interrelaţionate (indiferent dacă 

-reducţioniştilor, aceste 

elemente 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. 

Revenind la soluţiile reducţioniste, putem spune că acestea se împart în soluţii 

reducţionist fizice şi soluţii reducţionist psihologice, diferenţa dintre ele fiind 

reprezentată de criteriul identităţii personale care este adoptat (criteriu care poate fi 

fizic sau psihologic). Distincţiile nu se opresc, însă, aici deoarece, pe

timpului, reducţioniştii au propus trei tipuri de criterii fizice şi două tipuri de criterii 

psihologice, fiecărui tip de criteriu corespunzându-i câte un grup de soluţii. În cele 

A New Look at Personal Identity,  în  “Philosophical Quarterly”



ce urmează, voi arăta care sunt caracteristicile distinctive ale fiecărui grup de soluţii 

reducţioniste şi care au fost principalele obiecţii care au fost formulate la adresa 

acestor soluţii. 

Să vedem, mai întâi, care sunt 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. 

Acest tip de criteriu fizic al identităţii personale (pe care Harold Noonan îl numeşte 

criteriul corporal este similar cu criteriul identităţii obiectelor materiale în general, 

respectiv continuitatea fizică spaţio-temporală. Ca şi în cazul obiectelor materiale, în 

u 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 

ui respectiv să rămână, în linii mari, aceeaşi. Există, însă, şi 

diferenţe deoarece, după cum arată Richard Swinburne, “în cazul entităţilor 

neînsufleţite, totuşi, o prea mare înlocuire a materiei, oricât de graduală ar fi ea, va 

distruge identitatea” 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) 

distruge identitatea” iteriul corporal se confruntă, însă, cu o serioasă obiecţie. În 

opinia criticilor, persistenţa în timp a corpului fizic nu constituie un criteriu relevant 

al identităţii personale deoarece pot fi imaginate experimente de gândire din care 

reiese că nu corpul în întregul său, ci numai creierul este cel care asigură păstrarea 

identităţii personale. Un exemplu în acest sens este experimentul de gândire propus 

de către Sydney Shoemaker, în care se face referire la creierul unei persoane pe 

iar persoana rezultată în urma transplantului, denumită Brownson, se consideră pe 

sine ca fiind identică cu Brown şi îşi aminteşte toate evenimentele din viaţa lui 

Personal Identity -
Personal Identity: the Dualist Theory
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. După cum observă Shoemaker, oricine va fi de acord că Brownson este 

identic cu Brown şi nu cu Robinson (chiar dacă Brownson are acelaşi corp ca şi 

Robinson) de unde rezultă că identitatea în timp a persoanei nu este asigurată de 

-a ajuns să fie formulat un alt 

grup de soluţii reducţionist fizice, care recurg la un aşa- criteriu cerebral

pentru a explica modul în care persoanele îşi păstrează identitatea în timp. În

conformitate cu acest 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 ca

fost formulate la adresa soluţiilor ce recurg la un criteriu corporal al identităţii 

personale (cum ar fi, spre exemplu, critica menţionată anterior). Criteriul cerebral nu 

a fost, însă, nici el ferit de obiecţii. 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 intervenţii chirurgicale a fost aceea că persoana şi-a păstrat i

timp ce creierul (considerat în integralitatea sa) şi- -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- criteriu fizic al identităţii personale. 

Potrivit acestui criteriu, nu mai este necesară existenţa continuă a întregului creier 

pentru ca persoana să îşi păstreze identitatea pe parcursul timpului, ci doar existenţa 

continuă a unei părţi a acestuia, parte care trebuie să fie suficient de mare pentru a 

considerat că el nu este afectat de către 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 asigura 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, până în prezent, în mod 

satisfăcător. Un exemplu în acest sens îl constituie critica lui Bernard Williams, care 

Self-Knowledge and Self-Identity
-



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 susţine 

“ne putem imagina că informaţia dintr-un creier este transferată într-

dispozitiv de stocare… şi este, apoi, retransferată în acelaşi creier sau transferată 

- ”  -o asemenea situaţie, identitatea psihologică este asigurată 

chiar dacă ea nu are ca suport permanent acelaşi creier sau o parte a aceluiaşi creier. 

Chiar dacă, pentru un timp, suportul elementelor psihologice ale individului este un 

dispozitiv de stocare şi nu creierul sau o parte a creierului, totuşi identitatea 

psihologică se păstrează. Prin urmare, creierul nu are un statut privilegiat raportat la 

psihologică a persoanei, aşa încât nu avem motive întemeiate pentru a considera că 

persistenţa sa în timp reprezintă condiţia necesară şi suficientă a păstrării identităţii 

persoanei. Williams consideră că din experimentul său de gândire reiese clar faptul 

că identitatea personală nu depinde (şi nu este asigurată de) ident

a unei părţi a acestuia.

În ceea ce priveşte soluţiile reducţionist psihologice, acestea pot fi împărţite în 

două grupuri.

Un prim grup îl reprezintă soluţiile care adoptă un criteriu memorial al identităţii 

conformitate cu aceste soluţii, identitatea persoanei în timp este 

asigurată de continuitatea de memorie. Una dintre cele mai importante obiecţii 

formulate la adresa soluţiilor care recurg la acest criteriu este cea a lui Joseph Butler 

(cunoscută sub numel  obiecţia circularităţii), potrivit căreia orice 

 al identităţii personale este circular deoarece este implicit în conceptul de 

memorie  amintire faptul că un individ nu îşi poate aminti decât propriile 

tler deduce că memoria nu constituie identitatea personală, ci o 

presupune. Potrivit afirmaţiei sale: “conştiinţa identităţii personale presupune şi, 

deci, nu poate constitui identitatea personală”

Are persons bodies? Problems of the Self,  

Of  Personal Identity The Works of Bishop Butler



-al doilea grup de soluţii reducţionist psihologice apelează la un aşa-

criteriu al continuităţii psihologice. Cei care formulează astfel de soluţii, consideră 

că identitatea personală 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 propus cu scopul de a 

elimina obiecţiile care fuseseră formulate la adresa criteriului memorial (de altfel, 

obiecţia lui Butler îl afectează şi pe el), ci -a dorit a fi, mai degrabă, o completare a 

Odată încheiată prezentarea soluţiilor reducţioniste, ai căror autori pornesc de la 

presupoziţia existenţei unui criteriu al identităţii perso

urmează, punctele de vedere în ce priveşte identitatea personală ale non-

reducţioniştilor, autori care resping ideea existenţei unui astfel de criteriu. În opinia 

acestor autori, este inutil să încercăm să stabilim care este condiţia necesară şi 

suficientă pentru ca o persoană să îşi păstreze identitatea în timp deoarece nu există 

o astfel de condiţie. Persoana îşi păstrează identitatea în toate situaţiile, în virtutea 

faptului că ea este imuabilă şi nu trece printr- de continuă transformare pe 

parcursul vieţii sale. Non-reducţioniştii consideră că persoana rămâne tot timpul 

aceeaşi, identitatea sa nefiind influenţată de situaţiile cu care ea se confruntă sau de 

schimbările care au loc la nivelul corpului ei fizic sau la nivelul activităţii ei 

mentale. Identitatea personală nu se reduce la o succesiune de elemente care ar putea 

fi analizată, descrisă şi explicată în mod detaliat. Nici una dintre propunerile făcute 

de către reducţionişti în acest sens nu este acceptabilă, indiferent dacă este vorba 

psihologice deoarece identitatea personală nu constă în astfel de succesiuni. 

Persistenţa corpului şi a creierului sau continuitatea psihologică sunt, c

dovezi empiric verificabile ale existenţei identităţii personale dar ele nu asigură 

-reducţioniştii consideră că identitatea personală 

este ireductibilă, astfel încât nu are sens să încercăm să o reducem la o succ

elemente şi să o explicăm în termenii acestor elemente. Modul în care persoana îşi 

păstrează identitatea temporală este neanalizabil, indescriptibil şi imposibil de 

explicat, lucru demonstrat şi de faptul că toate tentativele care s-au făcut până



momentul actual de a oferi astfel de analize, descripţii şi explicaţii s-

eşecuri.

