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1. Introducere  

Una dintre temele importante discutate în filosofia minții este reprezentată de con tien ă,ș ț  

considerată de către unii  filosofi  ca fiind no iunea centrală  a acestui domeniu.  O posibilăț  

variantă de răspuns la felul în care apare con tien a sau care este natura ei, este oferită deș ț  

teoriile  nonreduc ioniste  fizicaliste,  John  Searle  fiind  unul  dintre  filosofii  care  merg  peț  

această  linie  de  argumentare.  Însă,  ideile  sus inute  de  către  Searle  în  cartea  saț 1,  The 

Rediscovery of Mind, au mai fost sus inute anterior de către fizicianul Erwin Schrödinger,ț  

într-o formă asemănătoare. 

Lucrarea mea î i propune să arate felul în care în careș  se reflectă filosofia lui Schrödinger 

în ideile pe care Searle le prezintă în rela ie cu natura i rolul con tien ei. Voi sus ine, astfel,ț ș ș ț ț  

că cele două opinii sunt extrem de asemănătoare, ambii plecând de la acelea i două teoriiș  

tiin ifice i discutând felul în care subiectivitatea influen ează procesele noastre cognitive. Înș ț ș ț  

a doua parte a eseului voi prezenta mai întâi  argumentele oferite de Searle pornind de la 

teoria atomică a materiei i teoria evolu ionistă, pentru ca mai apoi să prezint viziunea luiș ț  

Schrödinger. Partea a treia a lucrării are în vedere no iunea de subiectivitate, discutând înț  

paralel opiniile celor doi. 

2. Două teorii tiin ificeș ț  

Pentru început  este  important  de men ionatț  ce  se în elege  prin con tien ă.  Chiar  dacăț ș ț  

Searle nu oferă o defini ie în termeni de condi ii necesare i suficiente, întrucât aceasta ar fiț ț ș  

cel  mai  probabil  circulară,  el  oferă  totu i  câteva  explica ii  pentru  clarificare,  asemănândș ț  

con tien a  cu  starea  de  „awareness”.  În  plus  starea  de  a  fi  con tient  are  întotdeauna  unș ț ș  

con inut,  eu  sunt  întotdeauna  con tient  ț ș de  ceva.  Voi  folosi  pentru  scopul  acestei  lucrări 

acela i în eles al termenului, chiar dacă Schrödinger nu oferă o defini ie opera ională pentruș ț ț ț  

con tien ă în lucrările sale. ș ț

Ceea ce  Searle  urmăre te  este  să  discute  con tien a  în  raport  cu concep ia  tiin ifică,ș ș ț ț ș ț  

general acceptată, despre lume ; să îi găsească un loc între aceste teorii. Pentru a realiza acest 

1 Am în vedere numai capitolul 4 din acestă carte  - „Consciousness and its Place in Nature”.
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lucru, el porne te de la două teorii considerate ca fiind unele dintre cele mai importante pentruș  

felul în care noi în elegem lumeaț .  Demersul lui Schrödinger este unul asemănător,  însă, spre 

deosebire de Searle, acesta urmăre te să arate care este rolul pe care tiin a (cu un accent peș ș ț  

fizică) îl poate avea pentru concep ia noastră despre via a interioară (sine-con tien ă) i despreț ț ș ț ș  

via ă în general. Totu i, ambii autori sunt nonreduc ioni ti, Schrödinger sus inând la fel ca Searleț ș ț ș ț  

că sistemele cognitive nu pot fi reduse la elemente fizice sau biologice, chiar dacă sunt bazate pe 

acestea. Nu poate exista o teorie tiin ifică asupra con tiin ei.ș ț ș ț 2 Însă, pentru a putea în elege lumeaț  

interioară a subiectului, trebuie să o în elegem pe cea exterioară, deci să plecăm de la naturăț  

(Searle realizează acela i lucru). ș

Prima teorie discutată de Searle este teoria atomică a materiei care sus ine că „toate lucrurileț  

sunt alcătuite din atomi – mici particule care se mi că continuu, atrăgându-se una pe alta cândș  

sunt la mică distan ă, respingându-se când sunt înghesuite una într-alta.”ț 3 Aceste particule pot fi 

organizate în sisteme mai mari, care la rândul lor pot fi integrate în alte sisteme mai mari,  ale 

căror caracteristici  pot fi  explicate  cauzal  prin comportamentul  sistemelor  mai  mici.  Astfel, 

putem explica fenomenele de la nivel macro, prin intermediul fenomenelor de la nivel micro, de 

care sunt legate cauzal. Cea de a doua teorie avută în vedere de Searle este teoria evolu ionistăț  

