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Prefată
,
de
Michel Meyer

Când Editura Universite'!ţii din Bruxelles mi-a cerut se'! pregiltesc noua
ediţie a Tratatu/lIi, trebuie se'! me'!rturisesc ce'! am ezitat mult timp înainte să
accept. În definitiv, este vorba aici despre unul dintre marii clasici ai gândirii
contemporane, despre una dintre acele lucrări rare care, asemenea celor ale lui
Aristotel şi ale lui Cicero, ale lui Quintilian şi ale lui Vico, vor traversa secolele,
fe'!re'! a avea cu adeve'!rat nevoie de vreo introducere.
Ceea ce m-a decis finalmente se'! redaclez aceste câteva rânduri, dincolo de
fidelitatea pentru o gândire ce identifice'! de mult timp Şcoala de la Bruxelles c u
un om care mi-a fost prieten şi mare inspira tor, este tocmai grija de a
repoziţiona Tratatlll în raport cu tradiţia retorice'! precum şi în raport cu filosofia
în general. Pentru ce'! nice'!ieri, în Tratat, nu apare clar ceea ce dă specificitatea
aborde'!rii definite prin Noua Retorice'!. Atenţi la realizarea propriei lor viziuni,
autorii nu s-au preocupat, în ultime'! instanţe'!, câtuşi de puţin de a se situa ei
înşişi din punct de vedere istoric, aşa cum au făcut totuşi majoritatea
gânditorilor de la Aristotel încoace.
Mai întâi, câteva cuvinte despre aceaste'! Şcoală de la Bruxelles. Nimeni n u
poate spune aste'!zi dace'! ea va supravieţui, dar u n lucru este cert: c u Duprt!el şi
Perelman şi, în prezent, cu Problematologia, o filosofie distincte'!, care dă
originalitatea Bruxelles-ului, a ape'!rut aici, a crescut şi s-a manifestat în mod
unic şi continuu, pentru a înfrunta ceea ce se cuvine să numim esenţa gândirii.
Retorica reapare întotdeauna în perioade de crize'!. Pre'!buşirea mitului, la
greci, coincide cu marea perjoade'! sofistică. Imposibilitatea de a întemeia ştiinţa
moderne'!, apodicticitatea ei matematice'!, de ciltre scolastică şi teologie,
moştenite de la Aristotel, conduce la retorica Renaşterii. Astllzi, sfîrşitul marilor
explicaţii monolitice, al ideologiilor şi, mai în profunzime, al raţionalite'!ţii
carteziene, bazata pe un subiect liber, absolut şi instaurator al realităţii şi chiar a
tot ceeea ce este real, a anunţat eşecul unei anumite concepţii despre logos.
Acesta nu mai are un fundament indiscutabil, ceea ce a Ie'!sat gândirea prade'!
unui scepticism modern cunoscut sub numele de nihilism şi u nei reducţii
.
linişti toare, dar limita te, a raţiunii, pozitivismul. Intre "totul este permis" şi
"
" raţionalitatea logice'! este raţionalitatea înse'!şi , a apărut Noua Retorică şi în
general întreaga operă a lui Perelman. Cum pu tem atribui Raţiunii un câmp
propriu, care se'! nu se reduce'! nici la logice'!, prea înguste'! pentru a fi model unic,
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Pr�f{/!ă

şi care nici sa nu sacrifice misticii Fiin ţei, tăcerii wit tgensteiniene, abandonului
filosofiei in numele sfârşi tului metafizicii - acceptat de către Perelman -, in
beneficiul aqiunii politice, al li teraturii şi al poeziei? Retorica este acest spaţiu
al raţiunii, in care renunţarea la fundament, aşa cum a fost el conceput de
tradiţie, nu se va identifica neaparat cu lipsa raţiunii. O filozofie fără metafizică
trebuie sa fie posibila, pentru ca nu exista al ternativa in viitor. Fundamentul,
"raţiunea carteziana" in definitiv, ţinea loc de criteriu a priori pentru
"
departajarea tezelor opuse. Noua Retorica este, aşadar, "discursul metodei
unei raţionalităţi care nu mai poate evita dezbaterile şi are sarcina deci de a le
trata şi de a analiza argumentele care guverneaza deciziile. Nu mai este vorba
despre a privilegia univocitatea limbajului, unicitatea a priori a tezei valabile, ci
de a accepta pluralismul, atât in ceea ce priveşte valorile morale, cât şi in ceea
ce priveşte opiniile. Deschiderea catre multiplu şi că tre neconstrângator devine
deci cuvântul capital al raţionalitaţii.
