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În volumul Meditații metafizice proiectul principal al lui Descartes este să găsească lucrurile cu 
existență certă. În interogațiile sale ajunge la un moment dat să să convingă că părțile oricărui 
obiect, care pot fi concepute distinct, ar putea exista într-adevăr și în separație (modul în care ele 
pot fi separate nu face însă subiectul preocupării lui de moment), apoi afirmă că "pe de-o parte am o 
idee clară despre mine însumi, ..., pe de altă parte am o idee distinctă despre corp"1. De aici trage 
concluzia că "este sigur că acest eu, adică sufletul meu, prin care eu sunt ceea ce sunt, este distinct 
de corpul meu, în întregime și cu adevărat, și că pot fi sau exista fără el."2 Și astfel ia naștere 
dualismul, curent care susține că sufletul este alcătuit dintr-o cu totul altă substanță față de cea 
materială. Teza principală a dualismului este astfel distincția minte-corp. Scepticismul cu privire la 
acest curent a dat naștere de-a lungul timpului la numeroase critici. De una din dileme vreau să mă 
ocup în acest eseu și să arăt că, de fapt, Descartes dă soluția în Meditații, însă cumva integrată în 
dezbaterile sale, nu ca răspuns clar și direct. Pentru a fi mai ușor de înțeles, este nevoie de o 
reformulare a acestei soluții prin conturarea ei precisă. Mi-am propus să redau rezolvările pe care le 
oferă Descartes centrându-mă în jurul lor și explicitându-le. Voi folosi chiar alte explicații pentru a 
le reda, așa cum le-am înțeles eu, și cum consider că ar fi facilitată înțelegerea lor, dar voi rămâne în 
permanență în cadrul gândirii lui Descartes - acela în care eul există și este o substanță gânditoare.

1. Un prim mare semn de întrebare

Cum se face legătura între cele două planuri?

În acest eseu încerc să scot în evidență modul în care Descartes dă, de fapt, și rezolvarea acestei 
dileme, însă nu direct. Trebuie doar delimitată fiecare explicație a lui, și voi încerca să pun sub o 
formă mai clară și ușor de înțeles ceea ce spune el. Pentru asta mă voi folosi la finalul expunerii 
fiecărei explicații pe care o ofer argumentelor lui și de o schemă ce arată în felul următor:

Schema generală a trecerii de la inteligibil la sensibil:

Lumea inteligibilă
▼

Agentul de legătură
▼

Lumea sensibilă

În argumentările sale, Descartes dezbate aspecte diferite, unul aparținând lumii inteligibile, iar 
celălalt făcând parte din cea materială, dar menționează mereu și ce le pune în legătură. Așa că, 
după ce încerc să clarific argumentele sale, prezint la sfârșitul fiecărei explicații și o schemă 
tripartită ca cea de mai sus,  în care înlocuiesc elementele inițiale cu cele oferite de Descartes în 
respectivul argument, ca reprezentante ale fiecărui nivel.

1 R. Descartes, Meditații metafizice, București, Editura Crater, 1993, p. 71
2 Ibidem, p. 71



2. Dublul proces cognitiv

"Și eu am, cu siguranță, și puterea de a-mi imagina: căci chiar dacă s-ar putea întâmpla ... că 
lucrurile pe care le imaginez să nu fie adevărate, totuși această putere de a imagina nu încetează de 
a fi în mine în mod real, și face parte din gândirea mea."3 Aici Descartes se referă la un dublu proces 
cognitiv. Dacă la primul nivel al gândirii pot recepționa informații false, acesta făcând legătura între 
materie și spirit, la al doilea am certitudinea că "mi se pare că" percep ceva, ceva ce îmi este 
prezentat de imaginație. Chiar dacă nu pot fi sigur de adevărata existență a informațiilor pe care le 
recepționez, certitudinea este dată de faptul că pe al doilea strat cognitiv am totuși impresia că 
primesc niște informații, iar în privința acestei impresii nu mai pot avea dubii. Descartes se va folosi 
de această metodă de a obține siguranța în privința unor lucruri de mai multe ori în meditațiile sale. 
Prin acest proces, filosoful poate deveni sigur și de existența sa, atunci când afirmă că "nu se poate 
întâmpla ca atunci când văd, sau ... când mă gândesc că vad, ca eu care gândesc să nu fiu ceva 
anume."4

La începutul Meditației a VI-a, Descartes descrie imaginația, care reprezintă primul strat al dublului 
proces cognitiv, în modul acesta: "... forța și concentrarea interioară a spiritului meu ... este ceea ce 
numesc eu propriu-zis a imagina"5, iar puțin mai departe oferă explicații mai clare, conform cărora 
"imaginația ... nu este altceva decât o anumită aplicare, a facultății care cunoaște, la corpul care i se 
înfățișează în mod intim..." El diferențiază astfel trei planuri, reprezentate de facultatea de a 
cunoaște - facultatea de a imagina - obiectele de cunoscut, unde cele două facultăți constituie dublul 
proces cognitiv, ce duce la siguranță, iar obiectele fac parte din lumea sensibilă și pot fi luate la 
cunoștință prin intermediul organelor de simț. Cunoașterea (sau percepția, cum o mai numește 
Descartes) aparține spiritului: "...percepția ei [a lumânării cu care experimentează], sau mai degrabă 
acțiunea prin care este luată în seamă... este... doar o inspecție a spiritului..."6, iar imaginația este 
"forța și concentrarea interioară a spiritului meu", prin care sinele ajunge să cunoască  lucrurile 
materiale. Imaginația este deci cea care face legătura între lumile inteligibilă și materială, ea nu face 
parte strict din niciuna din acestea două, ci în anumită măsură din amândouă, și tocmai de aceea 
poate fi înșelătoare.

