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„Un adevăr este cunoscut într-o manieră mult mai evidentă dacă e cunoscut prin mai multe mijloace decât prin unul singur”(Ockham)1

În tranzi ia de la scolastică la filosofia modernă, teoriile epistemologice medievale reclamă recuperarea direc iilorț ț  

tradi iei  aristotelice  în  vederea  resemnificării,  în  limitele  unui  proiect  dedicat  idealului  unei  cunoa teri  nemijlocite.ț ș  

Obiectivele unui astfel de program filosofic sunt animate însă de riscul transformării într-o utopie epistemologică a faptului 

că „însu i un lucru este văzut sau perceput nemijlocit, fără nici un intermediar între lucrul însu i i actul cognitivș ș ș ”2. Astfel, 

ipoteza includerii  cunoa terii intuitiveș  i a celei prin  ș abstrac ieț  într-un proiect epistemologic construit în contradirec iaț  

teoriei thomasiene a speciilor, inspirată din aristotelism, devine provocarea doctrinară a filosofiei lui W.Ockham. 

 Teza pe  care  inten ionez  să  o  sus in  este  însă  următoarea:  ț ț respingând  teoria  speciilor3 pentru  a  legitima 

deopotrivă, proiectul epistemologic fundamentat pe distinc ia dintre cunoa terea intuitivă i cea prin abstrac ie, i teoriaț ș ș ț ș  

habitus-urilor4, Ockham crează un sistem incomplet i insuficient. Principala obiec ie adusă acestuia constă în omitereaș ț  

explicării contactului epistemic al unui subiect cu mediul extern ca act epistemologic în primă ordine cauzală, teoria sa  

reprezentând mai degrabă o versiune a realismului direct. În acest sens, consider că  proiectul lui Ockham  consfin e te oț ș  

teorie încadrabilă în formele realismului reprezenta ional, ca alternativă la critica epistemologică a lui Thoma d`Aquino .ț  

De asemenea , voi stărui  asupra manierei de în elegere a inten iei thomasiene de a adăuga proiectului aristotelic o teorie aț ț  

speciilor  sensibile i  inteligibile,  îndeplinind statutul  de  mediator în rela ia dintre concepte  i  datul  senzorial  pentru aș ț ș  

justifica  întemeierea  cunoa terii,  observând  noile  sensuri  atribuite  unor  no iuni  precum  „intelect”,  „universal”  iș ț ș  

„cauzalitate inversă”, în cadrul teoriei ockhamiene.5 

De  aceea  ,  înainte  de  a  analiza  critic  teoria  propusă  de  Ockham,  consider  necesară  reîntoarcerea  la  tradi iaț  

aristotelică,  punte  comună  a  celor  două  teorii  epistemologice  medievale  amintite,  fixând  ca  reper  fundamental  tezele  

centrale prezentate în tratatul „De anima”. Astfel , în cheie aristotelică, principalele coordonate ale epistemologiei pot fi  

reduse la următoarele teze, enun ate sistematic după cum urmează:ț

(1)Principiul epistemologic central este cel al cunoa terii ș asemănătorului prin asemănător6

1 Quodl. V. 4
2 Sent I, 27, 3 
3 De i voi stărui în cele ce urmează asupra definirii i implica iilor acestei teorii, men ionez pentru început faptul că teoria speciilor sensibile i inteligibile esteș ș ț ț ș  
în epistemologia lui Thoma cea care de ine ț rolul de a intermedia relaţia dintre datul senzorial şi concept şi de a explica cum este posibilă cunoaşterea. Speciile  
sensibile devin expresia formelor accidentale ale obiectelor aprehendate, jucând miza unui mediator.
4 Odată ce un obiect este aprehendat de intelect prin intermediul unei cunoa teri intuitive, habitus-ul va semnifica înclina ia intelectului către acela i gen de act,ș ț ș  
rolul speciilor fiind neglijat într-o astfel de teorie 
5 Alain de Libera propune însă o altă terminologie pentru a defini elementele cheie ale teoriilor epistemologice discutate: „problema percep iei i a cunoa teriiț ș ș  
singularului a dobândit o consisten ă autonomă, iar modul în care aț  fost elaborată a prilejuit o refacere completă a teoriei universaliilor, menită sa domine în 
sfâr it rela ia între induc iaș ț ț  abstractivă i intui ia intelectuală, nu la nivelul confuz unde o fixase Aristotel, i anume al rela iei între universalul experien eiș ț ș ț ț  
iș  habitus-ul principiilor,  ci  în  cadrul  unui  nou ansamblu  axat  pe rela ia  sufletului  cu  lucrurile  singulare.ț  Vechiul cuplu  format  din  cunoasterea  abstractivă 
iș  intui iaț  intelectuală i-a schimbat functia, schimbându-si punctul de aplicare. Aceasta deplasare a permis oș  redefinire a cunoasterii universale, o recitire a 