-reducţioniştilor privind identitatea personală au fost 

ţinta a numeroase critici, care au semnalat caracterul lor dogmatic şi iraţional. Non-

reducţioniştilor li se reproşează că nu fac decât să postuleze existenţa identităţii 

personale, fără a face vreun efort de a explica ce înţeleg prin aceasta, fără a menţiona 

cum poate fi diferenţiată identitatea personală de alte tipuri de identitate şi fără a 

încerca să îşi fundamenteze raţional poziţia pe care o susţin. Un astfel de mod de 

abordare a unei chestiuni problematice, prin care ajungi să afirmi că aceasta este 

neanalizabilă şi inexplicabilă pentru simplul motiv că nu s-a reuşit, până în prezent, 

să se ofere o analiză şi o explicaţie plauzibilă a ei, este considerat de către critici ca 

fiind inacceptabil. Chiar dacă o problemă nu poate fi rezolvată în prezent, aceasta nu 

înseamnă că ea nu va putea fi rezolvată în viitor, pe baza informaţiilor pe care le 

vom deţine în acel moment. Mai mult decât atât, criticii concepţiei non-reducţioniste 

consideră că o serie de explicaţii cu caracter reducţionist în privinţa modului în care 

persoana îşi păstrează identitatea pe parcursul timpului sunt promiţătoare şi au 

capacitatea de a rezista în faţa multor obiecţii care au fost formulate la adresa lor. 

Chiar dacă nici una dintre ele nu a reuşit să se impună în detrimentul celorlalte, ele 

au, totuşi, potenţialul de a fi confirmate în viitor şi ne oferă posibilitatea de a 

continua demersul de cercetare a problemei identităţii personale.

Soliditatea criticilor formulate la adresa soluţiilor non-reducţioniste i-

determinat pe majoritatea autorilor care doresc să rezolve problema menţionată să 

formuleze soluţii reducţioniste. Formularea argumentului dublării a avut, însă, ca 

-reducţionism, prin prisma faptului că a 

pus sub semnul întrebării toate tipurile de criterii ale identităţii personale. În 

secţiunea ce urmează, voi prezenta, pe larg, problema dublării şi consecinţele pe care 

-a avut apariţia ei asupra disputei dintre reducţionişti şi non-reducţionişti cu privire 

la posibilitatea existenţei unui criteriu al identităţii personale.

          III.  Problema dublării şi consecinţele formulării ei 



Problema dublării devine un subiect de interes pentru filosofii preocupaţi de 

soluţionarea problemei identităţii personale odată cu apariţia articolului lui Bernard 
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caută să îşi argumenteze punctul de vedere potrivit căruia continuitatea corporală 

constituie o condiţie necesară a identităţii personale, astfel încât continuitatea 

psihologică nu poate fi veritabilul criteriu al identităţii personale. Pentru ca 

argumentul său să fie uşor inteligibil, Williams apelează la un experiment de 

Potrivit acestui experiment, o persoană contemporană nouă, pe nume Charles, se 

trezeşte într-o dimineaţă şi pretinde că ar fi o persoană din trecut, pe nume Guy 

Fawkes. Mai mult decât atât, cunoscuţii săi constată că Charles a suferit o schimbare 

bruscă şi radicală de caracter, că a uitat toate evenimentele pe care le trăise până în 

acea dimineaţă şi că îşi aminteşte că a luat parte la acţiuni şi evenimente la care, de 

fapt, nu luase parte în timpul vieţii sale. La o verificare atentă a afirmaţiilor sale, se 

constată, însă, că toate evenimentele la care pretinde că a fost martor şi toate 

acţiunile pe care pretinde că le- efectuat sunt în conformitate cu viaţa unei alte 

persoane, care a trăit în trecut şi care se numea Guy Fawkes. Potrivit lui Williams: 

“Nu numai că toate amintirile expuse de către Charles care pot fi verificate se 

potrivesc modelului vieţii lui Fawkes, aşa cum este acesta cunoscut de către istorici, 

dar şi altele, care nu pot fi verificate, sunt plauzibile, asigură explicaţii ale unor fapte 

necunoscute, şi aşa mai departe”

Williams observă că existenţa acestor concordanţe ne-ar putea determina să 

onsiderăm că Charles a devenit Guy Fawkes. În cazul în care am opta pentru un 

criteriu psihologic al identităţii personale, am fi îndreptăţiţi să considerăm că 

Charles este identic cu Guy Fawkes deoarece, pentru un adept al reducţionismului 

tinuitatea memorială (sau, după caz, continuitatea psihologică) este o 

condiţie necesară şi suficientă pentru a susţine că o persoană la un moment t1 este 

identică cu o persoană la un moment t2; or, în cazul menţionat, această condiţie este 

îndeplinită. În opinia lui Williams, însă,

consideră că: “Dacă este logic posibil ca Charles să sufere schimbările descrise, 
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atunci este logic posibil ca un alt bărbat să sufere, simultan, aceleaşi schimbări; spre 

ogic posibil ca atât Charles cât şi fratele său Robert să se găsească în 

această condiţie” -o astfel de situaţie vor exista doi candidaţi, care vor fi la fel 

de îndreptăţiţi să susţină că sunt identici cu Guy Fawkes, dat fiind faptul că şi Robert 

eplineşte condiţiile pe care le îndeplineşte Charles Numai că este imposibil ca 

atât Robert cât şi Charles să fie identici cu Guy Fawkes. După cum subliniază 

Williams: “Ei nu pot să fie amândoi Guy Fawkes; dacă ar fi, Guy Fawkes ar fi în 

două locuri în acelaşi timp, ceea ce este absurd. Mai mult, dacă ei ar fi amândoi 

identici cu Guy Fawkes, ei ar fi identici unul cu celălalt, ceea ce este, de asemenea, 

” Două persoane diferite nu pot fi identice cu una şi aceeaşi persoană 

ar fi încălcată legea identităţii. Prin urmare, Charles şi  

În esenţă, argumentul pe care Williams îl exemplifică prin intermediul acestui 

experiment de gândire este următorul: 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 atât continuitatea memorială cât şi celelalte tipuri de 

continuitate psihologică sunt relaţii care pot lua o formă ramificată, astfel încât ele 

nu pot constitui veritabile criterii ale identităţii per

aceste relaţii nu pot constitui condiţii necesare şi suficiente ale identităţii personale 

deoarece una dintre condiţiile necesare ale acestei identităţi este continuitatea 

corporală. El consideră că nu vom putea formula o concepţie plauzibilă privind 

modul în care o persoană îşi păstrează identitatea în timp atâta timp cât nu vom face 

referire la corpul persoanei şi la persistenţa acestuia pe parcursul timpului. Potrivit 

afirmaţiei sale: “orice concepţie conform căreia consideraţiile corporale pot fi 

absolut omise din formularea criteriilor identităţii personale, trebuie să eşueze”

La momentul când a formulat argumentul dublării, Williams considera că acesta 

vine în sprijinul punctului de vedere al celor care susţin că identitatea persoanei în 

timp constă într-o anumită formă de persistenţă fizică. De altfel, el însuşi se declara 
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a fi un adept al reducţionismului fizic. În urma unei analize aprofundate a 

argumentului său, realizată de către o serie de comentatori interesaţi de studiul 

problemei identităţii personale, s-a constatat, însă, că problema dublării afectează în 

egală măsură atât soluţiile care adoptă un criteriu psihologic al identităţii personale 

cât şi pe cele care adoptă un criteriu fizic al identităţii personale. Aceşti comentatori 

(printre care se numără David Wiggins, Sydney Shoemaker, Richard Swinburne, 

etc.) au semnalat faptul că nu numai relaţiile de continuitate psihologică, ci şi 

relaţiile de continuitate fizică (indiferent dacă este vorba despre con

corpului, a întregului creier sau doar a unei părţi a creierului) pot lua o formă 

ramificată. Unii dintre ei au propus chiar şi experimente de gândire, pe baza cărora 

au căutat să demonstreze că relaţiile de continuitate fizică se pot ramifica. 

de către David Wiggins, în lucrarea sa intitulată Identity and Spatio-Temporal 

Continuity

din craniul acestuia iar cele două emisfere cerebrale sunt separate chirurgical 

una de cealaltă. Ulterior, cele două emisfere sunt transplantate în craniile (golite, în 

prealabil, de creier) a doi indivizi umani, diferiţi de individul iniţial. În situaţia

care ambele operaţii de transplant se vor desfăşura cu succes, vor rezulta două 

persoane vii, care au experienţe conştiente. Numai că memoria, personalitatea şi 

comportamentul acestor două persoane sunt dependente de stările lor neurocerebrale 

şadar, determinate de ceea ce se întâmplă în emisferele lor cerebrale. Având 

în vedere faptul că emisferele lor provin de la una şi aceeaşi persoană, rezultă că cele 

două persoane rezultate în urma transplantului vor avea aceleaşi amintiri, aceeaşi 

litate şi acelaşi comportament ca şi persoana iniţială şi vor fi la fel de 

îndreptăţite să considere că sunt identice cu persoana iniţială. Numai că ele nu pot fi 

amândouă identice cu aceasta deoarece, într-

să fie identice una cu cealaltă, ceea ce este imposibil dat fiind faptul că cele două 

persoane apărute în urma transplantului ocupă poziţii spaţiale diferite, duc vieţi 

diferite şi au experienţe mentale diferite. Ne confruntăm, aşadar, cu un caz clasic de 

ă a dublării, în care nu putem decide care dintre ramificaţiile persoanei 
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iniţiale este identică cu aceasta. Potrivit lui Wiggins, acest experiment de gândire 

demonstrează că nu numai relaţiile de continuitate psihologică, ci şi relaţiile de 

izică pot lua o formă ramificată şi sunt afectate de problema dublării.