Schema trecerii de la inteligibil la sensibil privind facultățile prin care cunosc lumea:

Facultatea de a înțelege/de a cunoaște
▼

Facultatea de a imagina
▼

Simțul fizic

Pe fiecare nivel al acestei împărțiri și gradul de siguranță ce se poate avea cu privire la informațiile 
primite acolo este diferit, așa că o altă schemă poate fi făcută pentru a reda acest fapt.

3 Ibidem, p. 29
4 Ibidem, p. 33
5 Ibidem, p. 66
6 Ibidem, p. 31
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Schema trecerii de la inteligibil la sensibil privind certitudinea datelor primite:

Garanție a certitudinii
▼

Incertitudine
▼

Probabilitate mare de înșelătorie

Acum voi evidenția legăturile dintre cele două scheme de mai sus: Prin simțul fizic nu pot 
recepționa decât informații ce sunt foarte probabil înșelătoare, dar apoi sunt preluate de imaginație, 
care le ridică gradul de certitudine, dar încă nu pot fi convins de existența lor. Facultatea de a 
cunoaște, ultima la care se ajunge, este singura care produce cunoașterea, dându-mi astfel garanția 
existenței lucrurilor pe care le percep la acest nivel.

Moduri de a simți

"...este foarte sigur că mi se pare că văd, că aud și că mă încălzesc; și aceasta este ceea ce în mine se 
numește propriu-zis: a simți, iar aceasta, luat astfel cu toată precizia, nu este nimic altceva decât a 
gândi."7 Prin această afirmație Descartes pune semnul de echivalență între "simțire" și "gândire". 
Dar totuși, și văzul, auzul și restul funcțiilor organelor de simț, sunt tot "simțite". Însă Descartes le 
presupune în moduri diferite, chiar dacă folosește pentru ele același nume, iar pentru a facilita 
înțelegerea acestui lucru, le voi denumi distinct, în feluri caracteristice fiecăreia. Primul fel de 
simțire este ca un "simț intelectual" (aceasta subliniază că astfel sunt percepute lucrurile inteligibile, 
așa le concepe intelectul), pe când al doilea este un "simț fizic" (acesta presupune că ceva este 
receptat prin organele de simț, ceva din lumea sensibilă, materială).

Modurile prin care sunt primite informațiile

Din citatul de mai sus reiese și că Descartes vede acest "mi se pare că" drept modul în care simțul 
intelectual percepe lucrurile. În încercarea de a simplifica discuția, voi echivala construcția "mi se 
pare că" cu "am impresia că", adică "am o impresie", iar la activitate în sine mă voi referi pe scurt 
cu substantivul "impresie". În concluzie, impresia este modul prin care intelectul primește 
informații.

Descartes revine asupra rolului imaginației în perceperea lucrurilor exterioare "... urmând obiceiul 
pe care îl am, atunci când mă gândesc la lucruri corporale, de a mă folosi întotdeauna de imaginația 
mea, ..."8. Apoi evidențiază din nou legătura pe care aceasta o face între intelect și materie în felul 
acesta: "... atunci când [spiritul] își imaginează, se întoarce spre corp, și ia în considerare la el ceva 
ce este în conformitate cu ideea pe care și-a format-o el însuși sau pe care a primit-o prin 
intermediul simțurilor."9 De aici se poate concluziona că imaginația are rolul de a facilita 
transmiterea datelor exterioare intelectului printr-un fel de reprezentare mentală sensibilă. Această 
construcție are un aspect contradictoriu, dar funcția imaginației este de a prezenta intelectului un 
lucru, așa cum este acesta perceput prin simțuri, făcând prin urmare legătura între sensibil și mental. 
Din această cauză numele pe care îl dau modului prin care imaginația primește informații conține 
elemente specifice ambelor planuri, iar din descrierile pe care Descartes le face activității ei reiese 
exact acest înțeles.
7 Ibidem, p. 29
8 Ibidem, p. 67
9 Ibidem, p. 67
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Pentru simțurile fizice spun simplu că acestea "simt" și voi folosi iarăși schema tripartită, de data 
asta pentru a arăta felurile prin care omul ajunge să cunoască lumea.

Schema trecerii de la inteligibil la sensibil privind modurile prin care facultățile primesc informații:

Impresie
▼

Reprezentare mentală sensibilă
▼

Simțire

Acum voi pune această ultimă schemă în legătură cu primele: Facultatea de a înțelege/de a cunoaște 
este cea care primește informații ce îi produc o impresie, de al cărei adevăr pot fi sigur. Facultatea 
de a imagina imaginează o reprezentare mentală sensibilă, de a cărei existență nu pot fi încă sigur, 
dar care îmi face legătura între lumea exterioară, materială, și cea inteligibilă. Lumea fizică, cea mai 
incertă, îmi dă informații improbabile simțurilor fizice.

Sper astfel că am reușit să clarific explicațiile lui Descartes despre ce face legătura între lumile 
sensibilă și inteligibilă, între minte și corp. La o analiză mai detaliată a Meditațiilor sale, aceste 
legături pot fi sesizate și se poate realiza că, atât timp cât se pornește de la distincția minte-corp, pe 
care o presupune filosoful întotdeauna, nu există o inconsistență în teoria carteziană a dualismului.
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