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I. Prezentarea problemei i a ipotezelor de lucruș

Raportul dintre limbaj i lume constituie subiectul unei polemici cu privire la ș rolul i  ș mecanismul 
referin eiț .  Astfel,  numele  proprii au  devenit  obiectul  unui  conflict  teoretic  stabilit  între  două orientări 
tradi ionaleț  : cea  descriptivistă, respectiv cea a  referin ei directeț . Pe de o parte, orientarea descriptivistă, 
sus inută de Frege, Russell ori Searle pledează pentru acceptarea existen ei unui intermediar între termeni iț ț ș  
referin a lor. Contestând pozi ia millană,  potrivit  căreia numele proprii se comportă ca etichete aplicateț ț  
direct obiectelor, descriptivismul pledează pentru existen a unui intermediar necesar între nume i referent,ț ș  
asumat fie ca „sens”, potrivit lui Frege, fie ca „descrip ie definităț ”1, în accep iunea lui Russellț 2, fie ca un 
mănunchi (cluster)  de  descrip ii,  după  cum  ne  propune  Searle.  Pe  de  altă  parte,  ț antidescriptivismul, 
configurat în tradi ia milliană, va contesta pozi iile anterior amintite, prin teorii precum cele ale lui Kripke.ț ț  
Pornind de la elementele de con inut ale celor două orientări,  consider că abordările logiciste,  tributareț  
limbajului formal, nu oferă o bună explica ie a mecanismelor  ț limbajului natural. Mai întâi,  din pricina 
faptului că în limbajul natural,  în elesulț  termenilor este dependent de activitatea i  ș contextul vorbitorilor. 
Din  pricina  acestui  fapt,  în  analiza  logică  a  limbajului  natural,  distingem,  de  pildă,  între  propozi iiț  
(sentence), enun uri - folosirea propozi iilor în anumite contexte (ț ț statement/ proposition) i ș rostirea lor în 
virtutea unei anumite  inten iiț . Astfel, limbajul natural este suspectat de a fi în elător din punct de vedereș  
ontologic3,  potrivit  lui  Russell.  Mai  apoi,  limbajul  natural  este  suspectat  i  de  o  dependen ăș ț 4 fa ă  deț  

1 Există totu i „nuan e” ale descriptivismului demne de luat în calcul în abordarea numelor propriiș ț  : Frege, de pildă, reduce 
descrip iile la nume proprii. Russell însă propune o teză potrivit căreia în spatele unui nume propriu stă întotdeauna o descrip ie,ț ț  
iar în acest sens, se poate afirma că „numele este mai curând asociat decât sinonim cu descrip ia” (A.C:Grayling,ț  An Introduction 
to Philosophical Logic, 1997, p.196.)
2 Teoria descriptivistă a lui Russell diferă însă în mod evident de cea a lui Frege. Mai întâi, Russell nu renun ă total la teoriaț  
în elesului denotativ, Russell propunând acceptarea descrip iilor ca simboluri incomplete care î i dobândesc în elesul numai înț ț ș ț  
func ie de contextul în care sunt plasate. Potrivit lui Russell, dacă descrip iile nu sunt expresii referen iale, singurele expresii careț ț ț  
au capacitatea de a referi  direct  sunt numele proprii  logice,  care îndeplinesc i func ia de subiect  logic, nu doar de subiectș ț  
gramatical.  Acestea  din  urmă sunt  expresii  de  tipul  indexicalilor.  În  analiza  logică  a  limbajului  descrip iile  sunt  reduse  laț  
aser iuni de existen ă i unicitate, potrivit următorului exempluț ț ș  : Russell explicitează o descrip ie definită ca “Regele Fran ei esteț ț  
chel” prin celebra conjunc ie de trei termeni: ț ∃x[(Rx & ∀y(Ry → y=x)) & Cx]. Există deci un x pentru care predicatul R(rege) 
este T, x este unic i predicatul C(chel) este T.ș
3 De cele mai multe ori, s-au formulat pozi ii potrivit cărora structura limbajului diferă cu mult de structura realită ii. În acestț ț  
sens, limbajul este considerat a fi în elător din punct de vedere ontologic. Nu întâmplător, Russell recurge la condi ia de existen ăș ț ț  
specifică descrip iilor definite, potrivit explica iei scrisă în nota de subsol anterioară, ca solu ie pentru această problemă. ț ț ț
4 Limbajul este considerat un vehicul cultural, probleme în acest sens survenind în cazul aplicării unui cuvânt căruia i se acordă  
explica ii  distincte  în  func ie  tocmai  de  vehiculul  cultural  care  îl  con ine.  Teoria  referin ei  cauzale  constituie  însă  o  linieț ț ț ț  
importantă de dezbatere încercarea de a în elege maniera în care poate func iona limbajul, aspect pe care urmează să îl discut înț ț  
cadrul argumentelor construite în sus inerea tezei acestei lucrări. ț