Bernard Williams contestă, însă, ideea că argumentul dublării are acelaşi impact 

asupra soluţiilor reducţionist psihologice şi asupra soluţiilor reducţionist fizice. El 

admite că este posibil, din punct de vedere logic, ca o relaţie de continuitate fizică să 

ia o formă ramificată. Un exemplu în acest sens îl constituie chiar experimentul de 

gândire propus de către Wiggins, experiment care relevă faptul că aşa-

criteriu fizic al identităţii personale poate lua o formă ramificată. Cu toate acestea, 

Williams consideră că un alt criteriu al identităţii personale propus de către 

reducţioniştii fizici, respectiv criteriul corporal, nu va fi afectat de către problema 

dublării în aceeaşi măsură în care sunt afectate alte tipuri de criterii ale identităţii 

-se la posibilitatea ramificării altor tipuri de relaţii de 

continuitate fizică, el afirmă că: “Această posibilitate nu arată, totuşi, că situaţia în 

e se află criteriile bazate pe continuitatea lucrurilor materiale... nu diferă deloc, în 

raport cu problema dublării, de cea a altor criterii, care nu sunt bazate pe o astfel de 

continuitate. Pentru că problema dublării apare dacă un presupus criteriu al 

dentităţii permite existenţa a două entităţi distincte B şi C, dintre care fiecare 

-o dacă celălalt nu ar exista. Dar 

lucrurile nu stau aşa cu continuitatea corporală: ceea ce este adevărat despre B, 

când acesta este continuu cu A în manieră obişnuită, nu este acelaşi lucru cu 

ceea ce este adevărat despre el atunci când, împreună cu C, el a fost produs din A 

prin fisiune” . Atunci când formulează acest punct de vedere, Williams porneşte de 

iţia că un criteriu al identităţii corporale nu permite apariţia mai multor 

continuatori ai persoanei iniţiale, care să fie la fel de îndreptăţiţi de a se considera 

identici cu aceasta. El consideră că nu este posibil să divizăm corpul unui individ 

uman şi să obţinem, în urma divizării, două persoane vii, care pot exista în mod 

independent; şi chiar dacă, prin absurd, ar fi posibil acest lucru, persoanele obţinute 

în urma divizării nu ar fi identice, sub aspect corporal, cu persoana iniţială. 

de comentatori au contestat, însă, opinia lui Williams potrivit căreia un 

criteriu corporal al identităţii personale nu se poate ramifica. Derek Parfit, spre 
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exemplu, a arătat că nu este necesară divizarea trupului unui individ pentru ca relaţia 

uitate corporală să ia o formă ramificată deoarece pot fi imaginate 

experimente de gândire în care corpul unui individ se multiplică prin clonare, sau 

-o astfel de situaţie, am fi îndreptăţiţi să vorbim 

despre ramificarea criteriului corporal şi despre apariţia problemei dublării deoarece 

ar trebui să stabilim care dintre copiile fidele ale corpului original este identică cu 

uzie, opinia lui Williams nu este îndreptăţită. 

De altfel, quasi-totalitatea comentatorilor contemporani preocupaţi de 

identificarea unei soluţii viabile a problemei identităţii personale cad de acord că şi 

criteriul corporal este afectat de către problema dublării în aceeaşi măsură ca şi 

celelalte criterii ale identităţii personale propuse până în prezent. Printre aceşti 

comentatori se numără atât filosofi reducţionişti (ex: David Wiggins) cât şi filosofi 

-reducţionişti (ex: Richard Swinburne). Diferenţele de opinie dintre comentatori 

apar, însă, atunci când aceştia se pronunţă în privinţa impactului pe care îl are 

problema dublării asupra criteriilor identităţii personale. Astfel, în timp ce 

reducţioniştii consideră că această problemă nu face decât să evidenţieze faptul că 

toate criteriile identităţii personale propuse până la momentul actual sunt incomplete 

şi insuficient de riguros formulate, non-reducţioniştii consideră că existenţa acestei 

probleme confirmă punctul lor de vedere potrivit căru

criteriu viabil al identităţii personale. 

În ce îi priveşte pe reducţionişti, aceştia sunt de părere că problema identificată 

de către Bernard Williams nu infirmă posibilitatea existenţei unui criteriu al 

identităţii personale, ci doar evidenţiază o deficienţă majoră a criteriilor care au fost 

formulate până acum. Ea semnalează faptul că nici unul dintre criteriile respective 

nu respectă cu stricteţe o condiţie fundamentală, pe care trebuie să o îndeplinească 

veritabil al identităţii personale, şi anume aceea de a fi o relaţie de tip 

unu la unu, care se stabileşte între o singură entitate prezentă şi o singură entitate 

viitoare. Este adevărat că situaţiile în care criteriile propuse nu respectă această 

condiţi

caracter ştiinţifico-fantastic. Ele sunt, însă, posibile din punct de vedere logic. Or, 

din moment ce este posibil, din punct de vedere logic, să apară situaţii în care fiecare 



intre relaţiile de continuitate cauzală pe care reducţioniştii le-

criterii ale identităţii personale să ia o formă ramificată, înseamnă că nici una dintre 

aceste relaţii nu este o condiţie necesară şi suficientă a identităţii personale. 

nu rezultă, însă, că nu poate fi formulat un criteriu viabil al identităţii personale. În 

opinia reducţioniştilor, problema dublării trebuie analizată cu maximă seriozitate de 

către filosofi, care trebuie să se străduiască să identifice o modalitat

criterii ale identităţii personale care să nu fie afectate de această problemă. Din 

faptul că, până în prezent, nu a putut fi identificat un astfel de criteriu, nu decurge că 

el nu va putea fi identificat în viitor. Nu este necesar să fie un

faţă de cele propuse până la momentul actual. Poate fi tot un criteriu fizic sau 

psihologic, cu condiţia, însă, ca el să fie în aşa fel formulat încât să nu poată lua o 

formă ramificată.

Pe de cealaltă parte, non-reducţioniştii consideră că problema dublării poate fi 

invocată în sprijinul punctului lor de vedere potrivit căruia identitatea personală este 

ireductibilă şi neanalizabilă. Ei susţin că această problemă scoate în evidenţă faptul 

că toate încercările de a reduce identitatea personală la o succesiune de elemente 

interrelaţionate sunt sortite eşecului (motivul fiind acela că toate relaţiile de 

continuitate propuse de către reducţionişti pot lua o formă ramificată). În virtutea 

acestui fapt, suntem îndreptăţiţi să considerăm că identitatea persoanei în timp este 

ireductibilă. Având un caracter ireductibil, identitatea personală nu poate fi 

descompusă în elemente cu caracter fundamental, în termenii cărora să poată fi 

descrisă şi analizată. În opinia non-reducţioniştilor, nu există relaţii de continuitate 

psihologică sau fizică despre care să putem afirma că au capacitatea de a asigura 

identitatea persoanei în timp. Persoana este o entitate indivizibilă, care rămâne 

identică cu sine pe parcursul existenţei sale datorită caracterului ei imuabil. După 

cum afirmă Thomas Reid, unul dintre primii filosofi non-reducţionişti: “identitatea 

unei persoane este o identitate perfectă… şi este imposibil ca o persoană să fie în 

parte aceeaşi şi în parte diferită; pentru că o persoană est monadă şi nu este 

divizibilă în părţi” Este greşit să considerăm că identitatea personală se reduce la o 

succesiune de elemente interconectate prin intermediul unor relaţii de continuitate 

cauzală. O astfel de concepţie nu are un fundament real. Este doar o pură speculaţie, 
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o încercare de a explica ceea ce nu poate fi explicat şi care nu poate conduce decât la 

confuzii, contradicţii şi dificultăţi suplimentare. Iar formularea argumentului dublării 

a reuşit să evidenţieze deficienţele acestei concepţii -reducţioniştii consideră că 

acest argument demonstrează faptul că nu există un criteriu viabil al identităţii 

personale şi că orice încercare de a propune un astfel de criteriu nu se poate solda 

decât cu eşecuri, sporind şi mai mult confuzia şi neclarităţile în ce priveşte problema 

identităţii personale.

