
Probleme ale teoriei cauzal-istorice a referin eiț

- Ilustrarea unui contra-exemplu la teoria lui Saul Kripke -  

Diana Ghinea

În această lucrare îmi propun să construiesc un contra-exemplu la teoria cauzal-istorică de stabilire 

a referin ei pe care o formulează Saul Kripke, în “Naming and Necessity”ț 1. În cadrul eseului voi utiliza 

un contra-exemplu al lui Gareth Evans2, referitor la problemele pe care le întâmpină teoria lui Kripke 

atunci când discutăm despre schimbarea în timp a referin ei unui nume. Spre deosebire de acesta (undeț  

eroarea  de  referin ă  i  un  al  doilea  botez  pot  rezolva  dificultă ile  apărute),  exemplul  pe  care  l-amț ș ț  

construit  eviden iază  că de  fapt,  există  situa ii  în  care  mecanismul  cauzal-istoric  este  incomplet,  iarț ț  

pentru stabilirea referin ei este nevoie de ceva mai mult, poate chiar anumite descrip ii definite. ț ț

Saul Kripke construie te o nouă teorie pentru a ajunge la referin ă, diferită de cea descriptivistă.ș ț  

Potrivit  acesteia,  un nume referă în mod direct,  în vitutea unei rela ii  cauzale ce se realizează întreț  

utilizarea numelui i obiectul la care numele respectiv referă. ș Orice teorie de acest gen are în vedere pe 

de o parte modalitatea în care unui obiect îi este ata at un nume i pe de altă parte, mecanismul prin careș ș  

oamenii ajung să refere în mod corect la obiectul respectiv, fără ca ei să fie prezen i în momentul în careț  

obiectului îi este ata at numele. Momentul în care un lucru prime te un nume reprezintă pentru Kripkeș ș  

botezul sau  botezul ini ialț .  Mecanismul prin care oamenii  ajung să refere la obiect fără ca ei  să fie 

prezen i la botezul ini ial este ț ț rela ia cauzal-istoricăț .

Să presupunem că vrem să numim un nou-născut “Ionel”. În prezen a copilului, părintele arată spreț  

el i afirmă: “Acesta este Ionel”. În acest moment se creează o legătură cauzală între referin ă i persoanaș ț ș  

care atribuie numele, precum i între cei prezen i la numire - observatori - i referin ă. Atât persoana careș ț ș ț  

1 „Naming and Necessity”,(1972), editat de  A.P.  Martinich, în lucrarea  The Philosophy of Language,  Third 
Edition, Oxford University Press, New York, 1996;

2 În articolul „The Causal Theory of Names”, (1973), editat de A.P.Martinich, în op.cit.;
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a definit termenul, cât i observatorii vor fi capabili să refere la noul-născut cu numele de “Ionel”. Deș  

asemenea,  se  creează  o  legătură  cauzală  i  între  cel  care  nume te  copilul  i  participan ii  la  botez,ș ș ș ț  

deoarece fiecare persoană aude cuvântul “Ionel”, vede referentul, are capacitatea să îl recunoască i să îlș  

indice. 

Datorită legăturii cauzale, botezul are loc nu numai pentru cei prezen i, ci i pentru cei absen i. Nuț ș ț  

am fost prezen i la botezul colegului de bancă Vasile, dar asta nu înseamnă că noi nu suntem capabili săț  

în elegem numele sau să îl  utilizăm. Persoanele care nu sunt prezente la botez vor împrumuta,  prinț  

intermediul  legăturii  cauzale  abilitatea de a  se  referi  la  obiect  de la  persoanele care o posedă deja. 

Persoanele  de la  care  este  împrumutată  capacitatea  de a  referi  fie  au fost  prezente  la  botez,  fie  au 

împrumutat-o la rândul lor de la altcineva i au utilizat termenul în mod corect. Dacă doresc să urmărescș  

lan ul cauzal, voi ajunge până la urmă la o persoană care a fost prezentă fizic la botez: în cazul coleguluiț  

meu de bancă, tatăl său este cel care a participat la botez i chiar a atribuit numele de “Vasile” noului-ș

născut. 