relativismul cultural. Acesta din urmă era  explicat de Searle i  respins de Coolingwood, care îl în elege caș ț  
un cumul de interpretări ce suprimând faptele, alterează în elesul no iunii de „adevăr”ț ț 5. 

Constat astfel că linia descriptivistă nu oferă solu ii consistente pentru impasul semnalat de analizaț  
logică  a  limbajului  natural.  Consider  că  o  replică  solidă  poate  fi  construită  din  perspectiva 
antidescriptivismului. Mă voi opri astfel la teoria lui Kripke, care propune fixarea referin ei în cadrul uneiț  
comunită i pe baza unui fapt. Voi expuneț  : 

(1) atacul  lui  Kripke  la  teoria  descriptivistă  formulând  o  pozi ie  potrivit  căruia  comportamentulț  
numelor proprii nu poate fi echivalat cu cel al descrip iilor definite, introducând pentru aceasta  ț semantica  
lumilor posibile; 

(2) rolul i miza teoriei sale, de la definirea ș designatorului rigid la construirea unei solu ii alternativeț  
de func ionare a mecanismului referen ial al numelor proprii (ț ț teoria cauzală a referin eiț , cu cei doi pa i).ș

Teza pe care o sus in (pornind de la sintetizarea celor două „etape”) este următoarea: ț

În teoria lui Kripke, mecanismele botezului i  ș lan ului referen ialț ț  sus in coerent procesul de transmitereț  
a  referin eiț  în cadrul unei  comunită i lingvisticeț , însă aceasta nu oferă replici consistente pentru demontarea 
unor obiec ii pertinente precum atacul lui Evans la  ț rolul/  func ionalitateaț  celor două ori performarea unui 
botez din gre eală. Consider că acceptarea unui  ș backup6 din partea descrip iilor definite pentru solu ionareaț ț  
unor obiec ii de această formă oferă o sustenabilitatea mai mare teoriei lui Kripke. Voi demonstra acest aspectț  
recuperând  miza  uneia  dintre  expunerile  lui  Lycan:  “Kripke  a  reac ionat  exagerat  împotriva  paradigmeiț  
descriptiviste.[…] Trucul ar fi reconsiderarea descriptivismului, având însă grijă a nu merge prea departe, nici 
măcar cât a făcut-o Searle cu doctrina sa de un descriptivism slab. Problema este că în acest caz nu va rămâne 
mult loc de manevră.“7

