
1 
 

Orăşanu Andrei Teodor 

grupa 354, anul II 

 

 

Problematica abţinerii ca act negativ 

 

În eseul său Refraining, Omitting and Negative Acts, Kent Bach va considera că 

nici abţinerile, nici omisiunile nu sunt acte1. De asemenea, el prezintă unele omiteri 

ca fiind acţiuni intenţionate – însă acest tip de omisiuni nu sunt considerate de către 

el abţineri.  

Analizând critic argumente ale lui Bach, în lucrarea de faţă îmi propun să 

încerc să arăt că abţinerile sunt acte precum şi să analizez mai atent lipsa de 

echivalare a “omiterilor intenţionate” cu un anumit fel de abţineri şi să observ dacă 

aceasta este într-adevăr întemeiată.  

De asemenea, voi semnala şi două dualităţi implicite textului de la care am 

pornit. Prima se referă la diferenţele între ceea ce voi numi două puncte de vedere 

referitoare la considerării unei acţiuni ca fiind pozitive sau negative, distincţie 

folosită implicit de Bach2 dar, consider, nefolosită de către acesta consecvent – 

tocmai acesta fiind unul din punctele care-l conduc la concluzia sa. A doua se referă 

la diferenţierea între acţiuni raţionale şi acţiuni instinctuale – nu voi încerca să spun 

că ele sunt exclusive, ci mai degrabă un spectru pe care o acţiune sta orientată mai 

mult spre unul sau celălalt dintre poli întrucât, convergent cu o viziune evoluţionistă 

a omului, componenta instinctuală a comportamentului uman subzistă în multe 

dintre acţiunile noastre, sau cum afirma David Hume, “reason is, and ought only to be 

the slave of the passions, and can never pretend to any other office than to serve and 

obey them.”3 

 

I. A nu face un act vs. a rata un act 

Distincţia prezentată de Bach este necesară înţelegerii metodei sale de a 

cataloga abţinerile şi omiterile ca nefiind acte. Autorul arată că, în orice clipă, noi nu 
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facem mii de alte acte posibile în timpul în care (pentru a prelua maniera sa de a 

pune problema) citim acest eseu. Însă pentru toate aceste exemple, consideră Bach, 

imposibilitatea stă fie în faptul că nu avem abilitatea respectivă (de exemplu, să 

cântăm la clarinet), nu avem ocazia (să salvăm pe cineva dintr-un bloc în flăcări, de 

exemplu)4 sau pur şi simplu nu ne gândeam să facem altceva. Însă toate aceste non-

acţionări nu sunt acte de a nu face acea acţiune ipotetică, sau cum formulează Bach: 

“Any action is, after all, a case of not doing something else, but that doesn’ t make it an 

act of not doing something else.”5 

 

II. Mijloace pentru scopuri: acţiuni pentru non-acţiuni? 

Acest fel de a departaja între ce facem acum de ceea ce, din diferite motive, nu 

facem, este felul principal (nu singurul) în care Bach dovedeşte că abţinerile şi 

omiterile nu sunt acte. Ne vom referi la acest fel de a vedea problema în cazul 

următor, oferit de autor: ştiind că în congelator se află o îngheţată foarte bună şi noi 

dorind să ne abţinem, din varii motive, de a o mâncă, o aruncăm la gunoi. Bach 

consideră că decizia este cea care ne-a făcut să nu mâncăm îngheţata, nu acţiunea de 

a o arunca la coş.6 Dacă el are dreptate, trebuie să ne întrebăm de ce am mai 

aruncat-o dacă oricum doar decizia (considerată de el a nu fi un act) m-a oprit? Aici 

trebuie înţeleasă importanţa temporală, pe care Bach pare să o ignore: decizia a fost 

ceva de moment – peste 10 minute poate îmi era poftă şi alegeam să mănânc 

îngheţata, dar acţiunea de a o arunca asigură permanenţă deciziei mele. Desigur, 

permanenţa aceasta este şi ea volatilă (peste 10 minute aş putea să vreau îngheţată 

atât de mult încât voi merge să cumpăr), însă nu în aceeaşi măsură ca decizia 

iniţială, “ajutată” să fie pusă în aplicare de tocmai îngreunarea unei viitoare 

redecizionări. Cele două componente, decizia şi acţiunea de instituire, sunt necesare, 