tezelor lui Aristotel.” (Alain de Libera, „Cearta Universaliilor”, Editura Amarcord, Timi oara, 1998, pg.308)ș
6 Aristotel, „De anima”, 405 b15 , se impune distinc ia dintre „a suferi o senza ie, a fi pus în mi care i a se afla în act”, actul epistemologic fiind în mi care. Unț ț ș ș ș  
obiect cu statut epistemic „la început e afectat ca neasemănător, dar după ce s-a produs afec iuna, el devine asemănător” ț



(2)Întrucât actul epistemic este unul în deplină mi care iar „ș facultatea de a cunoa te există în virtutea unei anumiteș  

similitudini i afinită i între subiect i obiectș ț ș ”7 , în distinc ia  dintre poten ă (ț ț dynamis) i act (ș energia), obiectul percep ieiț  

este în eles ca fiind în actț

(3)Facultatea de a percepe rămâne în poten ăț , indiferent de participarea materiei obiectului perceptiv, însă mereu 

dependentă de registrul sim urilorț 8. 

(4)Sim urile  sunt  surse  infailibile  ale  cunoa terii,  fiind în  coresponden ă cu obiecte  specifice  naturii  lor,ț ș ț  spre 

deosebire de reprezentări, care sunt independente de existen a imediată a obiectului i de aceea, predispuse eroriiț ș

(5)Intelectul  pasiv  i  intelectul  activ  reprezintă  punctele  cheie  ale  proiectului  epistemologic,  între  cele  douăș  

elemente generându-se cauzalitatea i abstragerea universalului, discutate cu precădere în  thomism.ș

Pornind de la perspectiva aristotelică, Thoma d`Aquino acordă o nouă semnifica ie teoriei clasice a cunoa terii prinț ș  

inserarea teoriei speciilor sensibile i inteligibile, analizând rolul mediatorilor în proiectul epistemologic. Speciile cognitiveș  

definesc un ansamblu de mijloace prin care obiectele survenite prin percep ie într-un câmp cognitiv pot fi în elese, însă esteț ț  

imposibilă definirea lor ca elemente aprehendate de sim uri. Thoma justifică acest aspect prin rolul i func iile phantasiei,ț ș ț  

ca resort cognitiv menit a  opera cu  structuri survenite prin sim uri, fără a dobândi însă esen ialitatea lor. Decupând formaț ț  

universală  substan ială  a  lucrurilor  trecute  prin  filtrul  phantasiei,  intelectul  converte te  rezultatele  acesteia,  până  laț ș  

generarea conceptelor i dobândirea esen ei lor. Pornind de la aceste aspecte, teoria thomistă va fi criticată de Ockham celș ț  

pu in din perspectiva a două considerente:ț

(1)incapacitatea percep iei de a genera surse infailibile în cunoa tere, datorită unei ordini inverse cu care intelectulț ș  

operează, din direc ia universalului către singularț

(2)distinc ia dintre percep ie i imagina ie apare ratată prin slăbirea grani elor dintre obiectele cu care fiecare dintreț ț ș ț ț  

acestea lucrează, sim urile receptând specii sensibile din care derivă imaginile.ț 9 

Pornind de la aceste două amendamente voi sus ine o ț reac ie criticăț  fa ă de maniera în care se construie te ca replică teoriaț ș  

lui Ockham , măsurând caracterul slab, deseori inconsistent, al proiectului său epistemologic  centrat pe distinc ia dintreț  

cunoa terea intuitivă i cunoa terea prin abstrac ieș ș ș ț 10.