din  biologie,  care  sus ine  că  anumite  tipuri  de  organisme  vii  evoluează  în  anumite  moduriț  

specifice.4 Combinând teoria evolu ionistă cu genetica, putem ob ine o explica ie pentru felul înț ț ț  

care  evoluează  organismele,  plecând  de  la  fenotip5 i  genotipș 6.  Searle  ajunge  mai  apoi  la 

concluzia  că  anumite  organisme  (precum  oamenii)  dezvoltă  sisteme  nervoase  extrem  de 

complexe care pot sus ine stări i procese de con tien ă. Oamenii sunt astfel continui cu restulț ș ș ț  

naturii i creierul lor este un astfel de sistem. Schrödinger sus ine la rândul său că extindereaș ț  

cunoa terii în domeniul naturii implică automat o extindere a cunoa terii de sine. Pentru el, nuș ș  

po i face referire la sine, fără să faci referire la natură. ț

În lucrarea sa, What is life ?, Erwin Schrödinger sus ine că legătură dintre gândurile noastre,ț  

dintre  con tien ă  i  creier  se realizează ca o urmarea a numărului  mare de atomi existent  înș ț ș  

creierul uman. Această explica ie este legată de natura legilor din fizică i chimie –acestea suntț ș  

statistice. Legile func ionează numai în momentul în care avem un număr mare de atomi. Dacăț  

2 Johann Götschl, „The Role of Physics in Erwin Schrödinger’s Philosophical System”, în Michel Bitbol i Olivierș  
Darrigol (ed.), Erwin Schrödinger, Gif-sur-Yvette: Editions Frontiers, 1992, p. 125.
3 Richard P. Feynman, ase lec ii u oare,Ș ț ș  Bucure ti: Humanitas, 2010, p. 36.ș
4 John Searle, The Rediscovery of Mind, Cambridge, Massachusets: MIT Press, 2002, p 88. 
5 Trăsăturile sau caracteristicile observabile ale unui organism care rezultă din interac iunea genotipului cu mediul.ț
6 Caracteristicile mo tenite de către un organism, regăsite în codul său genetic.ș  
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ace tia sunt în număr mic, atunci mi care lor este una dezordonată, nu mai poate fi prezisă. Cumș ș  

gândurile noastre au o natură ordonată, pentru ca să existe o coresponden ă între ele i creierulț ș  

nostru,  este  necesar  ca acesta  din urmă să fie  alcătuit  dintr-un număr foarte  mare de atomi. 

Totu i, ceea ce face ca organismul uman să fie atât de special, este faptul că în cazul lui putem tiș ș  

cu siguran ă că există anumite grupuri  incredibil  de mici de atomi care joacă un rol esen ialț ț  

pentru ceea ce se întâmplă într-un organism, i  anume geneleș 7.  Acestea sunt mult  prea mici 

pentru a putea să se supună legilor statistice i să prezinte un caracter ordonat. Totu i structurileș ș  

materiale care de in aceste proprietă i ereditare au un caracter de permanen ă absolută. O singurăț ț ț  

copie a lor poate să producă evenimente ordonate, care se află într-o perfectă coresponden ă,ț  

astfel  realizându-se  evolu ia  speciilor.  Aici  Schrödinger  realizează  o  legătură  cu  teoriaț  

evolu ionistă,  care,  combinată  cu  genetica,  este  extrem  de  importantă  pentru  în elegereaț ț  

proceselor  cognitive.  Emergerea  con tien ei  este  un  rezultat  al  interac iunii  dintre  factoriiș ț ț  

exteriori subiectului (mediu) i cei interiori subiectului (genele).ș 8 Acela i lucru era sus inut i deș ț ș  

Searle,  anterior, prin referire la fenotip i genotip i la sistemul complex de celule nervoase,ș ș  

reprezentat de creier.  Schrödinger continuă în lucrarea sa să explice care este acel lucru care 

între ine via aț ț 9, cum este el legat de fizică i de mi carea particulelor aflate într-un număr foarteș ș  

mic în organismele vii.10 

3. Subiectivitatea  

Următorul punct atins de Searle în lucrarea sa are în vedere o caracteristică specială derivată 

din  stările  mentale  con tiente  –  subiectivitatea.  ș Aceasta  trebuie  în eleasă  ca  o  categorieț  

ontologică i nu ca un mod epistemic. El sus ine că ea este asemănătoare cu durerea, în sensul înș ț  

care în momentul în care afirmi că ai o durere, această afirma ie este un obiectivă – este făcutăț  

adevărată  de  către  existen a  unui  ț fapt.  Fenomenul  durerii  însă,  durerea  însă i,  are  un  modș  

subiectiv de existen ă,  iar  în acela i  sens este i con tiin a subiectivă.  ț ș ș ș ț O consecin ă a acesteiț  

subiectivită i este faptul că ea îmi oferă un punct special de vedere. Raportarea mea la lume (careț  

nu are un punct de vedere) este întotdeauna prespectivală. Cum ar trebui totu i să ne imaginămș  

lucrurile  dacă  introducem  subiectivitatea  în  joc ?  Aceea i  întrebare  este  pusă  i  de  cătreș ș  