cel puţin pentru oameni ca fiinţe parţial iraţionale, instinctive – chiar dacă vom 

considera aruncarea la gunoi un mijloc (pentru orice scop alegem să nu mai 

mâncăm îngheţata), ca Bach7. Oricum, până în acest moment putem observa că, 

pentru Bach, acţiunile pot fi mijloace pentru non-acţiuni – aspect pe care îl vom 

disputa în continuare, nu înainte de a spune cum rezolvă acest puzzle o privire a 

omului nu doar ca o fiinţă raţională în totalitate. 
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III. O primă dihotomie ajutătoare: instinct şi raţionalitate 

 Considerăm aceasta o soluţie ajutătoare, întrucât rezolvă paradoxul care se 

naşte în cazul prezentat de Bach: dacă doar deciziile, non-acţiuni pentru el, ne 

împiedică de la anumite acţiuni pe care apoi probabil le-am regreta, cum se explică 

faptul că nu ne limităm la ele, ci mai facem şi alte acţiuni (“adevărate” pentru Bach, 

noi le voi cataloga drept exterioare sau materiale)?  

 Răspunsul nostru se referă la psihologia umană, oferind şi un posibil răspuns 

la problema akrasiei, pe care nu o vom discuta însă în lucrarea de faţă. Este vorba de 

înţelegerea omului ca o fiinţă raţională, însă în contextul evoluţionismului şi, 

implicit, al geneticii – lăsând loc posibilităţii manifestării instinctuale. 

 Acum, revenind la exemplul lui Bach, decizia de a nu mânca îngheţata, în 

conjuncţie cu actul de a o arunca la coş reprezintă o acţiune raţională a agentului, în 

prisma recunoaşterii posibilităţii (aparţinându-i tot lui, dar în acest caz pornirilor 

sale de moment, instinctuale) de a acţiona într-o direcţie opusă mai târziu. 

 

IV. Abţinerile ca acţiuni 

Distincţia de la punctul 1. capătă acum sens în cadrul argumentării lui Bach: 

deoarece când nu facem numărul (infinit probabil) de acţiuni posibile în momentul 

când deja facem un act, aceasta înseamnă că nici când, de exemplu, nu mâncăm 

îngheţata nu facem vreun act. Însă aici se observă diferenţa între a cânta la clarinet 

sau a salva pe cineva dintr-un bloc în flăcări şi a alege să nu facem ceea ce într-o 

pornire de moment am fi făcut dacă nu am fi raţionat şi decis altceva.  

Considerăm că în acest caz, spre deosebire de celelalte două, acţionăm – a nu 

mânca îngheţata este acţiunea exterioară (sau, cum ar considera Bach, lipsa de 

acţiune), însă decizia noastră internă pusă în aplicare în diferite feluri (aruncând 

îngheţata, chinuindu-ne să rezistăm tentaţiei etc) este un act – în acel moment nu se 

poate spune că agentul este pasiv – poate doar exterior, dar el sau ea acţionează la 

nivelul psihicului său. Caracterul de acţiune apare şi când ne gândim la cazul când 

agentul îşi urmează pornirea de moment pentru a consuma îngheţata: desigur, 

atunci el sau ea acţionează vizibil în mod clar (o/îl putem observa mâncând), însă se 

pune întrebarea ce se întâmplă în mintea sa, dacă vom considera totul o pornire 

instinctuală? El nu deliberează cu necesitate în acea clipă, s-ar putea ca pur şi simplu 

să se supună, să fie pasiv în faţa poftei de moment.  
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V. Diferenţa dintre planul material şi psihic 

Trebuie semnalat că aceste două paliere ale acţiunilor, unul material, 

exterior, “vizibil” şi celălalt al minţii umane nu sunt inanalizabile sau vagi (mai ales 

cel exterior). În cazul celui interior, nu este vorba de o lume a unui limbaj privat 

(dovedit imposibil de Wittgenstein şi Kripke) – ci de elemente care pot fi testate 

empiric, ca tonusul muscular, mişcări ale ochilor, ritmul cardiac şi alte elemente de 

psihologie comportamentală. Practic, acele caracteristici care să ne arate că în acea 

clipă agentul se străduieşte să facă acel lucru, sau se abţine etc. După cum se observă 

în ultima parte a textului lui Bach8, pentru a nu ne fi neclar din ce punct de vedere 

acesta spune că nici abţinerea, nici omiterea nu sunt acţiuni – deci nici, implicit, 

acţiuni negative – putem să privim şi poziţia contrară, a lui Vermazen,9 care 

consideră abţinerile, de exemplu sub forma nemişcării, ca acţiuni (negative) – când 

cineva este împins, opunând rezistenţă: aici vorbim de actul negativ de a nu-se-

mişca. Pentru Bach însă, acesta este un act pozitiv.  