II. Atacul lui Kripke la teoria descriptivistă. Fundamentele „semanticii lumilor posibile”

Kripke  contestă  teoria  descriptivistă  prin  construirea  unei  teorii  potrivit  căreia  comportamentul 
numelor  proprii  diferă  complet  de  cel  al  descrip iilor  definite.  Semantica  lumilor  posibile,  introdusă  deț  
Kripke, va opera astfel cu două aspecte: ( 1) un experiment mental prin care ne putem închipui o pluralitate de 
situa ii  contrafactuale,  prin care lumea actuală  ar  putea avea o altă  configura ieț ț  ;  (2) acceptarea  pozi ieiț  
privilegiate pe care lumea actuală o manifestă fa ă de alte lumi posibile, aceasta existând în act în mod unic.ț  
Atacul său va viza astfel tocmai instabilitatea sau oscila ia referen ială. Pentru a în elege mai  bine miza luiț ț ț  
Kripke, voi analiza următorul exemplu : fie descrip ia definită „ț Primul Ministru al României din 2013”. Dacă 
în lumea actuală W1 aceasta referă la Victor Ponta, într-o altă lume posibilă, W2, ar putea referi la Emil Boc. 
Kripke  deplasează  accentul  dinspre  descrip iile  definiteț  spre  numele proprii.  Astfel,  potrivit  teoriei  sale, 
5 Coolingwood mrge mai departe cu pozi ia sa, sus inând că discursul filosofic va deveni, la limită, imposibil în contextul în careț ț  
interpretarea suprimă adevărul. Teoria sa atacă însă o pozi ie russelliană. Dacă Russell consideră limbajul în elător din pricinaț ș  
ontologiei,  Collingwood propune în  An essay  on  Metaphysics,  depă irea  unei  crize  a  metafizicii  pornind  de  la  acela iș ș  
reper.  Filosoful  construie te  însă  următoarea  solu ie:  ș ț  „Metafizica  fără  ontologie,  ca  tiin ă  istorică  a  presupozi iilorș ț ț  
absolute”
6 No iunea de „backup” va fi în eleasă în cadrul întregului demers ca „sprijin”. Astfel, unul dintre obiectivele acestei lucrăriț ț  
constă în analiza manierei în care construirea unor replici „kripkeene” la adresa obiec iilor care au fost aduse teoriei referin eiț ț  
directe poate recurge la explica ii ori elemente din teoria descriptivistă, urmărind îndeaproape două aspecte: (1) modul în care unț  
backup –astfel în eles-  din  ț partea descrip iilor definite în elaboararea unor răspunsuri oferă o sustenabilitatea mai mare teoriei luiț  
Kripke (2)felul în care „armonizarea” celor două teorii ne poate conduce către „o cale de mijloc”, în sensul sugerat de Lycan, între 
reac ia riguroasă a antidescriptivismului kripkean i descriptivismul slab de tip Searle. ț ș
7 William Lycan, Philosophy of Language; A contemporary introduction, Routledge, 2000, p 65.



lucrurile stau diferit pentru numele proprii : Victor Ponta din lumea actuală va referi la acela i individ înș  
oricare altă lume posibilă. Există posibilitatea de a- i schimba atributele. Într-un enun  cu următoarea formăș ț  : 
„Victor Ponta din lumea W1 este Emil Boc din lumea W2”, dacă numele nu ar fi în elese ca designatori rigizi,ț  
atunci ar exista riscul ca cele două nume referă în mod necesar la aceea i entitate, însă potrivit lui Kripke,ș  
acest lucru nu este cu putință. Astfel, Kripke impune pornind de la semantica lumilor posibile, următorul 
aspect :  dacă numele este  un atribut  contingent,  referin a  e însă unul  necesar.  Cu alte  cuvinte,  numeleț  
proprii i descrip iile definite comportă o conduită semantică distinctă, cele dintâi fiind ș ț designatori rigizi. 

Pentru construc ia demersului meu, mă văd obligată să fac următoarea remarcă:ț  semantica lumilor 
posibile propusă de Kripke se distinge de cea construită de Lewis, care pleda pentru un perspectivă extremă, 
în care toate lumile posibile există.  Dacă pentru Kripke lumea actuală e singura lume privilegiată, care există 
în act, Lewis se pronun ă pentru un  ț posibilism extrem – toate lumile posibile există, a ternute ca universuriș  
paralele ce ar putea fi surprinse deodată. Această men iune este necesară pentru o sec iune ulterioară a acesteiț ț  
lucrări, în care voi dezbate maniera în care un backup din partea descrip iilor definite i-ar servi lui Kripke înț  
încercarea de a desface o obiec ie cu privire la ț identitatea transmundană, pornind de la interpretarea literală a 
metaforei lumilor posibile. 

