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Designatorii rigizi sunt acei termeni care referă la acelaşi lucru în orice lume posibilă în

care aceştia desemnează ceva. În Înţeles şi referinţă, Hilary Putnam argumentează pentru

extinderea noţiunii de rigiditate a lui Kipke, de la nume proprii, la termeni care stau pentru

genuri naturale. Astfel, termeni precum “apă”, “aur”, “tigru” referă la acelaşi lucru în toate

lumile posibile. Dar la ce anume referă, mai exact, aceşti termeni? Ce înseamnă pentru Putnam

faptul că termenii care stau pentru genuri naturale sunt designatori rigizi?

Voi începe prin a prezenta experimentul mental pe care îl propune Putnam pentru a

susţine faptul că înţelesurile nu sunt în minte, şi mai apoi pentru a arăta că termenii care stau

pentru genuri naturale sunt dezignatori rigizi. Aşa cum văd eu lucrurile, respingerea

internalismului porneşte de la două lucruri: mai întâi, de la ideea empiristă că înţelesul termenilor

care stau pentru genuri naturale este determinat de natura lucrurilor pentru care stau termenii

respectivi (putem spune că există o relaţie cauzală de la referinţă la nume); în al doilea rând, dacă

referinţa determină numirea, atunci numele va referi la acelaşi lucru în orice lume posibilă.

Să ne imaginăm că există undeva o planetă (căreia îi vom spune “Pământul Geamăn”)

care este identică la nivel macroscopic cu planeta Pământ. Putem să ne imaginăm chiar că fiecare

om de pe Pământ are un doppelgänger pe Pământul Geamăn care trăieşte aceleaşi experienţe şi

are aceleaşi procese şi stări mentale. Singura diferenţă între cele două planete este aceea că pe

Pământul Geamăn nu există lichidul format din molecule de H2O, ci unul care are o formulă mai

complicată (abreviată prin XYZ) care are aceleaşi proprietăţi observabile ca şi apa de pe Pământ,

şi pe care locuitorii Pământului Geamăn îl numesc tot apă.

Dacă un cercetător ar ajunge pe Pământul Geamăn, va găsi că ceea ce oamenii numesc

acolo “apă” este un lichid format din molecule de XYZ. Va spune, deci, “oamenii de pe



Pământul Geamăn numesc apă un lichid format din molecule de XYZ, iar ceea ce noi numim apă

pe Pământ are formula chimică H2O”. Însă, spune Putnam, “apă” referă la H2O, şi chiar dacă

oamenii nu au ştiut de la început formula chimică a apei, acest termen nu avea atunci un alt

înţeles, ci pur şi simplu nu ştiam cu adevărat la ce referă.

Cu alte cuvinte, oamenii de pe Pământul Geamăn numesc “apă” un alt lichid decât cel la

care referă termenul apă pe Pământ. Conformul lui Putnam, termenul “apă”, folosit ca pe

Pământ, nu desemnează nimic pe Pământul Geamăn, întrucât nu este de-ajuns ca un lichid să

aibă aceleaşi proprietăţi observabile ca ale apei pentru ca el să fie apă, şi este necesar ca apa să

fie formată din molecule de H2O.

Putnam susţine că rigiditatea termenului “apă” decurge din faptul că atunci când dau o

definiţie ostensivă (“acest lichid este apă”) vreau să afirm că apa este H2O, şi nu că apa are un

înţeles relativ la lume.1

Pentru a înţelege mai bine cum extinde Putnam noţiunea de rigiditate asupra termenilor

care stau pentru genuri naturale, propun să vedem ce au în comun aceştia cu numele proprii,

întrucât cele din urmă sunt termeni care referă la indivizi, pe când termenii care stau pentru

genuri naturale sunt termeni generali.

Aşadar, de ce este numele propriu designator rigid? Pentru că în procesul de identificare

transmundană trebuie să avem în vedere proprietăţile necesare, şi nu pe cele contingente ale

lucrurilor. Numele desemnează natura sau esenţa unei persoane (“numele proprii sunt designatori

rigizi, deoarece deşi omul (Nixon) s-ar fi putut să nu fi fost Preşedintele, nu este adevărat că el s-

ar fi putut să nu fi fost Nixon”)2. Mutatis mutandis, genurile naturale (cele “reale”, nu cele

convenţionale3) sunt genuri în virtutea unei esenţe reale pe care o împărtăşesc toate mostrele

particulare care aparţin unui gen, indiferent de proprietăţile lor accidentale. Esenţa reală a unui

gen natural este cunoscută a posteriori, atunci când descoperim ceea ce stă în spatele

proprietăţilor aparente. Indiferent dacă am descoperit sau nu esenţa reală a unui lucru, ea este

vizată de rela ia de numire.
1 Putnam, Înţeles şi referinţă, trad. Camil Golub, p. 9
2 Kripke, Numire şi necesitate, All Educational, Bucureşti, 2001, p. 47
3 Mă refer aici la taxonomiile după genuri şi specii din biologie.



Sunt două aspecte în expunerea de mai sus care mi se par problematice şi pe care le voi

discuta în continuare: (i) existenţa genurilor naturale “reale” şi (ii) la ce ne referim, de fapt, când

vorbim.