7 Schrödinger men ionează în ț What is life? că o genă con ine numai câteva milioane de atomi.ț
8 Johann Götschl, op. cit, p. 122.
9 Schrödinger se folose te de conceptul de negentropie, sau entropie negativă pentru a explica felul în careș  
organismele vii se men in în via ă i se deosebesc de simple bucă i de materie care se dezintegrează. ț ț ș ț
10 Această discu ie, însă, depă e te scopul lucrării mele.ț ș ș
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Schrödinger, pornind de la o alta, ce se întâmplă când observăm un copac ? Noi nu avem acces la 

copacul în sine, iar astfel, singurul dat pe care îl avem este experien a noastră – copacul fiziciiț  

este  copacul  psihologiei.11 Prin  urmare,  subiectivitatea  nu  schimbă felul  în  care  ar  trebui  să 

în elegem lumea. ț Acela i răspuns este oferit i de John Searle, la întrebarea de mai sus: „În fapt,ș ș  

ceea ce ni se cere să ne imaginăm este pur i simplu lumea care tim că există.”ș ș 12

După Searle, motivul pentru care ne este atât de greu să în elegem con tien a este dat deț ș ț  

faptul că suntem obi nui i să ne situăm mereu în postura de observatori, să abordăm lumea dupăș ț  

modelul vederii.  Însă dacă aplic acela i  model în cazul con tien ei,  aceasta devine invizibilă.ș ș ț  

Observarea  con tien ei  altei  persoane  rămâne  la  nivelul  observării  comportamentuluiș ț  

respectivului  i  a  felului  în  care  structura  lui  biologică  este  afectată  de  mediu.  Observareaș  

con tien eiș ț  mele  nu  atinge  nici  măcar  acest  nivel,  întrucât  nu  există  o  distinc ie  între  actulț  

observării i lucrul observat. Spre deosebire de modelul vederii, în cazul introspec iei nu po iș ț ț  

realiza  o  distinc ie  între  act  i  obiectul  actului  respectiv.  Aici  apare  din  nou  legătura  cuț ș  

Schrödinger, care considera că sinele nu poate fi niciodată reprezentat prin metode tiin ifice deș ț  

obiectivare întrucât  aceasta ar duce la un regres la infinit.13 De ce ? Dacă totu i încercăm săș  

facem asta, nu vom descrie sinele, ci îl vom construi prin metode tiin ifice – iar acesta nu esteș ț  

scopul demersului. 

4. Concluzii  

În  concluzie,  atât  Searle,  cât  i  Schrödinger  prezintă  o  viziune  asemănătoare  asupraș  

con tien ei,  pornind  de  la  două  teorii  tiin ifice.  Prin  combinarea  teoriei  atomice  cu  teoriaș ț ș ț  

evolu ionistă, Searle arată că anumite particule sunt organizate în sisteme vii, precum creierele,ț  

care  sunt  capabile  să  cauzeze  i  să  sus ină  con tien a,  văzută  ca  un  fenomen  biologic.ș ț ș ț  

Schrödinger  consideră  la  rândul  său  că  teoria  atomică  este  necesară  pentru  a  în elege  cumț  

emerge con tien a din creier,  făcând apel la ideea de ordine (organizare în sisteme).  În plus,ș ț  

teoria  evolu ionistă,  combinată  cu  genetica,  ne  arată  cum  se  realizează  interac iunea  dintreț ț  

factorii  interiori  subiectului  i  cei  exteriori,  care determină  apari ia  con tien ei.  Ambii  autoriș ț ș ț  

consideră  că  subiectivitatea  conferită  de  con tien ă  face  imposibilă  studierea  ei  prin  metodeș ț  

11 Henk W. de Regt, „Erwin Schrödinger”, în J. Blackmore et alia (ed.), Ernst Mach’s Vienna 1895-1930, 
Dordrecht: Klewer Academic Publishers, 2001, p. 89.
12 John Searle, op. cit., p. 96.
13 Johann Götschl, op. cit, p. 125.
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tiin ifice  sau  printr-o  ș ț superintrospec ieț .  Ar  trebui,  mai  degrabă,  să  acceptăm pur  i  simpluș  

faptele pentru a putea în elege ce e con tien a i cum ne afectează ea procesele cognitive. ț ș ț ș
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