III. Respingerea teoriei  descriptiviste prin trei linii de argumentare. Construc ia teoriei  cauzale aț  
referin eiț

Abia prin „Numire i necesitate”  ș Kripke lansează polemica fa ă de descriptivism prin reluarea tezeiț  
acesteia în varianta lui Searle: (S1)  Pentru ca numele X să refere obiectul x, trebuie ca un număr destul de  
mare dintre descrip iile asociate lui să fie adevărate despre xț . Mă voi concentra astfel pe cele trei linii de 
argumentare pe care Kripke le propune în respingerea descriptivismului :

( 1)Există posibilitatea contingen ei tuturor descrip iilor ata ate unui nume. Miza acestei linii de argumentareț ț ș  
este să sus ină faptul că e imposibilă construirea unei descrip ii care să func ioneze după un mecanism rigid,ț ț ț  
identificând acela i individ în toate lumile posibileș 8. 

(2)A doua linie de argumentare porne te de la exemplul prin care dacă teorema incompletitudinii apar ine înș ț  
fapt unui individ numit Schmidt i nu ș Gödel, atunci teza (3) a teoriei (S1) este respinsă. Potrivit tezei (3), 
dacă obiectul y e unic i de ine un cluster de proprietă i, iar acestui cluster îi corespunde numele X, atunciș ț ț  
X referă la y (“Gödel” ar fi trebuit să refere la Schmidt.)

(3)A treia linie de argumentare demontează tezele (2) i (4) potrivit cărora dacă y nu este identificat unic,ș  
numele X nu referă, a a cum presupunea (S1). Miza lui Kripke este de a demonstra că nu avem nevoie deș  
un mănunchi unic de descrip ii în referirea la un individ. De pildă, ne putem referi la fizicianul Feynmanț  
printr-o descrip ie care nu referă în mod unic la acesta, de forma „un fizician contemporan faimos”. ț

Kripke î i rezervă a doua parte a demersului său unui proces constructiv de elaborare a unei solu iiș ț  
alternative de func ionare a mecanismului referen ial al numelor proprii. Va construi astfel teoria cauzală aț ț  
referin ei în doi pa iț ș  :

(1) momentul botezului ini ialț , prin care referin a este „ tan ată” printr-un nume. Botezul ini ial va fi astfelț ș ț ț  
realizat fie printr-un act de ostensiune, fie prin aplicarea unei descrip ii în mod referen ial.ț ț

(2) transmiterea referin ei  indicate  printr-un  ț lan  cauzalț ,  din vorbitor în vorbitor.  Singura condi ie  careț  
constrânge mecanismul lan ului cauzal este aceea ca persoana care preia numele să inten ioneze să păstrezeț ț  
referin a. ț

8 În acest sens Kripke respinge cea de-a asea teză a lui S1 prin care se sus ine faptul că „afirma ia ș ț ț Dacă numele X există atunci i  
se potrive te un cluster de descrip ii, ș ț este un adevăr necesar”.



IV.Obiec ii  construite  la  adresa  atacului  kripkean  la  teoria  descriptivistă.  ț Cum  ar  „întări” 
consisten a unor replici „kripkeene” un ț  backup din partea descrip iilor definite ț

Expunând construc ia teoretica a lui Kripke i recuperând miza acestei lucrări, mă voi concentra peț ș  
formularea unor poten iale obiec ii. Îmi propun să observ îndeaproape în ce măsura un backup din parteaț ț  
descrip iilor definite ar acorda mai multă greutate unor replici formulate în termenii teoriei lui Kripke. ț