Gândirea contemporana nu a fost totuşi deloc atenta la ceea ce propunea
Perelman. Abandonarii cartezianismului i-a suocedat o filozofie centrată pe
nostalgia fiinţei. Totuşi, daca Descartes recuzase ontologia, era exact pentru ca
fiinţa, numita in multiple moduri, nu putea ţine loc nici de fundament, nici de
criteriu de discursivitate raţionala. între ontologie, cu o supleţe indoielnica, dar
infinita, şi raţionalitatea apodic tica, matematica sau silogistica, dar limitata,
Perelman a luat cea de-a treia cale: argumentarea, care raţioneaza fara a
constrânge, dar care nu obligă nici la renunţarea la Raţiune în beneficiul
iraţionalului sau al indicibil ului.
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Publicarea unui tratat consacrat argumentării şi corelarea sa cu o
veche tradiţie, cea a retoricii şi a dialecticii greceşti, constituie o rllptll rii
Cll o cOl1cepţie despre raţiulle şi despre raţionall/ellt, provellilld de la Desmrtes,
care şi-a pus pecetea pe filos(�fia accidell talii a IIltimeiar trei E-ecole'.

Într-adevăr, chiar dacă nu-i va veni nimănui în minte să nege
faptul că puterea de a deJibera şi de a argumenta nu este un semn
distinctiv al fiinţei care raţionează, studiul mijloacelor de verificare
utilizate pentru a obţine adeziunea a fost complet neglijat de vreo trei
secole încoace de către logicie ni şi teoreticienii cunoaşterii. Aceasta Se
datorează faptului că există ceva neconstrângător în argumentele care
vin în sprijinul unei teze. Natura Însăşi a deliberării şi a argumentării se
opune necesităţii şi evidenţei, căci nu deliberăm acolo unde soluţia este
necesară şi nu argumentăm Împotriva evidenţei. Domeniul argumen
tării este cel al verosimilului, al plauzibilului, al probabilului, În măsura
în care acesta din urmă scapă certitudinilor calculului. Or, concepţia
exprimată clar de Descartes În prima parte a DiscII rsuilli asupra metodei
era de a considera "drept aproape fals tot ceea ce. nu era decât
verosimil". El este cel care, făcând din evidenţă marca raţiunii, nu a
vrut să accepte ca raţionale decât demonstraţiile care, plecând de la idei
clare şi distincte, propagau, cu ajutorul unor dovezi apodictice,
evidenţa axiomelor pentru toate teoremele. Raţionamentul more
geometrica era modelul propus filosofilor dornici să construiască un
sistem de gândire care să poată ajunge la demnitatea unei ştiinţe. O
1 Cf. Ch. PERELMAN, Raisbn eternelle, raison historique, Acles dll V,· CJIlgn?s
des Socieles tie Pililosopllie de lallglle jrall(;aise, Paris, 1952, pp. 347-354.
- A se vedea la sfârşitul volumu lui referinţele bibliografice exacte referitoare la
lucrările citate.
Pentru comoditatea cititorului, textele in limbă străină sunt date in traducere.
Acest lucru este rezultatul preocupărilor noastre, cu excepţia cazurilor in care
indicăm traducerea utilizatil.