De unde aparenta contradicţie între cei doi autori? Consider că ea este 

datorată confuziei între cele două registre în care putem clasifica acţiunile ca 

negative sau pozitive. Când Vermazen spune că realizăm o acţiune negativă el se 

referă la o manieră primar exterioară de a privi lucrurile: privit din exterior, 

acţiunea este una negativă, de nemişcare. Pentru Bach, în schimb, accentul cade pe 

internalitatea agentului: acesta doreşte să nu se mişte şi acţionează conform acestei 

dorinţe, contractându-şi muşchii, căpătând o poziţie stabilă etc, totul pentru a 

acţiona, a acţiona contrar forţei care altfel l-ar fi mişcat. 

 

VI. Sunt omiterile intenţionate diferite de abţineri?  

Pentru a clarifica aspectul de acte al abţinerilor, trebuie să ne referim şi la 

“omiterile intenţionate”. Despre acestea, Bach afirmă:  

“Intentional omissions can be refrainings, but not all are, since one can omit 

doing something that one previously decided against doing. Conversely, not all 

refrainings are intentional omissions, since one can refrain from doing something that 

is not something one is supposed to do. In that case there is nothing to omit.”10 

Prima parte a argumentului ţine cont de problema temporală, pe când a doua 

parte nu: în primul caz, într-adevăr, să presupunem, de exemplu, că un credincios 
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care se abţine multă vreme de la un “viciu” poate, la un moment dat (psihologic 

vorbind), să omită a mai face acel viciu. În al doilea caz, problema este concomitentă 

între abţinere şi eventuala omisiune. Problema ţine de cum definim termenii, 

întrucât, după părerea noastră, în cazul oricărei abţineri este vorba de o omitere 

voluntară (“conştientă” cum o denumeşte Patricia Smith11), adică agentul, pus în faţa 

unei decizii, alege să omită una din variante (cea venită din instinct, de exemplu) 

pentru a-i da curs celeilalte. Din acest punct de vedere, omitere intenţionată şi 

abţinere sunt termeni echivalenţi, cel puţin în acelaşi timp al analizei. Nu negăm că o 

abţinere poate fi anterioară temporal unei omiteri (devenite “inconştiente”), însă la 

un moment τ, ea este fie o abţinere, fie o omitere. 

Distincţia se reflectă şi asupra a ceea ce Smith a denumit omisiuni conştiente,  

(de fapt abţineri sau alegeri) şi omisiuni inconştiente, adevăratele omisiuni, însă 

după cum am spus, noi considerăm ca fiind o perfectă echivalenţă între conştient-

abţinere şi inconştient-omisiune – singurul aspect în care această reducere nu se 

aplică este cel legal, în care omisiunea este înţeleasă şi ca alegere voluntară (deci 

conştientă) de a nu efectua un anumit pas într-un procedeu mai larg pe care agentul 

îl avea drept datorie. Însă acesta este un înţeles restrâns, aplicat în sfera juridică şi 

necesită un cadru de asemenea restrâns în comparaţie cu deciziile libere umane: 

acela al unei slujbe cu datorii foarte clar stabilite, algoritmic, pe care agentul le-a 

respectat sau nu, întocmai. 

 

În concluzie, remarcăm statutul controversat al acţiunilor negative, uneori 

înţelese ca simple acţiuni (“pozitive”), probabil şi în funcţie de ce punct focal ne 

alegem – agentul sau cum apare el celorlalţi – dar şi posibilitatea înţelegerii 

abţinerilor ca acte reale, diferite de orice alt tip de acţiune pe care nu îl facem la un 

moment sau altul de timp. 
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