În  continuare,  a  dori  să  amintesc  contra-exemplul  lui  Gareth  Evans.  Acesta  ia  cazul  insuleiș  

Madagascar, al cărei nume a fost ini ial utilizat pentru a referi la o por iune din continentul african, iarț ț  

acum referă la întreaga insulă. Primul vorbitor care ar fi utilizat numele în acest fel este Marco Polo. 

Avem de-a face în cadrul exemplului cu o schimbare a referin ei. Cum poate un nume să refere la unț  

lucru ini ial i apoi în timp să î i modifice referin a, de vreme ce numele sunt designatori rigiziț ș ș ț  ? Putem 

răspunde întrebării de mai sus, fără a intra în contradic ie cu teoria lui Kripke, în două moduri. Odată cuț  

folosirea numelui de către Marco Polo, au încetat legăturile cauzale ce realizau conexiunea între vechea 

utilizare a termenului “Madagascar” i o parte a continentului african. Începând cu Marco Polo, avem unș  

alt lan  cauzal, ceea ce determină o altă referin ă. Poate că momentul reprezintă un al doilea botez, dar înț ț  

fapt  utilizarea  termenului  este  cea  care  îi  schimbă  referin a.  Interac iunile  dintre  oameni,  ulterioareț ț  

uilizării lui Marco Polo, par decisive. Un alt doilea răspuns poate fi formulat astfel: momentul în care 

Marco Polo referă la întreaga insulă cu numele de “Madagascar” este o eroare de atribuire a referin ei iț ș  

nu un botez ini ial, dar datorită interac iunilor dintre oameni, consecin a erorii este schimbarea referin ei.ț ț ț ț  

Ambele răspunsuri reliefează în fapt importan a legăturii cauzale, care determină până la urmă referin aț ț  

unui nume.

Însă, dacă în exemplul cu insula Madagascar am putea sus ine că legătura cauzală are o importan ăț ț  

majoră i răspunde criticii, următoarea situa ie devine problematică. Să presupunem că la na terea fiuluiș ț ș  

lor, părin ii decid ca numele băiatului să fie “Viorel”. Însă, datorită tradi iilor locale, ei au datoria de aț ț  

numi copilul după dorin a na ilor. Na ii nu sunt de acord cu numele ț ș ș “Viorel” i cer ca noul-născut să fieș  

numit “Ion”. În final, părin ii acceptă cererea na ilor i afirmă: “Băiatul se va numi în buletin Ion, iar noiț ș ș  

îi  vom spune  Viorel”.  Pe  tot  parcursul  vie ii  sale,  băiatul  ajuns  bărbat  este  numit  de  familie  i  deț ș  
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cunoscu i  “Viorel”.  Singurele  momente  în  care  acesta  î i  va  aminti  că  numele  său  este  Ion  suntț ș  

momentele în care folose te buletinul (acte, diferite evenimente ale vie ii - căsătoria, na terea copiilor,ș ț ș  

etc.) i ziua onomastică. ș

Întrebarea interesantă care apare aici este: care dintre cele două nume “Ion” sau “Viorel” are drept 

referin ă bărbatul? (de observat că nu discutăm despre o persoană care vrea să îi în ele sau îi mintă peț ș  

ceilal i, pentru că în acele cazuri lucrurile sunt diferite). ț  Dacă ar fi să oferim aceea i rezolvare ca i înș ș  

cazul exemplului cu Madagascar, atunci referin a depinde de modul în care oamenii utilizează numele.ț  

Dar  aici  apare  o problemă.  Marea majoritate  a  cunoscu ilor  utilizează  numele  “Viorel”  având dreptț  

referin ă bărbatul pe care ei îl cunosc de altfel foarte bine (interac ionează cu el zilnic sau foarte des).ț ț  