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ştiinţă raţională nu poate, într-adevăr, să se mulţumească cu opinii mai
mult sau mai puţin verosimile, ci elaborează un sistem de propoziţii
necesare care să se impună tuturor fiinţelor raţionale şi în legătură cu
care acordul este inevitabil. Rezultă de aici că dezacordul este semn de
eroare. " De fiecare dată când doi oameni susţin în legătură cu acelaşi
lucru un raţionament contrar, este cert, spune Descartes, că unul din
doi se înşeală. Mai mult, niciunul dintre ei nu deţine adevărul; căci
dacă ar avea o concepţie clară şi fermă, ar putea să o expună adver
sarului său astfel Încât ea ar sfârşi prin a forţa convingerea celui din
urmă" 1.
Pentru partizanii ştiinţelor experimentale şi inductive, ceea ce
contează este mai puţin necesitatea propoziţiilor, cât adevărul lor,
conformitatea lor ClI faptele. Empiristul consideră drept dovadă nu atât
"forţa căreia spiritul îi cedează şi se găseşte constrâns să-i cedeze, cât
cea căreia el ar trebui să-i cedeze, cea care, impunându-i-se, i-ar face
convingerea conformă cu faptul "2. Dacă evidenţa pe care el o recu
noaşte nu este cea a intuiţiei raţionale, ci chiar cea a intuiţiei sensibile,
dacă metoda.pe care el o preconizează nu este cea a ştiinţelor deductive,
ci a ştiinţelor experimentale, el nu este mai puţin convins că singurele
dovezi valabile sunt dovezile recunoscute de către ştiinţele naturale.
Este raţional, În sensul lărgit al acestui cuvânt, ceea ce este
conform metodelor ştiinţifice, iar lucrările de logică consacrate stu
diului mijloacelor de demonstrare, limitate esenţialmente la studiul
deducţiei şi, de obicei, completate cu indicaţii referitoare la raţiona
mentul inductiv, reduse de altfel la mijloace nu de a construi, ci de a
verifica ipotezele, se aventurează destul de rar în examinarea mijloa
celor de demonstrare utilizate în ştiinţele umane. Într-adevăr, logici
anul, inspirându-se din idealul cartezian, nu se simte la largul său decât
în studiul dovezilor pe care Aristotel le califica drept analitice, toate
celelalte mijloace neprezentând acelaşi caracter de necesitate. Iar
această tendinţă s-a accentuat şi mai tare de un secol Încoace când, sub
influenţa unor logicieni-matematicieni, logica a fost limitată la logica
1 DESCARTES, CEllVres, t. XI: Regles pour la direction de /'esprit, pp. 205-206.
2 John Stuart M ILL, Un sistem de logică dedJ/ctivă şi inductivă, I II, chap. XXI, § 1,
voI. II, p. 94.

II/traducere

13

formală, adică la studiul mijloacelor de demonstrare utilizate în
ştiinţele matema tice. Rezultă de aici că raţionamentele străine dome
niului pur formal scapă logicii şi, prin aceasta, scapă şi raţiunii. Această
raţiune, în legătură cu care Descartes spera că ar permite, măcar în
principiu, rezolvarea tuturor problemelor care se pun oamenilor şi al
cărei spirit divin deţine deja soluţia, a fost din ce în ce mai limitată în
competenţa sa, astfel încât ceea ce scapă unei reduceri la formal îi
prezintă acesteia dificultăţi insurmontabile.
Trebuie oare să tragem din această evoluţie a logicii şi din progre
sele incontestabile pe care ea le-a realizat concluzia că raţiunea este
total incompetentă în domeniile care scapă calculului şi că acolo unde
nici experienţa, nici deducţia logică nu ne pot furniza soluţia unei
probleme, nu ne mai rămâne decât să ne abandonăm forţelor iraţionale,
instinctelor noastre, sugestiei sau violenţei?
Opunând voinţa judecăţii, spiritul de fineţe spiritului de geome
trie, inima raţiunii şi arta de a persuada celei de a convinge, Pascal
căutase deja să prevină carenţele metodei geometrice care rezultă din
aceea că omul, decăzut, nu mai este doar o fiinţă raţională.
Unor scopuri similare corespund opoziţia kantiană dintre credinţă
şi ştiinţă şi antiteza bergsoniană dintre intuiţie şi raţiune. Dar fie că este
vorba despre filosofi raţionalişti sau despre cei care sunt-calificaţi drept
antiraţionalişti, toţi continuă tradiţia carteziană prin limitarea impusă
ideii de raţiune.