Reputat rămâne, în acest sens, atacul lui Evans la adresa teoriei referin ei directe, mai cu seamă laț  
func ionalitatea celor două păr i constituiveț ț  : actul ini ial al botezului, respectiv lan ul istorico-cauzal. Evansț ț  
construie te un exemplu potrivit căruia gemeni numi i Jim i Jack sunt inversa i de o soră medicală, alăturatș ț ș ț  
unui alt experiement mental prin care ne-am putea imagina că insula „Madagaskar” î i datorează denumireaș  
unei erori  a lui  Marco Polo,  numele desemnând pentru bă tina i o por iune din continent.  Ar trebui  înș ș ț  
virtutea actului botezului initial  să renun ăm la a numi insula Madagaskar astfel,  sau ca gemenii  să fieț  
obliga i să î i schimbe numele, în ciuda faptului că vreme îndelungată au trait numindu-se invers decât le-aț ș  
fost hărăzit, după eroarea asistentei medicale? Apar astfel două men iuni/probleme demne de semnalat: (1)ț  
numele î i pot schimba referin a prin eroare, (2) cum poate da seama teoria referin ei directe de aceastăș ț ț  
schimbare, în virtutea acceptării numelor ca „designatori rigizi” i în tradi ia actului botezului ini ial?ș ț ț  O 
potential solu ie ar consta în acceptarea unor ț botezuri multiple, prin care se ata ează noi referin e unui obiectș ț  
deja numit. În acest caz, prin eroare se poate ini ia un nou botez, sau pur i simplu printr-un botez realizat înț ș  
absen a oricărei  cuno tin e anterioare despre un obiect,  ca în cazul numirii  insulei  Madagaskar de cătreț ș ț  
Marco Polo. 

Din acest punct, îmi rămân de clarificat două aspecte :

(1) Este posibilă performarea unui botez prin eroare?

(2) Unde  intervine,  în  acest  context,  backup-ul  de  care  vorbeam din  partea  descrip iilorț  
definite în formularea unui răspuns consistent în demontarea obiec iilor amintiteț  ?

Mai întâi,  un botez prin eroare s-ar încadra în gama rostirilor nereu ite catalogate astfel  de cătreș  
Austin. 

Criticând teoria referin ei directe din perspectiva teoriei lui Austinț , consider că ne putem întreba în ce 
măsură performarea unui botez prin eroare poate fi în eles ca fiind un act de vorbire nereu it. Pentru a oferi unț ș  
răspuns acestei întrebări, se cuvine să trasez, în linii mari, câteva aspecte care in de teoria lui Austin, a a cumț ș  
apar în How to Do Things with Words9, oprindu-mă cu precădere asupra manierei în care este în eleasă deț  
către Austin structura enun urilor  performative,  prin recurs la exemplele  date  de acesta  în fixarea uneiț  
referin e  în  cadrul  ceremoniilor  de  botez.  Semnificative  pentru  demersul  meu  sunt  următoarele  douăț  
exemple de enun uri performativeț 10:  „(E. a) „Da (iau de soţie pe această femeie).” - rostit în cursul unei 
ceremonii de căsătorie. (E. b) „Îi dau acestui vas numele de Queen Elizabeth.” - rostit în timpul spargerii 
unei sticle de bordul vasului.”

Potrivit lui Austin, „Multe alte lucruri, în afară de rostirea cuvintelor aşa-numitului performativ, 
sunt guvernate de regula după care ele sunt în ordine sau au ieşit cum trebuie dacă se poate spune că ne-am 
dus în mod fericit până la capăt acţiunea noastră. Care sunt aceste lucruri putem spera să descoperim prin 
examinarea şi clarificarea tipurilor de cazuri în care ceva nu iese cum trebuie şi actul în cauză – ceremonia 

9 Pentru elaborarea acestei sec iuni a lucrării am recurs la traducerea elaborată de Prof. Mihail Radu Solcan, ț realizată după J. L. 
Austin, How to Do Things with Words, New York, Oxford University Press, 1970.
10 „S-a încetăţenit în limba română traducerea termenului original „performative” prin „performativ”. Vom păstra aici această  
tradiţie, deşi e discutabil că traducerea e cea mai fericită. În englezeşte, „to perform” înseamnă, în primul rând, a face o anume 
acţiune, a făptui ceva (nota trad.)”.