A adar , un prim argument în sus inerea tezei formulate în începutul acestei lucrări constă în afirmarea faptului căș ț  

de i Ockham substituie teoria speciilor care valorifică principiul phantasiei, cu o teorie a cogni iei care are în centruș ț  

principiul parcimoniei, inconsisten ele pe care le repro ează lui Thoma nu dispar. Astfel, de i  prin cunoa terea intuitivăț ș ș ș  

un adevăr contingent poate fi cunoscut în mod evident, se reu e te doar reducerea erorii, nu i evitarea  acesteia. ș ș ș

Recurgând la principiul parcimoniei, Ockham destituie pozi ia intermediarilor în actul cognitiv. Orice element careț  

reprezintă un obiect  epistemic i  apar ine mediului  extern,  poate fi  cunoscut  prin cunoa tere intuitivă,  întrucât  aceastaș ț ș  
7 Aristotel , „Etica Nicomahică”, Cartea a VI-a, I, 1139a
8Proprietă ile sim urilor determină specificul actului cognitiv perceptiv.„În genere, cu privire la orice senza ie, trebuie re inut că sim ul este organul primitor alț ț ț ț ț  
formelor senzoriale, fără materia lor.Organul plin de sim ire este acela în care rezidă o astfel de poten ă” („De anima”424a18-24)ț ț
9„De inem acela i set de phantasma care este stocat în phantasia i direc ionat către intelect. Este adevărat că în cazul percep iei tot ceea ce semnifică phantasmaț ș ș ț ț  
este recent asimilat spre deosebire de reamintire sau imaginare, devenind important felul în care oamenii ca observatori se adaptează acestor distan e. Cum arț  
putea teoria speciilor să explice discernământul subiectiv asupra diferen elor dintre percep ie, reamintire i imaginare?(…)speciile din teoria cogni iei suntț ț ș ț  
destinate să explice procesul prin care se cunoa te o realitate extramentală i nu pentru a desemna distinc iile dintre căile de cunoa tere în specificitatea fiecăruiș ș ț ș  
proces în parte. Ceva în afara achizi iei i asumării speciilor ar trebui să existe pentru a face diferen a dintre experien a percep iei i cea a imagina iei”( Eleonorț ș ț ț ț ș ț  
Stump, „The Mechanism of Cognition: Ockham on Mediating Species”, „The Cambridge Companion of Ockham ”, Cambridge University Press, pg. 178 )
10 Ockham resemnifică amendamentele aduse de Duns Scotus teoriei thomiste, influen a acestuia observându-se în definirea cunoa terii intuitive, sus inând căț ș ț  
„existen a acesteia nu se poate desfă ura în absen a unui obiect care să aibă rolul de cauză eficientă a unei cunoa teri de acest tip”. Pentru Ockham însă,ț ș ț ș  
cunoa terea intuitivă „nu poate fi cauzată în mod natural decât atunci când obiectul este prezent”(Sent.II, 13), legitimând unicul tip de cunoa tere prin care„unș ș  
adevăr contingent poate fi cunoscut în mod evident”(Moody, „Studies in Medieval Philosophy, Science and Logic”University of California Press, London, 1975,  
pg.229). Cunoa terea prin abstrac ie presupune în genere cunoa terea raporturilor dintre idei, nedepinzând de existen a obiectului aprehendat, însă presupunândș ț ș ț  
exerci iul cunoa terii intuitive. ț ș
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desemnează acel tip de „cunoa tere în virtutea căreia cineva poate ti dacă un lucru există sau nu, în a a fel încât dacă lucrulș ș ș  

există, intelectul judecă nemijlocit că el există i poate cunoa te în mod evident că el există”ș ș 11. În chip esen ial, pentruț  

Ockham, percep ia joacă un rol absolut în fundamentarea cunoa terii intuitive prin care se validează calită i i contingen eț ș ț ș ț  

ale  obiectelor  aprehendate.   În  acest  context,  Ockham  răspunde  totu i  punctelor  slabe  ale  sistemului  epistemologicș  

thomasian, căci prin caracterul cunoa terii intuitive i prin  diferen ierea acesteia fa ă de cunoa terea prin abstrac ie, seș ș ț ț ș ț  

justifică  imaginarea  unui  obiect  a  cărui  existen ă a  încetat  ,  percep ia  devenind anterioară  imagina iei  sau reamintirii.ț ț ț  