Ni se pare, dimpotrivă, că este acolo o limitare il/dl/să şi perfec t
nejustificată a domenil/illi ÎIl care interville facultatea lloastră de Il raţiolltl şi
de a demonstra. Într-adevăr, în timp ce Aristotel analizase deja demon
straţiile dialectice ală turi de cele analitice, pe cele care privesc veridicul
alături de cele care sunt necesare, pe cele care servesc În deliberare şi în
argumentare alături de cele care sunt utilizate În demonstraţie, concep
ţia postcarteziană despre raţiune ne obligă să facem să intervină
elemente iraţionale, de fiecare dată când obiectul cunoaşterii nu este
evident. Fie că aceste elemente constau în obstacole care trebuie
surmontate - precum imaginaţia, pasiunea sau sugestia -, fie în surse
supraraţionale de certitudine precum inima, graţia divină, EinfUhlung
sau intuiţie bergsoniană, această concepţie introduce o dihotomie, o
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diferenţiere a facultăţilor umane complet artificială şi contrară demer
surilor reale ale gândirii noastre.
Ideea de evidenţă, care caracterizează raţiunea, este cea care trebuie
criticată, dacă vrem să facem loc unei teorii a argumentării, care să
admită folosirea ratiuni i pentru a ne dirija acţiunea şi pentru a o
influenţa pe a celorlalţi. Evidenţa este concepută drept forţa căreia orice
spirit normal nu poate decât să-i cedeze şi în acelaşi timp drept semn
de adevăr a ceea ce se impune pentru că este evident1. Evidenţa ar lega
psihologicul de logic şi ar permite trecerea dintr-unul din aceste
planuri în celălalt. Orice demonstraţie ar fi reducere la evidenţă, iar
ceea ce este evident nu ar avea nevoie de nici o demonstraţie: este
aplicare imediată, prin intermediul lui Pa�cal, a teoriei carteziene a
evidenţei2.
Leibniz se pronunţa deja împotriva acestei limitări pe care lumea
dorea să o impună logicii. EI dorea, într-adevăr, "să se demonstreze sau
să se dea mijlocul de a demonstra toate Axiomele care nu sunt deloc
primitive; fără a distinge opinia pe care oamenii o au despre aceasta şi
fără a exista preocuparea ca ei să consimtă sau nu la ea "3.
Or, teoria logică a demonstraţiei s-a dezvoltat urmându-I pe
Leibniz şi mI' pe Pascal şi nu a admis că ceea ce era evident nu avea
nevoie de nici o demonstraţie; la fel, teoria argumentârii nu poate fi
dezvoltată dacâ orice demonstraţie este concepută ca reducere la
evidenţă. Într-adevăr, obiectul acestei teorii este studierea tehnicilor
discursive care permit provocarea sali creşterea adeziunii spiritelor la tezele
Î11 legătură cu care li se cere asmtimentul. Ceea ce caracterizează
adeziunea spiritelor este că intensitatea ei este variabilă: nimic nu ne
obligâ să limităm studiul nostru la un anumit grad de adeziune,
caracterizat prin evidenţă, nimic nu ne permite să considerăm a priori
gradele de adeziune la o teză proporţionale cu probabilitatea sa şi să
confundăm evidenţa cu adevărul. Este o bună metodă aceea de a nu
1 Cf. Ch. PERELMAN, De la preuve en philosophie, În Rhetoriq ue el plJilosoplJie,
pp. 123 şi urmi!ltoarele.
2 PASCAL, Despre arta de a collvinge, Reguli pentru demonstraţii, pp. 380.
3 LEIBN1Z, ed . Gerhardt, 5e voI., NOl /veal/x essais sur /'elltmdemellt, p.6 7. (Ed.
rom.: ALL Educational, Buc., 2003, p. 26; 11.1.)
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confunda, la început, aspectele raţionamentului referitoare la adevăr cu
cele care se referă la adeziune, ci de a le studia separat, chiar dacă ne
vom ocupa ulterior de interferenta sau de corespondenta lor eventuale.