Există  o  altă  categorie  de  oameni  care  îl  tiu  drept  “Ion”  –  cei  care  îi  întocmesc  acte  legale,ș  

interac ionează  cu  el  strict  legal  i  prin  intermediul  buletinului.  Pentru  ei,  numele  “Ion”  stabile teț ș ș  

referin a. Ultima categorie de oameni sunt rudele foarte apropiate care tiu că numele său este în buletinț ș  

“Ion”, dar îl numesc în via a de zi cu zi “Viorel” i mai rar, “Ion”.  În acest caz, bărbatul este referin ăț ș ț  

atât pentru  “Ion”, cât i pentru “Viorel”. ș

Astfel, avem de-a face cu trei lan uri cauzale: 1. cel al persoanelor care utilizeazț ă numele “Viorel”, 

2.  cei  care referă numai cu ajutorul  termenului  “Ion” i  3.  cei  care au cuno tin ă de ambele nume.ș ș ț  

Niciunul  dintre  ei  nu utilizează  gre it  termenul,  anume referă în  mod corect  la  acela i  bărbat  ca iș ș ș  

persoanele de la  care au aflat  numele.  Interesant  aici  este  că în  momentul  botezului  ini ial,  părin iiț ț  

acceptă numele “Ion”, tiind însă că ei vor folosi numele “Viorel”. Se elimină astfel ideea că avem de-aș  

face cu o eroare de atribuire a referin ei.  Dar nu trebuie să considerăm situa ia drept una în care copilulț ț  

s-ar numi “Ion Viorel”, pentru că ar însemna că nu ar exista lan ul cauzal de tipul 2.  ț

Putem merge i mai departe i ne putem imagina situa ia în care avem în aceea i cameră o persoanăș ș ț ș  

care utilizează numele “Viorel” i una care utilizează numele “Ion”. Dacă cele două ar afirma:ș  “Viorel 

este profesor de filosofie” i ș “Ion este profesor de filosofie”, ar trebui să acceptăm faptul că mecanismul 

referin ei func ionează – cele două persoane referă în mod corect (vorbesc despre acela i bărbat). Darț ț ș  

fără  anumite  descrip ii,  ele  nu  ar  putea  niciodată  să  priceapă  ce  spune  cealaltă.  Trebuie  informa iiț ț  

suplimentare pentru a ti într-adevăr că este vorba despre una i aceea i persoană. ș ș ș

Putem să spunem i că lan ul cauzal determinat de interac iunile dintre cei care îl numesc “Viorel”ș ț ț  

este mai puternic, de vreme ce rela iile dintre oameni sunt mai numeroase, dar asta nu înseamnă căț  

acesta îl anihilează pe celălalt. Ele func ionează în paralel, dar în momentul în care se intersectează suntț  

necesare anumite informa ii suplimentare pentru a stabili că referin a este una i accea i.  ț ț ș ș

În acest pas poate fi însă oferită o solu ie. Utilizarea descrip iilor definite atunci când o persoanăț ț  

înva ă referin a unui nume este acceptată de către Kripke, fără ca acest lucru să fie în contradic ie cuț ț ț  

teoria sa. Spre exemplu,  atunci când o persoană înva ă numele de “Traian Băsescu”,  trebuie să afleț  
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anumite detalii precum faptul că este pre edintele României din anul X, că arată într-un anume fel, etc.ș  

Aceste descrip ii definite sunt necesare pentru ca oricine să înve e să refere în mod corect la numele deț ț  

“Traian Băsescu”. Dacă descrip iile definite sunt acceptate în cadrul lan ului cauzal fără a modifica înț ț  

niciun fel teoria lui Kripke, de ce în exemplul construit de mine ele nu ar avea acela i rol? Altfel spus,ș  

descrip iile definite (sau descrip ia) care ar determina ca cele două persoane să stabiliească referin aț ț ț  

comună, au acela i rol ca i cele pe care oricine trebuie să le cunoască pentru a învă a referin a unuiș ș ț ț  

nume. 