După cum se poate constata, apariţia problemei dublării a avut drept consecinţă 

formularea unor puncte de vedere divergente în privinţa posibilităţii existenţei unui 

criteriu al identităţii pers

vedere este îndreptăţit. Pentru moment, nu mă voi pronunţa în privinţa acestui 

aspect. Cert este, însă, faptul că respectiva problemă pune sub semnul întrebării doar 

soluţiile reducţioniste ale problemei identităţii personale, nu şi pe cele non-

reducţioniste. De aceea, cei care au încercat să soluţioneze problema dublării au fost 

filosofii reducţionişti. În următoarea secţiune a acestei lucrări, voi căuta să prezint 

vare a problemei dublării şi să identific câteva dintre 

cele mai importante obiecţii care au fost formulate la adresa acestor potenţiale 

soluţii.

IV.  Tentative de rezolvare a problemei dublării 

 

ctul pe care îl are problema dublării 

asupra criteriilor identităţii personale propuse de către filosofii reducţionişti, aceştia 

au încercat să identifice modalităţi de soluţionare a acestei probleme. Principalele 

specialitate contemporană, sunt cele ale lui Robert Nozick, David Lewis şi Derek 

În ce priveşte tentativa lui Nozick, aceasta este cunoscută sub numele de teoria 

celui mai apropiat continuator tinse două versiuni

Potrivit uneia dintre versiuni (cunoscută sub numele de versiunea locală

entitate de un anumit tip este identică cu o entitate de acelaşi tip, existentă la un 

moment anterior, dacă ea are cel mai înalt grad de continuitate spaţio-temporală şi 



calitativă cu acea entitate anterioară. În opinia lui Nozick, pentru ca o entitate să fie 

continuatoarea unei alte entităţi anterioare, este necesar ca proprietăţile ei să fie 

produse cauzal de către proprietăţile entităţii anterioare: “a spune că ceva este un 

x, nu înseamnă a spune că proprietăţile sale sunt calitativ aceleaşi 

x sau că le seamănă degrabă, înseamnă a spune că ele zvoltă 

din proprietăţile lui x, că sunt produse cauzal de către acestea, că trebuie explicate 

prin faptul că x a avut anterior aceste proprietăţi, şi aşa mai departe”

american consideră că identitatea calitativă presupune existenţa unor legături cauzale 

între calităţile pe care o entitate le are la momente temporale diferite, legături în 

virtutea cărora calităţile pe care entitatea le are într-o anumită etapă se dezvoltă din 

cele pe care le avea în etapa imediat anterioară, astfel încât etapa prezentă nu ar fi 

fost aşa cum este dacă etapa anterioară ar fi fost diferită. În cazul în care o entitate 

prezentă nu va avea un continuator ale cărui proprietăţi să derive cauzal din 

proprietăţile sale, atunci ea va înceta să mai existe. Nozick menţionează şi o altă 

situaţie în care putem considera că o entitate şi-a încheiat existenţa, respectiv aceea 

în care ea are mai mult de un continuator dar nici unul dintre aceştia nu are un grad 

de continuitate cu entitatea menţionată care să difere în mod semnificativ de al 

celorlalţi continuatori. În condiţii

mai mare de continuitate cu entitatea iniţială decât ceilalţi, vom fi, însă, îndreptăţiţi 

să considerăm că respectiva entitate îşi continuă existenţa deoarece are un succesor 

altă versiune a teoriei celui mai apropiat continuator este aşa- versiune 

globală, care se remarcă prin importanţa deosebită pe care o acordă longevităţii. 

versiunii locale o entitate poate fi considerată ca fiind cel 

apropiat continuator al unei entităţi anterioare, chiar dacă are o durată 

existenţială mai scurtă decât alţi posibili continuatori (cu condiţia, însă, ca ea să aibă 

un grad mai mare de continuitate cu entitatea iniţială decât ceilalţi potenţiali 

versiunii globale

decisiv. În conformitate cu această versiune a teoriei, cel mai apropiat continuator al 

unei entităţi este identificat luând în considerare întreaga existenţă a acestuia, chiar 
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dacă această existenţă este una lungă. În măsura în care, pe parcursul întregii sale 

existenţe, gradul său de continuitate cu entitatea iniţială este mai mare decât al altor 

posibili candidaţi, care au o durată existenţială comparabilă, atunci suntem 

îndreptăţiţi să afirmăm că el este identic cu acea entitate. 

Nozick a fost construită pe baza experimentului de gândire propus de către David 

Wiggins, în care se face referire la transplantarea celor două emisfere cerebrale ale 

unui individ uman. După cum am arătat mai devreme, în cadrul respectivului 

experiment este analizată situaţia ipotetică în care creierul unui pacient est

iar cele două emisfere sunt transplantate în craniile a doi indivizi cărora, în prealabil, 

-au fost înlăturate creierele. Se pune întrebarea dacă vreuna dintre cele două 

persoane rezultate în urma transplantului este identică cu persoana iniţială. Dacă 

judecăm prin prisma teoriei celui mai apropiat continuator, răspunsul este unul 

negativ deoarece nici una dintre cele două persoane rezultate în urma operaţiei de 

transplant nu are un grad de continuitate cu persoana iniţială mai mare decât al 

eilalte. În conformitate cu teoria respectivă, într-o astfel de situaţie ipotetică 

persoana iniţială îşi încetează existenţa iar persoanele rezultate în urma 

transplantului nu sunt supravieţuitori ai ei, ci sunt persoane care tocmai îşi încep 

existenţa. Ce se va întâmpla, însă, în cazul în care una dintre emisferele cerebrale va 

fi distrusă înainte de a fi transplantată în craniul unui alt individ uman, dispărând, în 

-al doilea candidat la statutul de supravieţuitor al pacientului al cărui 

creier este divizat? Potrivit concepţiei lui Nozick, într-

îndreptăţiţi să considerăm că pacientul al cărui creier a fost divizat supravieţuieşte 

prin intermediul acelui individ uman în al cărui craniu a fost transplantată cu succes 

una dintre emisferele cerebrale. Persoana rezultată în urma transplantului este 

identică cu persoana iniţială în virtutea faptului că este cel mai apropiat continuator 

al acesteia, în urma dispariţiei celuilalt potenţial candidat la acest statut. Criticii 

subliniază, însă, că, dacă admitem un astfel de punct de vedere, va trebui să 

acceptăm că supravieţuirea persoanei iniţiale este logic dependentă de non-existenţa 

unei alte persoane, respectiv a persoanei al cărei transplant nu a reuşit. Or, în aceste 

iţii, adepţii teoriei celui mai apropiat continuator sunt nevoiţi să explice, într-

manieră plauzibilă, cum este posibil ca persoana iniţială să supravieţuiască atunci 



când reuşeşte transplantul unei singure emisfere cerebrale dar să nu mai 

supravieţuiască atunci când reuşeşte transplantul ambelor emisfere cerebrale. O 

astfel de explicaţie este, însă, dificil de oferit deoarece, după cum remarcă unul 

“eu aş putea supravieţui dacă jumătate 

r fi transplantată cu succes iar cealaltă jumătate ar fi distrusă. Dar 

dacă este aşa, atunci cum aş putea eu să nu supravieţuiesc dacă cealaltă jumătate ar 

fi, de asemenea, transplantată cu succes? Cum ar putea un dublu succes să fie un 

eşec?” de menţionat faptul că cei care susţin că teoria lui Nozick este 

viabilă nu au reuşit, până în prezent, să depăşească această dificultate şi să formuleze 

o astfel de explicaţie plauzibilă. 

Au existat, însă, şi alte tentative de soluţionare a problemei dublării. Una dintre 

-a aparţinut lui David Lewis (fiind susţinută şi de către autori cum 

ar fi Denis Robinson sau John Perry) şi a constat în respingerea tezei lui Bernard 

Williams potrivit căreia, în urma ramificării persoanei iniţia

persoane, care tocmai îşi încep existenţa. Deşi admite că Williams are dreptate 

atunci când afirmă că persoanele apărute în momentul ramificării sunt distincte, 

Lewis consideră că respectivele persoane nu îşi încep existenţa în acel 

opinia sa, aceste persoane au fost distincte şi înaintea momentului ramificării, numai 

că, până atunci, ele au avut aceeaşi poziţie spaţială, s-au aflat în creierul aceluiaşi 

individ. O astfel de idee este cunoscută în literatura de specialitate

teza ocupării multiple. Cei care o susţin, consideră că ne auto-iluzionăm atunci când 

pornim de la presupoziţia că, iniţial, a existat doar o persoană care, ulterior, s-

divizat. De fapt, încă de la început au existat două persoane care au ocupat aceeaşi 

poziţie spaţială şi care, în urma unei operaţii de divizare a creierului urmată de 

transplantarea celor două emisfere cerebrale în două corpuri diferite, au ajuns să aibă 

poziţii spaţiale diferite (moment în care distincţia care exista între ele şi înaintea 

divizării a devenit evidentă). În urma transplantului, nu a avut loc o divizare a 

persoanei iniţiale, ci a devenit spaţial observabilă şi empiric verificabilă distincţia 

care exista dinainte între cele două persoane care se aflau în creier

a fost supus operaţiei. Iată de ce, în situaţia în care transplantul ambelor emisfere 

cerebrale reuşeşte, nu avem motive să vorbim despre o relaţie de tip unu - mai mulţi, 

Personal Identity, în “The Philosophical Review”, vol. 80, no. 1, 1971, p. 5.



care se constituie între o persoană iniţială şi continuatorii săi (aşa cum consideră 

Williams), ci despre două relaţii de tip unu la unu, care se constituie între persoanele 

iniţiale (care ocupă aceeaşi poziţie spaţială) şi continuatorii lor (care ocupă poziţii 

spaţiale diferite).