Numai cu această conditie este posibilă dezvoltarea unei teorii a
argumentării care să aibă fortă filosofică.
fI

Dacă în timpul acestor ultime trei secole au apărut lucrări
ecleziastice preocupate de probleme puse de credinţă şi de predicare1,
dacă secolul al XX-lea a putut fi calificat chiar drept secol al publicităţii
şi al propagandei şi dacă numeroase lucrări au fost consacrate acestei
materii2, logicienii şi filosofii moderni, în ceea ce-i priveşte, s-a u
dezinteresat cu totul de subiectul nostru. Este motivul pentru care
tratatul nostru are în vedere mai ales preocupările Renaşterii şi, dincolo
de aceasta, pe acelea ale autorilor greci şi latini care au studiat arta de a
persuada şi de a convinge, tehnica deliberării şi a discuţiei. Este şi
motivul pentru care noi îl prezentăm ca fii nd o llouă retorică.
Analiza noastră se referă la demonstraţiile pe care Aristotel le
numeşte dialectice, pe care el le examinează în Topjea şi a căror utilizare
o prezintă în Retorica sa. Această revenire la terminologia lui Aristotel
ar fi justificat apropierea dintre teoria argumentării şi dialectică,
concepută de Aristotel însuşi ca artă de a raţiona, plecând de la opinii
general acceptate (EUAOY0I))3: Dar mai multe motive ne-au incitat la a
prefera apropierea de retorică.
Primul dintre ele este confuzia pe care ar risca să o· aducă această
întoarcere la Aristotel. Căci dacă cuvâ ntul dialectică a servit, timp de
secole, la desemnarea logicii înseşi, de la Hegel încoace şi sub influenţa
unor doctrine care se inspiră din el, acesta a dobândit un sens foarte
îndepărtat de sensul său primitiv şi care este destul de larg acceptat în
1 Cf. mai ales lui Richard D. D. WHATELY, Eleme,lls of R/zetaric, 1828; cardina l u l
NEWMAN, Gra,,,,"ar o fA tl5ellt, 1870.
2 Pentru bibliografie a se vedea H. D. LASSWELL, R. D. CASEY şi B. L. SMITH,
Propagarida arrd Promotio'lIIl A ctivities, 1935; B. L. SMITH, H. D. LASSWELL şi
R. D. CASEY, Propaglll.da, Co",mu llicatiarr arid Public Opi"ia", 1946.
J ARISTOTE, Tapil/ucs, l iv.l, chap.I, 100 a.
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terminologia filosofică contemporană. Nu putem spune acelaşi lucru
despre cuvântul retorică, al cărui uzaj filosofic este în aşa măsură căzut
În desuetudine, încât nu-I găsim menţionat în vocabularul filosofiei al
lui A. Lalande: sperăm că tentativa noastră va face să renască o tradiţie
glorioasă şi seculară.
Dar un alt motiv şi mai important în opinia noastră ne-a deter
minat alegerea: este însuşi spiritul în care Antichitatea s-a ocupat de
dialectică şi de retorică. Raţionamentul dialectic este considerat paralel
cu raţionamentul analitic, dar tratează despre veridic în loc să trateze
despre propoziţii necesare. Ideea însăşi că dialectica se referă la opinii,
adică la teze la care aderăm cu o intensitate variabilă, nu este pusă în
valoare. S-ar spune că statutul opinabilului este impersonal şi că
opiniile nu se referă la spiritele care aderă la ele. Dimpotrivă, această
idee de adeziune şi de spirite cărora li se adresează un discurs este
esenţială în toate teoriile antice ale retoricii. Apropierea noastră de
aceasta din urmă vizează sublinierea faptului că orice argumentare se
desfăşoară în funcţie de un auditoriu; studierea opinabilului din Topică
se va putea, în acest cadru, insera la locuI" său.
Este de la sine înţeles, totuşi, că tratatul nostru de argumentare va
depăşi prin anumite părţi şi din plin limitele retoricii anticilor, negli
jând totodată anumite aspecte care atrăseseră atenţia maeştrilor retoricii.