căsătoriei, punerea unui pariu, lăsarea drept moştenire, botezarea sau orice altceva – este, cel puţin în parte, 
un eşec: rostirea respectivă putem să spunem că este nu falsă, ci  nefericită11. Iar din această pricină vom 
denumi doctrina despre lucrurile care pot sau pot ajunge să nu fie în ordine din cauza unei astfel de rostiri 
doctrina despre eşuări”.  S-ar impune astfel  două tipuri  de condi ii  în realizarea actelor  performative deț  
maniera celor care in de un botez, a adar, de fixarea unei referin e. Pe de o parte, există un ansamblu deț ș ț  
condi ii  care nu sunt esen iale.  Un vorbitor poate promite un anumit lucru unui interlocutor  în absen aț ț ț  
inten iei de a îndeplini promisiunea făcută. Astfel, printr-un enun  de forma „Promit să nu spun nimănuiț ț  
secretul tău”, vorbitorul reu e te să promită –a adar actul vorbirii este reu it- însă neavând inten ia de a- iș ș ș ș ț ș  
ine făgăduiala, actul vorbirii sale devine unul nefericitț 12. Pe de altă parte, există un set de condi ii esen iale,ț ț  

a căror nerespectare încadrează „lucrurile care pot sau pot ajunge să nu fie în ordine”  într-o doctrină a 
actelor de vorbire nereu ite, deci supuse unui e ec. ș ș

Voi re ine astfel numai două asump ii ale lui Austin, care vin în întâmpinarea în elegerii manierei înț ț ț  
care un botez prin eroare poate fi catalogat ca un act nereu it: (1) „ș dacă încălcăm oricare dintre primele reguli  
(A-urile şi B-urile) – adică, să spunem, dacă rostim incorect formula sau dacă nu suntem în măsură să îndeplinim  
actul  în cauză,  să zicem, pentru că suntem deja căsătoriţi  sau pentru că ofiţerul  de intendenţă şi  nu căpitanul  
oficiază ceremonia, atunci actul respectiv, de pildă căsătoria, nu este înfăptuit, nu este dus până la capăt, nu este  
realizat” (2) Când rostirea este ratată, atunci procedura pe care pretindem că o executăm este compromisă sau este  
deformată, iar actul nostru (căsătoria etc.) este nul şi neavenit sau fără efect etc. Vorbim despre un pretins act şi  
folosim expresii de genul „a făcut un soi de căsătorie”, în opoziţie cu „s-a căsătorit”. Pe de altă parte, în cazurile  
Γ,  despre actul  nefericit  (eşuat)  spunem că este  „jucat” sau „nesincer”,  mai  degrabă decât  „doar cu titlu  de  
încercare” sau „nul” şi arătăm că este nedus până la capăt sau nedesăvârşit, mai degrabă decât nul şi neavenit sau  
fără efect.”

Situând laolaltă exemplele date de Austin cu cele ale lui Evans, s-ar putea spune că inversarea gemenilor e 
dată de un botez performat prin eroare, asumat ca un act de vorbire nereu it. Pe de altă parte însă, din exemplul luiș  
Evans se observă lesne că sora medicală nu a avut vădită inten ia de a produce încurcătura celor două nume, a a încâtț ș  
se poate formula următoarea întrebare: dacă un vorbitor fixează o referin ă unui alt obiect decât cel pe care aveaț  
inten ia să îl boteze, atunci botezul performat astfel mai poate fi catalogat ca un act nereu it?  Totodată, păstrândț ș  
asump iile anterior men ionate, de vreme ce sora medicală nu este în măsură să îndeplinească actul de fixare a uneiț ț  
referin e, atunci botezul nu ar trebui să fie în eles ca un act compromis i nul? ț ț ș