Confuzia dintre aceste procese devine inadmisibilă. Potrivit lui Ockham, prin cunoa terea intuitivă se reduce posibilitateaș  

erorilor cognitive odată ce ea nu poate fi cauzată decât în prezen a obiectului aprehendat. Rămâne însă riscul comiterii unorț  

erori în trecerea de la con inuturile cunoa terii intuitive la cele ale formulării unei judecă i. ț ș ț

Cu toate acestea, Ockham privilegiază cunoa terea intuitivă  fa ă de cunoa terea prin abstrac ie, insuficientă înș ț ș ț  

atestarea existen ei obiectului aprehendat la un anumit moment.  În acastă confruntare a celor două tipuri de cunoa tere, seț ș  

strecoară o nouă inconsisten ă, în renun area la teoria speciilor i substituirea acesteia cu noul proiect ockhamian: viziuneaț ț ș  

propusă este una tipic reduc ionistă, actul epistemologic exprimând rela ia dintre două entită i epistemice- un obiect i unț ț ț ș  

subiect12. Trecerea de la asumarea obiectului aprehendat prin percep ii, la transpunerea sa în con inuturi reprezenta ionaleț ț ț  

nu este explicată i deci, consider ca în aceste circumstan e, cunoa terea intuitivă rămâne la un statut necesar, nu i suficientș ț ș ș  

în fundamentarea actului epistemologic.

Într-un al doilea argument,  precizez faptul că demersul lui Ockham este inconsistent i din pricina următoruluiș  

considerent: de i se elimină cauzalitatea inversă i se stabile te direc ia cogni iei de la obiect către sim uri i intelect,ș ș ș ț ț ț ș  

universalul devine reprezenta ional, justificând numai rolul unui intelect pasiv,  prin omiterea sarcinilor cognitive careț  

reveneau în teoria clasică, intelectului activ.           

Mai întâi, Ockham asumă distinc ia dintre cunoa terea intuitivă i cea prin abstrac ie raportându-se la maniera înț ș ș ț  

care fiecare realizează accesul la constructele universale. Respinge a adar teoria speciilor, în baza faptului că pe de o parte,ș  

acestea13 nu sunt cunoscute intuitiv, pe de altă parte, recunoa terea a ceea ce a fost mai înainte cunoscut astfel generează unș  

habitus,  o înclina ie  vădită  a intelectului  către un astfel  de act,  ilustrând inutilitatea   speciilorț 14.  Conform teoriei  sale, 

asumarea caracterului unui contact nemijlocit între subiect i obiectul aprehendat în cadrul cunoa terii intuitive nu rezolvăș ș  

problema  reprezentărilor  neadecvate  naturii  obiectului  perceput  prin  sim uri.  Direc ia  actului  epistemologic  măsoarăț ț  

conform teoriei lui Ockham trei instan e: obiectul material, sim urile i intelectul. În tot acest proces intervine accesul laț ț ș  

universalii  prin abstractizarea aplicată reprezentărilor  i  deci,  ob inerea acestuia este determinată  numai  prin exerci iulș ț ț  

intelectului pasiv. Cu alte cuvinte, rolul intelectului i al sim urilor în accesul la universale, asumat în stil thomasian, esteș ț  

negat  de  Ockham,  anulându-se  nu  doar  rolul  intelectului  ci  i  ipoteza  cunoa terii  individualului  în  mod  anteriorș ș  

universalului.  Este corect să derivăm din această teorie o ierarhizare a etapelor cognitive conform teoriei lui Ockham?  

Aparent, da. i aceasta, din pricina a cel pu in două considerente. În primă instan ă, orice obiect aprehendat ac ioneazăȘ ț ț ț  