Obiectul retoricii anticilor era, înainte de toate, arta de a vorbi în
public într-o ma nieră persuasivă: ea se referea deci la utilizarea
limbajului vorbit, a discursului, în faţa unei mulţimi reunite în piaţa
publică, cu scopul de a obţine adeziunea acesteia la o teză care i se
prezenta. Se constată, prin aceasta, că scopul artei oratorice, adeziunea
spiritelor, este acelaşi ca cel al oricărei argumentări. Dar nu avem
motive să limităm studiul nostru la prezentarea unei argumentări prin
cuvânt şi să reducem la o mulţime adunată într-o piaţă tipul de
auditoriu căruia i se adresează discursul.
Respingerea primei limitări rezultă din faptul că preocupările
noastre sunt mai mult cele ale unui logician dornic să înţeleagă
mecanismul gândirii decât cele ale unui profesor de elocinţă dornic să
formeze practicieni; este suficient să cităm Retorica lui Aristotel pentru a
arăta că modul nostru de a considera retorica se poate prevala de
exemple ilustre. Studiul nostru, preocupându-se mai ales de structura
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argumentării, nu va insista deci pe maniera în care se efectuează
comunicarea cu auditoriul.
Dacă este adevărat că tehnica discursului public diferă de cea a
argumentării scrise, preocuparea noastră fiind aceea de a analiza
argumentarea, nu ne putem limita la examinarea tehnicii discursului
vorbit. Mai mult, având În vedere importanţa şi rolul modern al tipa
rului, analizele noastre se vor referi mai ales la textele tipărite.
Dimpotrivă, vom neglija mnemotehnica şi studiul debitului sau al
acţiunii oratorului; aceste probleme sunt de resortul conservatoarelor şi
al şcolilor de artă dramatică; ne vom dispensa de examinarea lor.
Accentul pus pe textele scrise va avea drept consecinţă, pentru că
acestea se prezintă în formele cele mai variate, faptul că studiul nostru
va fi conceput în generalitatea sa şi nu se va opri în mod special la
discursuri considerate ca o unitate cu o structură şi cu o lungime mai
mult sau mai puţin admise în mod convenţional. Cum, pe de altii parte,
discuţia cu un singur interlocutor sau chiar deliberarea intimă ţin, în
opinia noastră, de o teorie generală a argumentării, se înţelege cii ideea
pe care o avem despre obiectul studiului nostru depăşeşte cu mult
obiectul retoricii clasice.
Ceea ce păstrăm din retorica tradiţională, este ideea însăşi de
auditoriu, care este evocată imediat ce ne gândim la un discurs. Orice
discurs se adresează unui auditoriu şi uităm adesea că acest lucru este
valabil şi pentru tot ce este scris. În timp ce discursul este conceput în
funcţie chiar de auditoriu, absenţa materială a cititorilor îl poate face pe
scriitor să creadă că este singur pe lume, cu toate că de fapt textul său
este întotdeauna condiţionat, conştient sau inconştient, de către cei
cărora pretinde el că li se adresează.
De aceea, din motive de comoditate tehnică şi pentru a nu pierde
niciodată din vedere acest rol esenţial al auditoriului, când vom utiliza
termenii "discurs ", "orator " şi "auditoriu" , vom înţelege prin aceasta
argumentarea, pe cel care o prezintă şi pe cei cărora li se adresează ea,
fără a ne opri la faptul că este vorba de o prezentare orală sau în scris,
fără a deosebi discursul pus în formă de expresia fragmentară a gândirii.
Dacă, la antici, retorica se prezenta ca studiul unei tehnici utilizate
de vulgul nerăbdător să ajungă rapid la concluzii, să-şi formeze o
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opinie, fără a-şi da în prealabil osteneala unei investigatii serioasel, în
ceea ce ne priveşte, nu dorim să limităm studiul argumentării la unul
adaptat unui public de ignoranti. Chiar acest aspect al retoricii explică
de ce a fost ea combătută cu ferocitate de P.laton, în Gorgins1, şi care a
favorizat declinul acesteia în opinia filosofică.