Nu acela i lucru poate fi sus inut în măsura în care acceptăm existen a unor ș ț ț posibilită i multiple deț  
ini iere a unui lan  istorico-cauzalț ț . Un răspuns kripkean ar putea fi formulat prin neglijarea ideii de „inten ie”ț  
a performării unui botez i prin asumarea faptului că fixarea unei referin e nu este un proces exclusiv, înș ț  
sensul  în  care  „ceremonia  botezului”  constă,  de fapt,  în  evenimentul  unei  numiri.  Părin ii  care  folosescț  
numele de Jack i Jim în mod inversat vor declan a prin simpla numire, un lan  cauzal în absen a unui botez. ș ș ț ț

Totodată, ideea că există multiple maniere de ini iere a unui lan  istorico-cauzal poate fi explicată iț ț ș  
prin recurs la felul în care sunt fixate referin ele unor obiecte prin descrip ii fic ionale. Pentru acest lucru, neț ț ț  
reîntoarcem la problema limbajului natural dependent de un oarecare relativism cultural. În cazul lui „Moș 

11Desigur, nu în sensul în care o persoană este nefericită, ci în sensul pe care îl avem în vedere când spunem că „a avut ideea  
nefericită de a face ceva” sau „a făcut o aluzie foarte nefericită la adresa cuiva care era prezent” etc. (nota trad.).
12 Austin explică acest fapt în următoarea manieră: „(A. 1) Trebuie să existe o procedură stabilită prin convenţie şi cu un efect 
stabilit prin convenţie, care să includă rostirea anumitor cuvinte de către anumite persoane în anumite împrejurări şi mai departe.
(A. 2) Persoanele şi împrejurările respective,  într-un caz dat, trebuie să fie susceptibile să provoace recurgerea la procedura  
stabilită prin convenţie.(B. 1) Procedura trebuie să fie executată de către toţi participanţii atât corect, cât şi (B. 2) complet. (Γ. 1)  
De câte ori procedura este menită a fi utilizată de către persoane care au anumite gânduri şi sentimente sau pentru a marca  
începerea unui comportament ce implică o suită de alte comportamente din partea oricăruia dintre participanţi, persoana care  
participă la efectuarea procedurii şi care o provoacă trebuie să aibă în realitate respectivele gânduri şi sentimente, iar participanţii  
trebuie să aibă intenţia de a se comporta în consecinţă în continuare şi(Γ. 2) trebuie să se comporte astfel în continuare. Dacă 
păcătuim faţă de vreuna dintre aceste şase reguli, rostirea noastră performativă va fi (într-un fel sau altul) nefericită.”



Crăciun” de pildă, se poate asuma, în litera argumentului lui Kripke, faptul că un lan  cauzal poate fi generatț  
de un ir  de  ș descrip ii  fic ionaleț ț ,  care  sunt  ata ate  însă  unui  icon cultural.  În  acest  exemplu  ceremoniaș  
botezului ini ial nu mai poate fi nici măcar reconstituită, încetă enindu-se în vehicularea acestui nume numaiț ț  
un lan  cauzal. ț

În acest  punct  însă,  Searle  recurge la  teza  re elei  de informa iiț ț  prin  care afirmă lipsa necesită iiț  
lan ului cauzal, întărind obiec iile la adresa teoriei lui Kripke. ț ț Searle pledează, pe de o parte, pentru con inutulț  
inten ional al numelor. Pe de altă parte, acesta propune acceptarea conduitei numelor proprii printr-un ir deț ș  
mecanisme precum Re eaua de informa ii  respectiv Fundalul (practica lingvistică într-o comunitate). Mă potț ț  
referi astfel la un faraon despre care nu cunosc nimic- Ramses al VIII-lea, de pildă, pierzându-se logica 
lan ului cauzal i posibilitatea recuperării momentului botezului ini ial. Re eaua însă îmi acordă o informa ieț ș ț ț ț  
pre ioasă, aceea potrivit căreia el a domnit între Ramses al VII-lea i Ramses al IX-lea. Din nou, un backupț ș  
din partea descrip iilor ar acorda o greutate mai mare unei replici formulată la adresa obiec iei lui Searle.ț ț  
Problema constă în faptul că numele care exprimă direct informa ii i le vehiculează, cum este cazul de maiț ș  
sus, favorizează relativismul, dependent, ca informa ia însă i, de conven iile unei comunită i i de în elesurileț ș ț ț ș ț  
pe care le acceptă. Totu i, un nume care vehiculează anumite informa ii într-o comunitate ar putea fi lipsit deș ț  
reac ii într-o alta.  ț Kripke ar putea accepta existen a numelor care vehiculează informa ii,  cu condi ia de aț ț ț  
admite că ele nu poartă o sarcină referen ială.ț