asupra sim urilor, generând cauzal o cunoa tere senzorială i apoi una intelectualăț ș ș 15. Apoi, dobândirea universalului impune 
11 Sent. I, Prol. 1
12 Cunoa terea de acest gen este lipsită de eroare datorită contactului cu nemijlocit cu realitatea odată ce problema intermediarelor este anulatăș
13 Interesează în acest context i un aspect secundar al fuzionării concep iei thomiste cu maniera ockhamiană de în elegere a naturii i problemei speciilor:ș ț ț ș  
Ockham respinge ceea ce Thoma asuma ca fiind receptare spirituală a formelor. „Thoma d`Aquino considera faptul că speciile sunt forme identice celor pe care  
le de ine obiectul în momentul cunoa terii, dar primite diferit, în func ie de materia obiectului perceput. Pe de alta parte, Ockham este interesat de analizaț ș ț  
caracterului speciilor ca fiind unul pliat pe forma obiectelor percepute”; ibidem
14 „Tot ceea ce poate fi salvat printr-o specie poate fi salvat printr-un obicei. Prin urmare, obi nuin a este necesară, speciile sunt inutile” Sent.II, 13ș ț
15 În  ordinea actelor  cognitive  intelectuale,  Elizabeth Karger  distingea  în  analiza exercitată  asupra  proiectului  epistemologic  al  lui  Ockham între  acte  de  
aprehendare a unui obiect care se poate enun a ca fiind un individual, un concept general sau un ansamblu de obiecte , i acte cognitive care nu doar permitț ș  
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acelea i trepte, inând cont de faptul că realitatea poate induce în eroare intelectul. „Universalul rămâne obiectul specific alș ț  

intelectului, cunoa terea prin prisma intelectului refuzând o cunoa tere corporală, a a cum este cea senzorială prin recursulș ș ș  

la organele de sim  i de aceea mai pu in suspectată de eroare”ț ș ț 16. Exemplul este în aceste condi ii, unul de felul următor:ț  

când cunoa tem un arbore, de pildă, actul epistemologic trece de la calitatea intuitivă la cea senzorial-intelectivă, pentru caș  

mai apoi, prin procesul abstractizării, să se extragă universalul „arbore”.Din această perspectivă, „cunoa terea distinctă aș  

unui individual nu cere în mod necesar cunoa terea distinctă a unui universal.”ș  (Sent.I, 3,6)

Acest punct al teoriei ockhamiene este însă inconsistent, nejustificând în ce măsură operând cu reprezentări în sfera 

abstractizării, se compensează absen a speciilor intermediare propuse de Thoma. În extragerea universalului, reprezentărileț  

par să joace rolul intermediarelor, teoria lui Ockham încadrându-se astfel în domeniul reprezenta ionalist al cunoa terii. Dinț ș  

această  perspectivă,  obiectivul  principal  al  acestei  teorii  este  anulat:  de i  a  fost  întemeiată  în  vederea  elaborării  uneiș  

respingeri a teoriei speciilor i a habitus-ului construite de Thoma d`Aquino în inspira ie aristotelică, inconsisten a sa iș ț ț ș  

recursul la efectele no iunii de intermediar, ilustrată în rolul reprezentărilor, determină recunoa terea proiectului lui Ockhamț ș  

ca alternativă i  nu ca inova ie. Reprezenta ional,  teoria ockhamiană este întemeiată i  justificată. Aceasta nu se poateș ț ț ș  

interpreta  însă  ca  o  contradirec ie  a  teoriei  thomasiene  ci  numai  ca  o  resemnificare  a  acesteia.   Apartenen a  teorieiț ț  

ockhamiene  la  realismul  reprezenta ional  postulează  proiectul  epistemologic  al  gânditorului  medieval  în  zona  analizeiț  

experien ei sensibile din perspectiva rela iei dintre act i obiect, ilustrând un tip de cunoa tere directă. Problema rezultată înț ț ș ș  

urma unei astfel de asump ii constă în faptul că în calitate de teorie a realismului reprezenta ional, i teoria lui Ockhamț ț ș  

conchide că o cunoa tere axată exclusiv pe sim uri presupune că analiza unui obiect semnifică nu perceperea lui într-unș ț  

ansamblu de calită i (culoare, formă, gust) ci cunoa terea a ceea ce Locke mai târziu a numit „vălul”, datele sim urilorț ș ț  

conectate cauzal în maniera potrivită acelui obiect.17. În acest sens , Ockham însu i recunoa te că dependen a teoriei sale deș ș ț  

afirmarea unei lumi exterioare în care există obiectele aprehendate: „universaliile nu sunt lucruri, nu in nici din afară deț  

esen a lucrurilor, ci sunt doar ni te semne în suflet care indică lucrurile din afară”ț ș 18.