Dar cum se explică faptul că, înaintea divizării, nu a existat nici un indiciu 

privind existenţa a două persoane diferite în cadrul unuia şi aceluiaşi creier? În 

opinia lui David Lewis, explicaţia este aceea că, înaintea divizării creierului, cele 

două persoane au exact aceleaşi caracter

imposibil să le diferenţiem la nivel practic. Ele nu se disting din punct de vedere 

calitativ, ci doar din punct de vedere numeric iar această deosebire nu devine 

evidentă decât după ce are loc operaţia de transplant a celor două emisfere cerebrale. 

Dat fiind faptul că, înaintea momentului transplantului, nu avem posibilitatea de 

a stabili că există două persoane care coabitează în cadrul aceluiaşi creier, noi 

utilizăm unul şi acelaşi nume atunci când ne adresăm lor. Folosirea unui singur 

nume sporeşte, însă, incertitudinea în ce priveşte viabilitatea concepţiei lui Lewis, cu 

atât mai mult cu cât el consideră că nu în toţi oamenii coabitează două persoane, ci 

doar în aceia în cazul cărora procedura de ramifica

admite că există şi oameni în care se află o singură persoană. În cazul acestora, 

procedura de ramificare va eşua dar nu vom putea afla acest lucru decât după ce va 

avea loc tentativa de transplant. Numai că, în condiţiile în ca

potenţial transplant, nu putem deosebi indivizii în care se află o singură persoană de 

cei în care coabitează două persoane, este inevitabil ca folosirea unui singur nume, 

atunci când ne adresăm unui individ uman, să conducă la ambiguităţ

că utilizarea unui singur nume, înaintea momentului transplantului, poate da naştere 

la ambiguităţi dar el consideră că acestea sunt inofensive. Potrivit afirmaţiilor sale: 

“Poate fi deconcertant faptul că putem avea un singur nume pentru o persoană... care 

constă, de fapt, din două persoane non-

-

doi purtători ai săi sunt indiscernabili din punct de vedere al aspectelo

vrem să vorbim, ambiguitatea este inofensivă” . Motivul pentru care el consideră că 
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ambiguitatea este inofensivă înaintea momentului divizării creierului este acela că, 

până atunci, cele două persoane erau, oricum, indiscernabile din punct de

calitativ. După ce are loc divizarea şi transplantul celor două emisfere, ambiguitatea 

dispare pentru că cele două persoane pot fi diferenţiate pe cale empirică şi pot primi 

Criticii concepţiei lui Lewis sunt, însă, de părere că ambiguitatea nu dispare nici 

chiar după momentul transplantului. Ei subliniază că, dacă admitem concepţia 

menţionată, suntem nevoiţi să acceptăm că majoritatea indivizilor umani sunt 

agregate de persoane dar că există şi indivizi care sunt persoane singu

când se referă la indivizii care sunt agregate de persoane, Lewis are în vedere două 

persoane dar, după cum observă criticii, există posibilitatea ca într-un individ să 

coabiteze, de fapt, trei persoane, dintre care una este o persoană singulară, care nu se 

ramifică, iar celelalte două sunt persoane care pot supravieţui procesului de divizare 

a creierului şi care, ulterior momentului acestei divizări, pot avea poziţii spaţiale 

diferite. Criticii consideră, de altfel, că aceasta este varianta cea mai plauzibilă şi că, 

în condiţiile în care adepţii tezei ocupării multiple

oamenii care pot supravieţui unui proces de ramificare, suntem îndreptăţiţi să 

considerăm că în unul şi acelaşi creier se află atât persoana singulară cât şi cele două 

persoane care continuă să existe după momentul transplantului. Cu atât mai mult cu 

cât adepţii teoriei menţionate nu au oferit nici un argument convingător care să ne 

determine să acceptăm ideea că, atunci când îi spunem pe nume unui indiv

nu ne adresăm unei persoane singulare ci utilizăm numele într-o manieră ambiguă, 

vorbind, concomitent, cu două persoane care sunt indiscernabile din punct de vedere 

calitativ. Chiar dacă am admite că numele poate fi folosit în mod ambiguu (atunci 

când vorbim cu două persoane ca şi cum ar fi o singură persoană), nu avem motive 

întemeiate pentru a renunţa la ideea că, în acelaşi timp, ne adresăm într-

de ambiguitate unei persoane singulare, care este distinctă de cele două persoane 

vor supravieţui transplantului. Dar, în cazul în care fiecare dintre noi constă din 

trei persoane, mai putem afirma că utilizarea numelui într-o manieră ambiguă este 

inofensivă? Pentru a fi inofensivă ar fi necesar ca, ulterior momentului 

mbiguitatea să dispară. Criticii consideră, însă, că, în situaţia în care 

în unul şi acelaşi creier coabitează trei persoane, ambiguitatea nu poate dispărea 



după operaţia de transplant deoarece nu putem şti dacă cea de-a treia persoană a 

aţiei sau dacă ea continuă să coexiste, alături de una dintre 

celelalte două persoane, într-una dintre emisferele transplantate. Iată de ce ei trag 

concluzia că ideea lui Lewis, potrivit căreia această ambiguitate este inofensivă şi 

dispare după transplant, este neîntemeiată. Aceasta nu este, însă, singura dificultate 

cu care se confruntă soluţia propusă de către filosoful american în vederea rezolvării 

problemei dublării. 

O altă deficienţă majoră a soluţiei lui Lewis este aceea că el nu explică în c

apar mai multe persoane în acelaşi individ uman. De asemenea, el nu precizează 

dacă aceste persoane coabitează în cadrul aceluiaşi creier încă de la naşterea 

individului sau dacă şi-au făcut apariţia pe parcursul vieţii acestuia. 

ficienţe ale acestei tentative de soluţionare a problemei dublării i-

-o, să susţină că nu 

avem motive întemeiate pentru a considera că o astfel de soluţie este una viabilă.

O altă încercare de a răspunde argumentului dublării al lui Bernard Williams îi 

aparţine lui Derek Parfit. Spre deosebire de alţi autori, Parfit nu şi-a propus să 

determine cum ar trebui formulat un criteriu al identităţii personale pentru a nu fi 

ema dublării şi nici nu a încercat să demonstreze că Williams 

greşeşte atunci când susţine că, în urma ramificării, persoana iniţială îşi pierde 

identitatea. Parfit a căutat să depăşească impasul pe care îl constituie problema 

conturată de către Williams substituind o relaţie mai puternică (aceea de identitate în 

timp, care nu se ramifică) cu o relaţie mai slabă (aceea de supravieţuire, care poate 

lua o formă ramificată). El nu a renunţat, însă, la ideea că există un criteriu al relaţiei 

şi că acest criteriu este constituit de către continuitatea psihologică a persoanei.      

Dar, înainte de a arăta cum a încercat Parfit să răspundă argumentului dublării, 

voi expune, pe scurt, concepţia sa în ce priveşte modul în care o persoană îşi 

păstrează identitatea pe parcursul timpului. Potrivit filosofului britanic, existenţa 

temporală a unei persoane se reduce la o serie de evenimente mentale diferite care 

sunt interconectate cauzal. După cum afirmă el însuşi: “există lungi serii de 

gânduri, senzaţii şi altele asemenea 

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 lor”

Parfit consideră că relaţii cauzale pot asigura identitatea persoanei în timp, 

motiv pentru care nu este necesar să postulăm existenţa unui eu substanţial care 

persistă în timp pentru a explica această identitate. Este suficient să descriem

relaţiile care există între evenimentele mentale care alcătuiesc persoana.

Parfit, la originea acestor evenimente mentale se află evenimente neurocerebrale dar 

el ţine să sublinieze că ceea ce asigură păstrarea identităţii persoanei nu este 

persistenţa în timp a creierului, ci existenţa unei continuităţi psihologice suficiente. 