(i) Nu putem lua ca atare existenţa unor genuri naturale “reale” care sunt genuri în

virtutea unei esenţe reale. Un astfel de argument precum cel pe care îl oferă Putnam

pare să fie neproblematic doar pentru acele persoane care îi împărtăşesc intuiţiile

metafizice esenţialiste. Or, dacă Putnam face anumite presupoziţii, asta nu înseamnă

că angajamentul faţă de o asemenea teorie metafizică este şi cel optim pentru

cunoaştere.

Dacă acceptăm existenţa unor genuri naturale în sensul tare, şi suntem în acelaşi timp de

acord că nu putem ajunge întotdeauna la un consens cu privire la esenţa reală a unui lucru, atunci

ajungem în situaţia în care nu vom mai şti ce anume desemnează un termen şi care e înţelesul lui.

Desigur, nu toţi designatorii rigizi sunt termeni care stau pentru genuri naturale, astfel încât a

cunoaşte referinţa unui termen nu este o condiţie necesară pentru ca el să fie designator rigid.

Ştiu că descripţia “a n-a zecimală a lui π” (unde n este un număr extrem de mare) designează

rigid o anumită cifră pe care nu o cunosc; însă avem un singur candidat la referinţa descripţiei “a

n-a zecimală a lui π”. În ceea ce priveşte termenii care stau pentru genui naturale, unde ne

confruntăm cu problema proprietăţilor coextensive, nu putem stabili în principiu ce anume face

ca un termen să refere la un anumit lucru. Termenii clasificărilor după genuri şi specii sunt

convenţionali şi nu referă după modelul lui Putnam.

(ii) În privinţa referinţei termenului “apă”, vreau să fac două observaţii: prima este

legată de “botezul iniţial”(a) iar a doua de modul în care utilizăm de obicei, când

vorbim, termenul “apă”(b).

În legătură cu (a), Putnam spune un lucru mai degrabă bizar. Sigur, în mod intuitiv putem

accepta că dacă “apă” înseamnă H2O, atunci orice altceva care nu este H2O nu poate fi apă. Însă

în virtutea cărui fapt referă cuvântul “apă” la H2O şi înainte să se fi descoperit formula chimică a

apei sau, pur şi simplu, în lipsa aceste informaţii? Putnam ar răspunde, aşa cum am văzut şi până

acum, în felul următor: apă referă la H2O pentru că esenţa apei exista şi înainte să o descoperim.

Într-adevăr, probabil că apa era H2O şi înainte să îi aflăm formula chimică, însă cum este posibil



ca după procesul de numire, în care m-am ajutat de proprietăţile observabile ale apei (că e un

lichid incolor, inodor, că potoleşte setea şi aşa mai departe), să ne referim, de fapt, la un lucru pe

care nu îl cunoşteam? Cum numesc ceva referind la “esenţă” dacă nu o cunosc sau dacă pur şi

simplu vreau să ma refer la altceva?

În ceea ce priveşte (b), să luăm ca exemplu următoarele două enunţuri:

(1) Adu-mi, te rog, un pahar cu apă, ca să-mi potolesc setea.

(2) O să am nevoie de puţină apă pentru următorul experiment.

Există vreo diferenţă cu privire la referinţa termenului “apă” în cele două enunţuri?

Urmându-l pe Putnam, s-ar părea că nu – apa referă în orice situaţie la H2O. Însă oricine ar rosti

enunţul (1) nu pare să ceară un lichid care are o anumită formulă chimică. Noi nu cerem, în mod

normal, un pahar cu H2O. Cerem un pahar cu apă în virtutea proprietăţilor ei observabile.

Felul în care este folosit termenul “apă” în enunţul (2) ar părea să sugereze mai degrabă că

poziţia lui Putnam este cea corectă. Dacă “apă” nu referă la H2O, termenul ar fi ambiguu sau am

avea de-a face cu o situaţie ambiguă în care doi termeni diferiţi sunt omografi şi omofoni. Un

răspuns ar putea fi următorul: pentru a stabili referinţa unui cuvânt, trebuie să ţinem cont şi de

contextul în care el apare. Mai mult, limbajul comun este diferit de cel ştiinţific. De obicei,

putem înţelege ceea ce ne comunică cineva chiar dacă termenii nu au o extensiune foarte bine

determinată. Limbajul ştiinţific cere, însă, o anumită rigurozitate, iar înţelesul termenilor tinde

către un grad mai mare de univocitate. În enunţul (1) nu pare important să susţinem că “apă”

referă în mod necesar la H2O, iar în enunţul (2), eventualele ambiguităţi ar putea fi uşor evitate

precizând dacă este vorba de lichidul cu compoziţia chimică H2O sau de XYZ.

Consider că teza lui Putnam conform căreia termenii care stau pentru genuri naturale sunt

designatori rigizi este problematică din cel puţin două puncte de vedere. Ceea ce am încercat să

susţin în lucrarea de faţă este că argumentul lui poate fi atacat atât pe terenul metafizicii, prin

respingerea esenţialismului pe care îl asumă, cât şi prin invocarea obiecţiei de mai sus conform

căreia Putnam pare să nu ia în calcul (sau, cel puţin nu până la capăt) modul în care folosim



limbajul. Prin urmare, cred că extinderea noţiunii de rigiditate asupra termenilor care stau pentru

genuri naturale nu se susţine.
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