Pe de altă parte, ob inerea universalelor în urma unui proces de abstractizare care nu se poate deta a de reprezentăriț ș  

riscă să ne prezinte inten ia ockhamiană a unei ierarhizări a tipurilor de cunoa tere având drept reper gradul de complexitateț ș  

al  acestora generat numai de gradul de complexitate de inut de obiectele aprehendateț 19.  Reprezentările apar în formula 

complexelor, asentimentul intelectului constituind pasul aprobator al legitimită ii lor. Consider însă că din acest punct deț  

vedere, distinc ia dintre cunoa terea complexelor i cunoa terea intuitivă nu î i are rostul în măsura în care ambele opereazăț ș ș ș ș  

cu reprezentări, pornind de la gestionarea a ceea ce este dat în sim uri. Chiar i unirea extremilor într-un complex anumeț ș  

semnifică tot fundamentarea unei reprezentări. Dată fiind asump ia lui Ockham, este legitimă atribuirea unor reprezentăriț  

diferite  celor  două tipuri  de  cunoa tere,  complexă  i  non-complexă?  Răspunsul  pare  mai  degrabă să  fie  negativ i  săș ș ș  

în elegerea  unui  enun  cu  con inuturi  mentale  dar  îl  i  avizează;  cu  alte  cuvinte,  cunoa terea  intelectivă  operează  cu  „acte  de  aprehendare  i  acte  deț ț ț ș ș ș  
judecare”(Elizabeth Karger, „Ockham`s Misunderstood Theory of Intuitive and Abstractive Cognition”, „The Cambridge Companion of Ockham”, Cambridge  
University Press, pg.206
16 Robert Pasnau, „Cognition in the Latter Middle Ages”, Cambridge University Press, 1997, pg.13
17  „Ca urmare, e evident să ne întrebăm ce anume ne întemeiază să credem că există ceva în spatele vălului. Iar dacă suntem întemeiaţi în vreun fel întemeiaţi să  
credem că există ceva în spatele vălului, cum putem fi încredinţaţi de felul în care există?”  Jonathan Dancy & Ernest Sosa, Compendiu de epistemologie, 
Blackwell, Cambridge, 1996
18 Ockham, Comentariu la Isagoga lui Porfir, „Despre universalii”, editura Polirom, pg.101
19 „atunci când aprehendez anumiţi extremi (adică, noncomplecşi) prin cunoaştere intuitivă, atunci pot forma imediat un complex în care aceşti extremi sunt uniţi  
(sau nu sunt uniţi) şi pot să fiu de acord cu el [sau pot să nu fiu de acord]. De exemplu, dacă văd prin cunoaştere intuitivă un corp şi albul, atunci intelectul poate  
forma imediat acest complex „Acesta este un corp„ sau „Un corp este alb”. Şi îndată ce au fost formate aceste complexe, intelectul îşi dă imediat asentimentul şi  
face aceasta in virtutea cunoaşterii intuitive a extremilor (...) Nici formarea complexului şi nici actul asentimentului faţă de acel complex nu sunt o cunoaştere  
intuitivă, pentru că cunoaşterea fiecăreia dintre acestea este o cunoaştere complexă, iar cunoaşterea intuitivă este o cunoaştere non-complexă” (Sent II.13).
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păstreze sensul reprezentărilor în zona mediatorilor în contextul teoriei lui Ockham, acestea constituind expresia trecerii de  

la cunoa terea simplă la cea complexă, de la cea a individualului la extragerea universalului. ș

Astfel,  această  analiză  întreprinsă  asupra  teoriei  ockhamiene  expune,  în  excipit,  quod erat  demonstrandum:  în 

trecerea  de  la  cunoa terea  intuitivă  la  cea  prin  abstrac ie,  proiectul  epistemologic   propus  de  Ockham se  dovede teș ț ș  

inconsistent, odată cu respingerea teoriei speciilor i asumarea unui rol important al reprezentărilor în opera iunile facultă iiș ț ț  

intelective. În acest sens , teoria sa consfin e te mai degrabă un proiect încadrabil în formele realismului reprezenta ional,ț ș ț  

o alternativă la critica epistemologică a lui Thoma d`Aquino ca resemnificare a tradi iei aristotelice. ț
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