Această continuitate psihologică se poate păstra chiar şi în cazul în care creierul este 

înlocuit. Potrivit afirmaţiilor lui Parfit: “continuitatea fizică este elementul cel mai 

puţin important în existenţa continuă a unei persoane” , având în vedere faptul că 

“nu ar conta dacă creierul meu ar fi ”

persoana să îşi păstreze identitatea în condiţiile în care suportul ei fizic este înlocuit 

at exact constituie unul dintre elementele de originalitate ale concepţiei 

Un alt element de noutate pe care filosoful britanic îl aduce în discuţie este teza 

potrivit căreia nu identitatea persoanei este cea care contează cu adevărat, ci

supravieţuirea acesteia. În opinia sa, persoana poate supravieţui chiar dacă nu îşi 

păstrează identitatea. Pentru ca o persoană X să supravieţuiască, nu este necesar ca 

ea să fie una şi aceeaşi în două momente diferite ale timpului, ci este suficient să 

xiste, în viitor, o persoană Y, ale cărei evenimente mentale să se afle în Relaţie R 

cu evenimentele mentale ale persoanei X. Parfit foloseşte denumirea generică de 

Relaţie R pentru a desemna toate acele relaţii care pot asigura supravieţuirea unei 

e în timp. El caracterizează Relaţia R ca fiind conexarea şi/sau continuitatea 

psihologică realizată prin intermediul oricărui tip de cauză. Potrivit concepţiei sale, 

Relaţia R are capacitatea de a asigura nu numai supravieţuirea persoanei, ci şi 

păstrarea identităţii în timp a acesteia. Totuşi, pot fi imaginate şi cazuri în care 

această relaţie nu garantează păstrarea identităţii persoanei. Spre exemplu, există 

posibilitatea ca Relaţia R să ia o formă ramificată (ex: în situaţia în care o persoană 
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-relaţionată cu două 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. Potrivit afirmaţiei sale: “

lă 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 

-un caz în care o persoană este R-relaţionată cu doi alţi oameni, Relaţia R nu 

asigură identitatea personală” . În conformitate cu concepţia parfitiană, ceea ce 

contează cu adevărat nu este păstrarea identităţii persoanei, ci supravieţuirea acesteia 

iar Relaţia R constituie o condiţie necesară şi suficientă a supravieţuirii persoanei. 

devărat că, în situaţia în care Relaţia R va lua o formă ramificată, una şi 

aceeaşi persoană va supravieţui prin intermediul mai multor persoane diferite (va fi 

un caz de supravieţuire psihologică multiplă a unei persoane, realizată pe baza 

Relaţiei R). Dar, după cum subliniază Parfit, important este ca persoana să 

supravieţuiască, indiferent dacă ea are unul sau mai mulţi supravieţuitori. 

Concepţia lui Parfit în ce priveşte supravieţuirea persoanei a fost criticată de 

către autori cum ar fi David Lewis, care consideră că: “altcineva ar putea la fel de 

bine să formuleze argumentul în sens invers... desigur, ceea ce contează pentru 

supravieţuire este identitatea personală... aşadar, ceea ce contează nu poate fi 

continuitatea sau conexarea mentală” opinia lui Lewis, suntem îndreptăţiţi să 

formulăm acest argument în sens invers deoarece importantă nu este supravieţuirea 

în orice condiţii, ci supravieţuirea propriului eu, păstrarea identităţii în timp a 

acestuia. Ceea ce contează pentru mine este ca şi după momentul unei posibile 

ramificări să fiu tot eu şi nu altcineva, care să aibă stările mentale pe care le aveam 

eu înaintea momentului ramificării: “ceea ce contează pentru supravieţuire este 

supravieţuirea. Când totul se va sfârşi, voi mai exista eu

aceste gânduri şi scrie aceste cuvinte? Vreunul dintre cei care vor exista după acel 

moment voi fi eu? Cu alte cuvinte, ceea ce contează pentru supravieţuire este 

identitatea dintre mine, cel care exist acum, şi eul m

supravieţui şi care, sper, că va mai exista atunci” . Lewis consideră că o persoană 

Ibidem
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poate supravieţui numai în condiţiile în care eul său nu îşi pierde identitatea. Pentru 

ca persoana mea, cea de acum, să poată supravieţui unui proces de ramific

este cel descris de către Bernard Williams, nu este suficient ca ea să se afle într-

relaţie de continuitate psihologică cu vreuna dintre persoanele care vor rezulta în 

urma ramificării (aşa cum consideră Parfit), ci va trebui să existe o relaţie 

identitate între eu, cel de acum, şi eu, cel de atunci. Va trebui ca şi după ramificare 

să fiu tot eu cel care va avea gândurile, sentimentele, dorinţele, intenţiile şi 

credinţele pe care le am la momentul actual. Desigur, continuitatea psihologică se v

păstra în cazul în care acest ansamblu de elemente mentale îşi va continua existenţa 

şi după ramificare dar, în situaţia în care va fi o altă persoană care va avea aceste 

gânduri, sentimente, dorinţe, intenţii şi credinţe, nu vom fi îndreptăţiţi să susţinem că 

persoana iniţială a supravieţuit. Iată de ce Lewis consideră că Parfit greşeşte atunci 

când susţine că păstrarea continuităţii psihologice este suficientă pentru a asigura 

supravieţuirea persoanei în situaţiile în care aceasta nu îşi păstrează ident

În linii mari, acestea sunt principalele tentative de soluţionare a problemei 

dublării şi câteva dintre cele mai importante critici formulate la adresa lor. În 

secţiunea concluzivă a acestui studiu, îmi propun să stabilesc dacă vreuna dintre 

aceste posibile soluţii are capacitatea de a rezista criticilor care pot fi formulate la 

adresa ei. În cazul în care voi constata că nici una dintre ele nu reprezintă o rezolvare 

viabilă a problemei dublării, voi încerca să determin dacă există şi o altă m

de a răspunde, din perspectivă reducţionistă, problemei dublării. 

          V.  Concluzie 
 

După cum afirmam în debutul acestei lucrări, scopul meu este acela de a stabili 

dacă suntem îndreptăţiţi să considerăm că poate fi formulat un crit

identităţii personale, în contextul existenţei problemei dublării. 

Pe parcursul demersului de cercetare, am arătat că această problemă pune sub 

semnul întrebării toate tipurile de criterii propuse până în prezent de către filosofii 

ducţionişti, în încercarea lor de a explica în ce fel îşi păstrează o persoană 

identitatea pe parcursul timpului. Problema dublării a fost, de altfel, invocată de 

către non-reducţionişti în sprijinul punctului lor de vedere potrivit căruia nu există 



teriu al identităţii personale. Reducţioniştii au respins acest punct de vedere iar 

unii dintre ei au încercat să demonstreze că există modalităţi de rezolvare a 

problemei. În secţiunea anterioară, am prezentat trei tentative de soluţionare a 

cele ce urmează, voi evalua, pe rând, fiecare dintre aceste posibile 

soluţii.

Pentru început, îmi voi concentra atenţia asupra teoriei celui mai apropiat 

continuator, propusă de către Robert Nozick. În linii mari, această teorie poate fi 

criticată din două motive. 

-am evidenţiat şi în paginile anterioare, este acela că, 

dacă am fi de acord cu această teorie în forma în care a fost propusă de către autorul 

ei, ar trebui să acceptăm ideea că supravieţuirea unei persoane este logic dependentă 

-existenţa unei alte persoane. Teoria lui Nozick nu exclude posibilitatea 

logică a existenţei mai multor candidaţi, care să fie la fel de îndreptăţiţi să susţină că 

sunt cei mai apropiaţi continuatori ai persoanei iniţiale. De aceea, el este obligat să 

admită că o persoană va supravieţui numai în condiţiile în care va exista un singur 

succesor care să aibă cel mai înalt grad de continuitate spaţio-temporală şi calitativă 

cu această persoană. În situaţia în care ar exista doi astfel de succesori şi nu unul 

singur, persoana ar înceta să mai existe, de unde rezultă că supravieţuirea ei depinde 

-existenţa unui al doilea succesor care să fie îndreptăţit să se considere identic 

cu această persoană. Problema este, însă, aceea că o as

-intuitiv şi nu poate fi acceptată decât în situaţia în care este susţinută 

prin argumente solide. Nozick nu formulează, însă, astfel de argumente şi nu 

reuşeşte să explice într-o manieră convingătoare de ce o persoană supravieţuieşte 

doar atunci când are un singur succesor care este îndreptăţit să se considere identic 

cu ea dar nu mai supravieţuieşte atunci când are mai mulţi astfel de succesori.