La capătul acestui demers, sunt datoare cu solu ionarea unei ultime poten iale obiec ii, ț ț ț cu privire  la 
identitatea transmundană (obiec ie care de i se adresează lumilor posibile, poate afecta nu doar maniera deț ș  
în elegere  a  conduitei  numelor  proprii  ale  indivizilor  cărora  le  apar in,  ci  însă i  ideea  de  proprietateț ț ș  
esen ială a unui individ, în virtutea identită ii sale). Un individ care apar ine mai multor lumi posibile, înț ț ț  
fiecare  manifestând proprietă i  diferite,  propune o perspectivă  care  încalcă  principiul  indescernabilită iiț ț  
identicilor13. O poten ială „ie ire” din acest impas ar fi acceptarea unei metode esen ialiste, prin care seț ș ț  
explică faptul că proprietă ile transmundane sunt contingente, iar cele care asigură identitatea obiectului caț  
fiind un construct integru, de la o lume la alta, sunt necesare. Lewis răspunde încălcării acestui principiu 
printr-o explica ie potrivit căreia indivizii au contrapăr i în lumi posibile, dar sunt lega i în lumea în careț ț ț  
există de facto.  O pozi ie kripkeană arată însă că o contraparte nu depune mărturia aceleia i persoane, ciț ș  
aduce odată cu afirmarea ei,  aceeptrea a doi indivizi  diferi i,  identitatea nefiind restrânsă la o sumă deț  
proprietă i. Aici intervine riscul interpetării literale a metaforei lumilor posibile, care nu trebuie în elese, înț ț  
stilul  lui  Lewis  ca  universuri  paralele  cuprinse  cu  vederea  deodată,  printr-un  microscop,  ci  ca  situa iiț  
contrafactuale. 

V. Concluzii. Probarea manierei în care teza propusă ini ial se sus ine în urma demersului întreprinsț ț

Consider  că în lumina expunerii  punctelor-cheie  ale teoriei  referin ei  directe  i  ale  semanticiiț ș  
lumilor  posibile  construite  de Kripke,  într-o perspectivă  necesară analizei  manierei  în  care pot  interveni 
obiec ii  deconstruite  printr-un backup din partea descrip iilor  definite,  obiectivele  acestui  demers  au fostț ț  
atinse, în mare parte. Astfel, concluziile acestei interpretări expun quod erat demonstrandum: mecanismele 
botezului i  lan ului referen ial sus in coerent procesul de transmitere a referin ei în cadrul unei comunită iș ț ț ț ț ț  
lingvistice, însă nu oferă replici consistente pentru demontarea unor obiec ii pertinente precum atacul lui Evansț  
la  func ionalitatea celor două ori performarea unui botez din gre eală.  Backup-ul din partea descrip iilorț ș ț  
definite acordă o miză mult mai puternică formulării unor solu ii pentru poten ialele obiec ii aduse teorieiț ț ț  
kripkeene, ajungându-se, astfel, la afirmarea i în elegerea unui rol pozitiv pe care compromisul amintit deș ț  
Lycan, în „temperarea” celor două teorii, precizat la începutul acestei lucrări, îl poate aduce. Cel pu in, înț  

13 Potrivit acestui principiu, în cazul a două obiecte identice, proprietă ile lor coincid în mod necesar. ț



această manieră,  am observat îndeaproape „calea de mijloc” dintre rigurozitatea teoriei  referin ei cauzaleț  
directe a lui Kripke i descriptivismul slab al lui Searle. ș
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