Într-adevăr, oratorul este obligat, dacă vrea să actioneze, la a se
adapta auditoriului său şi se înţelege fără dificultate că discursul cel
mai eficace asupra unui auditoriu incompetent nu este neapărat cel
care duce la convingerea filosofului. Dar de ce să nu admitem că pot fi
adresate argumentări oricărei specii de auditorii? Când Platon visează,
în Pllnidros, la acea retorică ce ar fi demnă de filosof, ceea ce preconi
zează el este·o tehnică ce i-ar putea convinge pe zeii înşişP. Schimbând
auditoriul, argumentarea îşi schimbă aspectul, iar dacă scopul pe care
ea îl vizează este de a actiona întotdeauna cu eficacitate asupra
spiritelor, pentru a aprecia valoarea ei nu putem să nu ţinem cont de
calitatea spiritelor pe care reuşeşte să le convingă.
Aceasta justifică importanţa deosebită pe care o vom acorda
analizei argumentărilor filosofice, considerate în mod tradiţional drept
cele mai "raţionale" posibile, exact pentru faptul că sunt presupuse ca
adresându-se unor cititori care pot cu greu cădea pradă sugestiei,
presiunii sau interesului. Vom arăta de altfel că aceleaşi tehnici de
argumentare se regăsesc la toate nivelurile, la cel al discuţiei În jurul
unei mese familiale, ca şi la cel al dezbaterii într-un mediu foarte
specializat. Dacă calitatea spiritelor care aderă la anumite argumente, în
domenii înalt speculative, prezintă o garanţie pentru valoarea acestora,
faptul că structura lor este comună cu cea a argumentelor utilizate în
discuţiile cotidiene va explica de ce şi cum se ajunge la a le înţelege.
Tratatul nostru nu se va ocupa decât de mijloace discursive folosite
pentru a obţine adeziunea spiritelor: doar tehnica ce utilizează limbajul
pentru a persuada şi pentru a convinge va fi examinată ulterior.
Această limitare nu implică deloc faptul că, în opinia noastră,
acesta ar fi modul într-adevăr cel mai eficient de a acţiona asupra
1

ARISTOTEL, Riletoriq//e, tiv./, ehap. 2, 1357 a.
PLATON, Gorgias, ef. mai ales 455, 457 a, 463, 471 d.
3 PLATON, Plwidros, 273 e.
2

ef.
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spiritelor, dimpotrivă. Suntem ferm convinşi că convingerile cele mai
solide sunt cele care nu numai că sunt admise fără demonstraţie, dar
care, adesea nu sunt nici măcar explicitate. Iar când este vorba de a se
obtine adeziunea, nimic nu este mai sigur decât experienta externă sau
internă şi calculul conform unor reguli prealabil admise. Dar recur
gerea la argumentare nu poate fi evitată atunci când aceste demon
stratii sunt discutate de una din părţi, atunci când nu se cade de acord
asupra influenţei sau a interpretării lor, asupra valorii sau a raportului
lor cu problemele controversate.
Pe de altă parte, orice actiune care vizează obtinerea adeziunii
cade în afara câmpului argumentării, în măsura în care nici o utilizare a
limbajului nu vine să-I sprijine sau să-I interpreteze: cel care predică,
spre exemplu, fără a spune nimic, cel care foloseşte mângâierea sau
palma pot obtine un rezultat apreciabil. Nu ne vom apleca asupra
acestor procedee decât atunci când, datorită limbajului, sunt puse în
evidenţă, când se recurge la promisiuni sau la amenintări. Mai există şi
cazuri - precum binecuvântarea şi imprecatia - în care limbajul este
utilizat ca mijloc de actiune magică directă, şi nu ca mijloc de comu
nicare. Nu le vom discuta decât dacă această actiune este integrată într
o argumentare.