Un al doilea motiv pentru care teoria lui Nozick poate fi criticată este acela că ea 

ne permite să rezolvăm problema dublării doar din punct de vedere teoretic dar nu şi 

din punct de vedere epistemic deoarece, la nivelul cunoaşterii de zi cu zi, nu vom 

putea avea niciodată certitudinea că am identificat cel mai apropiat c

persoanei iniţiale. Simpla observare a aspectului exterior şi a comportamentului 

potenţialilor candidaţi nu este suficientă pentru a determina în mod indubitabil care 



direct perceptibile şi care ne pot face să ne îndoim de faptul că a fost, într-adevăr, 

identificat cel mai apropiat continuator al persoanei iniţiale.

Cele două critici pe care le-am menţionat semnalează deficienţe reale ale teoriei 

zick şi ne îndreptăţesc să susţinem că această teorie, în forma în care a fost 

propusă de către autorul ei, nu constituie o soluţie viabilă a problemei dublării.

În ce priveşte soluţia propusă de către David Lewis, aceasta are, la rândul ei, 

te deficienţe. 

În primul rând, este demn de remarcat faptul că ea are un caracter profund anti-

intuitiv. Judecând din perspectiva intuiţiilor simţului comun, este aproape imposibil 

de acceptat ideea potrivit căreia în creierul aceluiaşi individ uman coexistă, în mod 

simultan, două persoane care sunt indiscernabile din punct de vedere calitativ. 

Pentru ca o teză anti-intuitivă să poată fi acceptată, ea trebuie susţinută prin probe şi 

prin argumente solide. Lewis nu furnizează, însă, astfel de probe şi

O altă trăsătură deficitară a acestei maniere de rezolvare a problemei dublării o 

reprezintă caracterul ei ambiguu. După cum observă criticii, în cazul în care 

susţinem soluţia lui Lewis, suntem nevoiţi să admitem că, atunci când ne adresăm 

-i numele, utilizăm numele în mod ambiguu. Dar ambiguitatea 

acestei soluţii nu este doar una cu caracter lingvistic. Se poate vorbi despre 

ambiguitate şi la nivel epistemologic deoarece, înaintea unui posibil transplant al 

rebrale ale unui individ uman, nu se poate şti dacă în creierul acestuia 

se află o persoană sau două persoane. Lewis consideră că putem şti cu precizie acest 

lucru doar după ce are loc tentativa de transplant a emisferelor cerebrale ale 

iv, pentru că numai atunci putem constata dacă au supravieţuit 

una sau două persoane. Criticii susţin, însă, că nici chiar în această situaţie nu este 

depăşită ambiguitatea deoarece, dacă admitem că în unul şi acelaşi creier coabitează 

două persoane, este cel puţin la fel de plauzibil să considerăm că în respectivul creier 

coabitează trei persoane (situaţie în care nu mai este clar dacă a treia persoană 

supravieţuieşte sau nu în urma transplantului). 

Cele două deficienţe menţionate ne oferă raţiuni solide pentru a afirma că 

această soluţie nu poate fi acceptată, în forma ei actuală, ca fiind viabilă.

În ce priveşte rezolvarea propusă de către Parfit pentru problema dublării, 

aceasta a fost, la rândul ei, criticată. 



-

anterioare, îi aparţine lui David Lewis, autor care consideră că o persoană poate 

supravieţui numai în condiţiile în care eul său nu îşi pierde identitatea. 

pentru ca o persoană să supravieţuiască, nu este suficient ca între conţinuturile ei 

mentale actuale şi conţinuturile ei mentale ulterioare să existe o relaţie de 

continuitate cauzală (aşa cum consideră Parfit), ci este necesar ca eul său să îşi 

păstreze identitatea. Obiecţia lui Lewis suferă, însă, de o deficienţă majoră, respectiv 

aceea că autorul ei nu explică ce este acel eu subiectiv care poate rămâne identic cu 

sine pe parcursul timpului. Nu este suficient să afirmi că există un eu care joacă rolul 

de subiect de experienţă pe parcursul vieţii individului, ci trebuie să şi precizezi care 

eu acel eu care se distinge de conţinuturile 

mentale al individului. Pentru un filosof reducţionist (aşa cum este David Lewis) 

această deficienţă este, însă, aproape 

susţine că referentul termenului eu este o entitate imuabilă (în caz contrar, ar eşua în 

-reducţionism).

Chiar şi în condiţiile în care nu am fi de acord cu obiecţii cum este cea a lui 

tuşi, să nu remarcăm existenţa anumitor aspecte deficitare ale 

soluţiei lui Parfit. Pentru ca această soluţie să poată fi acceptată în forma în care a 

fost propusă, ar fi necesar ca întreaga concepţie parfitiană despre supravieţuirea 

persoanei să aibă un caracter convingător, să fie solid argumentată şi să nu cuprindă 

lipsuri şi inadvertenţe. Numai că ea nu satisface nici una dintre aceste condiţii. 

În primul rând, trebuie spus că ea cuprinde o serie de idei care contrazic intuiţiile 

simţului comun (cum ar fi, spre exemplu, ideea potrivit căreia o persoană poate 

supravieţui prin intermediul mai multor persoane diferite). Pentru a putea fi 

acceptate, astfel de idei ar trebui susţinute prin argumente formulate într-

explicit şi coerent, care să se fundamenteze pe date ştiinţifice a căror veridicitate să 

poată fi verificată empiric. Parfit nu a formulat, însă, astfel de argumente, ci a 

invocat în sprijinul concepţiei sale o serie de experimente de gândire care nu numai 

că sunt irealizabile, la momen

exclus ca ele să fie imposibile şi din punct de vedere biologic. Indiferent dacă va fi 

sau nu posibil ca astfel de experimente să fie realizate în viitor este cert faptul că, în 



produse ale imaginaţiei care au un caracter pur speculativ, 

-

Pe lângă faptul că este insuficient argumentată, soluţia problemei dublării 

propusă de către filosoful britanic cuprinde şi lacune importante. El nu explică în 

mod clar ce înţelege prin supravieţuire şi nici nu formulează condiţii restrictive de 

supravieţuire. Aceste deficienţe sunt semnificative 

tre ideile susţinute de către el (ex: continuitatea 

psihologică a persoanei nu va fi afectată în situaţia în care suportul ei cerebral va fi 

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. Astfel de concluzii contrazic, la rândul lor, intuiţiile simţului comun 

şi fac şi mai dificil de acceptat concepţia parfitiană cu privire la supravieţuirea 

persoanei. În plus, este demn de remarcat faptul că Parfit nu precizează cum este 

posibil să transferi eveni -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 

inţele şi dorinţele sale). 

-intuitiv al soluţiei parfitiene, precum şi 

importantele lacune ale acesteia şi lipsa unor argumente solide care să îi susţină 

veridicitatea, consider că rezolvarea găsită de către Parfit pentru problema dublării 

nu poate fi acceptată ca fiind una viabilă.

Prin urmare, în forma lor actuală, nici una dintre cele trei tentative de soluţionare 

a problemei dublării pe care le-

t fi aduse. Desigur, nu este exclusă posibilitatea ca vreuna dintre ele să 

sufere, în viitor, rectificări care să îi permită să facă faţă cu succes acestor critici, 

astfel încât să poată constitui o soluţie viabilă a problemei menţionate. Este cert, 

însă, că până în prezent nu s-a reuşit realizarea unor astfel de rectificări, deşi au 

existat încercări în acest sens.

Având în vedere eşecurile pe care le-au înregistrat cei care au încercat să 

soluţioneze problema dublării, am putea fi tentaţi să afirmăm că este îndreptăţită 



-reducţioniştilor, potrivit căreia problema dublării nu poate fi rezolvată 

din perspectivă reducţionistă. Consider, însă, că o astfel de opinie nu este justificată. 

Un prim motiv pentru care susţin acest lucru este acela că ea nu beneficiază de 

un fundament solid. Cei care o formulează, nu încearcă să îi probeze veridicitatea şi 

nici nu oferă o argumentaţie consistentă care să vină în sprijinul ei, ci invocă o serie 

de eşecuri pe care le- ercat, până în prezent, să rezolve 

problema. Ei nu ţin, însă, cont de faptul că aceste eşecuri pot avea doar un caracter 

temporar, existând posibilitatea ca aspectele deficitare ale soluţiilor care au fost 

propuse de către filosofii reducţionişti să fie înlăturate în viitor. 

Un al doilea motiv este acela că opinia non-reducţioniştilor are un caracter mult 

prea general în raport cu datele pe care se bazează. Faptul că au existat, până în 

prezent, câteva tentative de soluţionare a problemei dublării ca

nu îi îndreptăţeşte pe non-reducţionişti să generalizeze şi să concluzioneze că este 

imposibil pentru un reducţionist să rezolve această problemă. Pot fi imaginate şi alte 

modalităţi de soluţionare a problemei dublării, în afara celor propuse până în 

prezent. După cum voi arăta în cele ce urmează, unui filosof reducţionist i se 

deschide cel puţin încă o posibilitate de a rezolva această problemă într-o manieră 

care nu numai că este plauzibilă dar care este chiar sustenabilă dintr- pectivă 

multidisciplinară.