Consider că descrip iile  definite pe care persoanele din exemplul  ilustrat  mai sus trebuie să leț  

cunoască au totu i un rol diferit de cele pe care le putem utiliza atunci când învă ăm un nume nou. Să neș ț  

imaginăm următoarea situa ie: cele două persoane din cameră, ce referă în mod diferit la acela i bărbatț ș  

sunt o cuno tin ă a lui (ce utilizează numele “Viorel)” i un ofi er de poli ie (ce utilizează numele “Ion”).ș ț ș ț ț  

Ofi erul de poli ie îl cunoa te pe bărbat pentru că l-a oprit în trafic i  i-a dat o amendă, pentru depă ireaț ț ș ș ș  

vitezei legale. Reac ia bărbatului a fost negativă, nefiind de acord cu decizia poli istului, de vreme ce seț ț  

considera  nevinovat.  În  urma  interac iunii  dintre  cei  doi,  poli istul  îl  poate  descrie  pe  bărbat  dreptț ț  

irascibil,  incapabil  de a  comunica  în  situa ii  tensionate,  fără  a  pune accent  pe aspectele  sale  fizice.ț  

Cuno tin a bărbatului în schimb, îl tie de la locul de muncă, interac ionând cu el de cel pu in 3-4 ori i îlș ț ș ț ț ș  

descrie drept un om lini tit, sociabil, care i în cazul unor situa ii problematice poate să rezolve conflicte.ș ș ț  

Cunoa te bine aspectele fizice, precum i anumite detalii despre via a personală.ș ș ț

Dacă ambele persoane se află în cameră i încearcă să înve e una pe cealaltă cum să refere în modș ț  

corect  la  cele  două nume,  nu vor  ajunge niciodată la  o descrip ie  comună.  Situa iile  în  care ele  auț ț  

interac ionat sunt total diferite. Ele nu trebuie să înve e să refere: atât numele de “Viorel”, cât i cel deț ț ș  

“Ion”  sunt utilizate corect, persoanele nu au nevoie să înve e să refere, ci să stabilească o referin ăț ț  

comună. Dacă nu apare o informa ie suplimentară, cel pu in o descrip ie, care să le determine să afirme:ț ț ț  

“Ion este  bărbatul cu numele de <<Viorel>>” sau “Viorel este bărbatul cu numele de <<Ion>>”, atunci 

procesul de stabilire a referin ei comune nu se va putea realiza. ț

Nici poli istul, nici cuno tin a bărbatului nu vor să înve e să refere la cele două nume având noiț ș ț ț  

descrip ii definite (poli istul nu este interesat să afle cum se comportă bărbatul în activită i de serviciu).ț ț ț  

Se poate spune că la final, cei doi află lucruri noi despre acesta, dar până la momentul în care ei tiu cuș  

siguran ă  că  este  vorba  de  una  i  aceea i  persoană,  informa iile  pe  care  i  le  oferă  una  alteia  suntț ș ș ț ș  

irelevante. Astfel, rolul descrip iilor definite în acest caz nu este analog cu cel al descrip iilor pe care leț ț  

folosim să referim corect în cadrul lan ului cauzal, ele sunt necesare pentru a stabili o referin ă comună. ț ț

În concluzie, consider că exemplul construit este unul interesant, în ideea în care ridică probleme 

referitoare la cum alegem referin a unui nume, atâta vreme cât punem accentul în principal pe lan ulț ț  

cauzal-istoric. Avem trei  lan uri cauzale,  ce func ionează foarte bine în paralel atunci când discutămț ț  
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despre atribuirea referin ei, dar când intervine situa ia intersec iei a două dintre ele, condi iile de atribuireț ț ț ț  

a referin ei formulate de Kripke par insuficiente. Trebuie informa ii suplimentare interlocutorilor, pentruț ț  

a  stabili  într-adevăr  că  referin a  este  una  i  aceea i  persoană.  Aceste  informa ii  suplimentare  potț ș ș ț  

reprezenta foarte bine descrip ii definite, dar odată cu introducerea lor, vom intra în contradic ie cu teoriaț ț  

lui Kripke. 
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