Consider că o astfel de rezolvare va putea fi formulată în condiţiile în care se va 

preciza în mod explicit că persoana, pe parcursul existenţei sale temporale, nu este o 

entitate (indiferent dacă această entitate este concepută ca fiind imuabilă sau 

schimbătoare), ci este un proces. În cazul în care persoana este concepută ca fiind o 

entitate, relaţiile de continuitate psihologică sau de continuitate fizică nu pot 

constitui criterii ale identităţii personale pentru că pot lua o formă ramificată. În 

urma ramificării acestor relaţii, 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. Dar, în situaţia în care persoana, pe parcursul existenţei sale 

temporale, este concepută ca fiind un proces, o succesiune de evenimente, problema 

dublării nu mai constituie un impediment pentru un filosof reducţionist care încearcă 

să explice cum îşi păstrează o persoană identitatea. Motivul este acela că un proces 



îşi poate păstra identitatea pe parcursul timpului chiar şi în condiţiile în care ar lua, 

la un moment dat, o formă ramificată. 

Potrivit ontologilor contemporani, identitatea în timp a unui proces este asigurată 

de relaţiile cauzale existente între evenimentele ce intră în alcătuirea sa. Dat fiind 

faptul că atât relaţiile de continuitate psihologică cât şi relaţiile de continuitate fizică 

sunt relaţii cauzale rezultă că, în situaţia în care persoana, pe parcursul existenţ

sale temporale, este concepută ca fiind un proces, continuitatea cauzală poate fi 

considerată drept un criteriu al identităţii personale. Dacă acceptăm ideea că 

persoana, pe parcursul timpului, este un proces, atunci putem considera că ea nu îşi 

identitatea nici chiar în situaţia în care se ramifică deoarece un proces poate 

lua o formă ramificată, se poate desfăşura pe direcţii diferite, fără a înceta să fie unul 

şi acelaşi proces. Nu numai că el se poate desfăşura pe direcţii diferite până la 

heierea 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, chiar şi o serie de experimente de gândire (cum ar fi cele formulate de

către Derek Parfit) în cadrul cărora se ajunge la concluzia că ramificaţiile unei 

persoane pot ajunge să fuzioneze la un moment dat sunt plauzibile în condiţiile în 

care concepem persoana, pe parcursul existenţei sale, ca fiind un proces.  

de soluţie a problemei dublării nu este sustenabilă doar din perspectivă 

ontologică. În funcţie de modul în care sunt concepute atât relaţiile de continuitate 

care îi conferă identitate procesului cât şi natura evenimentelor care intră în 

alcătuirea acestuia, soluţia menţionată poate intra într-un raport de concordanţă cu o 

-

psihologia, neurofiziologia sau filosofia minţii.

Astfel, în cazul în care considerăm că persoana -

succesiune de evenimente mentale interconectate prin intermediul unor relaţii de 

continuitate psihologică, putem afirma că soluţia problemei dublării pe care am 

-o anterior este compatibilă cu concepţia psihologilor 

priveşte modul în care o persoană îşi poate păstra identitatea psihică pe parcursul 

timpului. Potrivit psihologilor, identitatea psihică a persoanei este asigurată de către 

personalitatea sa, pe care ei o concep ca pe un sistem funcţiona

interconectate, care are capacitatea de a genera legi de organizare care acţionează în 



mod continuu. În virtutea acestei capacităţi pe care o are personalitatea ei, persoana 

însăşi îşi va păstra identitatea psihică şi va avea conştiinţa propriei sale continuităţi 

şi stabilităţi temporale, chiar dacă va suferi transformări pe parcursul întregii sale 

vieţi. O astfel de explicaţie a modului în care o persoană îşi păstrează identitatea 

psihică este compatibilă cu cea oferită de către filosofii reducţionişti care vorbesc 

despre existenţa unor relaţii de continuitate psihologică, ce pot asigura identitatea 

persoanei pe parcursul timpului. Mai mult decât atât, dacă un filosof reducţionist va 

descrie aceste relaţii de continuitate psihologică c

acţionează în mod continuu şi care sunt generate de către personalitate, în calitatea ei 

de sistem funcţional, atunci se va putea vorbi despre o perfectă concordanţă între 

cele două explicaţii şi nu doar despre o simplă comp

Un astfel de punct de vedere, potrivit căruia o persoană, pe parcursul existenţei 

sale temporale, este un proces care îşi păstrează identitatea în virtutea unor relaţii de 

continuitate psihologică, poate fi acceptat şi din perspectiva filosofiei minţii 

contemporane, în condiţiile în care acest proces este descris în manieră 

funcţionalistă. Iată cum ar trebui realizată această descriere pentru a fi în 

concordanţă cu concepţia funcţionalistă: procesul care constituie persoana este o 

-

mediul înconjurător, output-urile care iau forma unor răspunsuri comportamentale şi 

ihologice. Fiecare dintre evenimentele ce intră în alcătuirea 

acestui proces este definibil în termenii rolului funcţional pe care îl are în ampla 

reţea de evenimente psihologice interrelaţionate cauzal care constituie persoana, fără 

a fi necesar să facem consideraţii suplimentare cu privire la natura acestor 

În schimb, dacă am caracteriza procesul ca fiind o succesiune de evenimente 

interconectate prin intermediul unor relaţii de continuitate fizică 

(relaţii explicabile în t -

nivel neuronal), atunci o astfel de descriere a persoanei ar fi acceptabilă din 

neurocerebral, ar fi asigurată de relaţiile de continuitate fizică existente între 

evenimentele care o constituie, chiar şi în condiţiile în care procesul s-ar desfăşura 



pe direcţii diferite (cum s-ar întâmpla în cazul în care cele două emisfere ale 

neurocerebral nu se întrerupe, persoana nu îşi pierde identitatea. O astfel de 

explicaţie a modului în care o persoană îşi păstrează identitatea pe parcursul 

timpului este în concordanţă cu maniera în care sunt

Ideea potrivit căreia persoana, pe parcursul existenţei sale temporale, este un 

proces neurocerebral poate fi acceptată şi de către un filosof al minţii, în cazul în 

cesta este un adept al materialismului reductiv (concepţie cunoscută şi sub 

teoria identităţii

zal şi care pot intra în relaţie de cauzalitate cu evenimentele fizice 

cauze ale comportamentului nostru, nemaifiind necesar să fie caracterizate drept 

dispoziţii sau capacităţi comportamentale şi evitând, astfel, dificultăţile pe care le-

avut de întâmpinat behavioriştii logici. Aşadar, caracterizarea persoanei ca fiind un 

proces neurocerebral este în concordanţă cu  viziunea materialiştilor reductivi în ce 

priveşte m

Sintetizând, putem spune că un filosof reducţionist, care concepe persoana, pe 

parcursul existenţei sale temporale, ca fiind un proces (şi nu ca fiind o entitate care 

ă pe parcursul timpului), are posibilitatea de a formula cel puţin o 

soluţie a problemei identităţii personale care să nu fie afectată de argumentul 

dublării. În conformitate cu o astfel de soluţie, identitatea persoanei (în calitate de 

l timpului este asigurată de relaţiile de continuitate cauzală 

existente între evenimentele sale componente. O astfel de concepţie cu privire la 

identitatea diacronică a persoanei are avantajul de a fi sustenabilă din perspectiva 

-

filosofice cum ar fi ontologia şi filosofia minţii. De asemenea, în sprijinul ei pot fi 

invocate şi rezultate experimentale care au fost obţinute, în ultimii ani, în cadrul 

psihologia şi neurofiziologia. Stadiul actual de dezvoltare 

al acestor patru discipline nu ne permite să determinăm cu exactitate dacă 

respectivele concluzii şi rezultate sunt adevărate. Cert este, însă, faptul că ele se 



bucură de o largă susţinere, la momentul actual, printre specialiştii din cadrul 

respectivelor discipline şi că au potenţialul de a fi confirmate în urma analizelor 

filosofice şi a cercetărilor experimentale care vor fi realizate în anii ce urmează.

te pentru a afirma că există o modalitate de 

soluţionare, din perspectivă reducţionistă, a problemei dublării. Această soluţie are 

capacitatea de a rezista criticilor şi poate fi susţinută dintr-o perspectivă 

multidiciplinară. Iată de ce consider că ipotez

acestui studiu se confirmă: există posibilitatea formulării unui criteriu al identităţii 

personale, care să nu fie afectat de problema dublării.
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