Unul dintre factorii esentiali ai propagandei, aceea care s-a
dezvoltat în special în secolul al XX-lea, dar a cărei utilizare este
cunoscută încă din Antichitate, şi de care Biserica catolică a profitat cu
o artă incomparabilă, este conditionarea auditoriului cu ajutorul unor
tehnici numeroase şi variate care utilizează tot ceea ce poate avea
inf1uentă asupra comportamentului. Aceste tehnici exercită un efect
incontestabil în ceea ce priveşte pregătirea auditoriului, pentru a-I face
mai accesibil argumentelor care i se vor prezenta. Iată încă un punct de
vedere pe care analiza noastră îl va neglija: nu ne vom ocupa decât de
conditionarea auditoriului prin discurs, din care rezultă consideraţii
despre ordinea în care trebuie să fie prezentate argumentele pentru a
exercita cel mai puternic efect.
în sfârşit, probele extra-tehnice, cum le numeşte AristoteJl - întele
gând prin aceasta pe cele care nu ţin de tehnica retorică nu vor intra
._,

1 A RISTOTE,

RI/Cloriq//e, 1,

chap. 2, 1355 b.
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în studiul nostru decât atunci când apare un dezacord cu privIre la
concluziile ce pot fi trase. Pentru că noi ne interesăm mai putin de
desfăşurarea completă a unei dezbateri decât de schemele argumenta
tive puse în joc. Denumirea antică de "probe extra-tehnice" este
potrivită pentru a ne aduce aminte că, în timp ce civilizaţia noastră,
caracterizată prin extrema sa ingeniozitate în tehnicile destinate să
actioneze aSlJpra lucrurilor, a uitat complet teoria argumentării, a acţi
unii asupra spiritelor prin intermediul discursului, aceasta era consi
derată de greci, sub numele de retorică, drept nEXu'l prin excelenţă.
[II

Teoria argumentării, care vizează, prin discurs să obţină o acţiune
eficientă asupra spiritelor, ar fi putut fi tratată ca o ramură a
psihologiei. Într-adevăr, dacă argumentele nu sunt constrângătoare,
dacă nu trebuie În mod necesar să convingă dar au o anumită forţă,
care poate de altfel să varieze după auditorii, nu trebuie oare aceasta
apreciată după efectul pe care îl produce? Studierea argumentării ar
deveni astfel unul din obiectele psihologiei experimentale, în care
argumentilri variate ar putea fi testate în faţa unor auditorii variate,
suficient de bine cunoscute pentru a se putea trage, pornind de la
aceste experienţe, concluzii de o anumită generalitate. Unii psihologi
americani nu au ratat ocazia de a se ocupa de astfel de studii, al căror
interes nu este, de altfel, contestabiJl.
Dar modul nostru de a proceda va fi diferit. Noi d\utăm, mai Întâi,
să caracterizăm diversele structuri argumentative, a căror analiză
trebuie să preceadă orice test experimental la care ar putea fi supusă
eficacitatea lor. Şi, pe de altă parte, noi nu ne gândim că metoda de
laborator ar putea determina valoarea argumentărilor utilizate în
ştiintele umane, În drept şi în filozofie, căci metodologia însăşi a psiho
logului constituie deja un obiect de controversă şi tine de studiul de
fată.

1 A se consulta in special H. L. HOLLINGWORTH, rIIe psychology of file IIl/dience,
1935; Cari 1. HOVLAND, Effects of the Mass Media of Communication, cap 28
din HlllldlJook of social pSYc/lOlogJ}, editat de Gardner LINDZEY, 1954.
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Demersul nostru va diferi radical de demersul adoptat de filosofii
care se străduiesc să reducă raţionamentele În materie socială, politică
sau filosofică, inspirându-se din modelele furnizate de ştiinţele deduc
tive sau experimentale şi care resping ca fiind fără valoare tot ceea ce
nu se conformează schemelor prealabil impuse. Dimpotrivă: noi ne
vom inspira din logicieni, dar o facem pentru a imita metodele care le-au
reuşit atât de bine de aproape un secol.
Să nu uităm, într-adevăr, că, în prima jumătate a secolului al XX-lea,
logica nu avea vreun prestigiu nici în mediile ştiinţifice, nici in faţa
marelui public. Whately putea scrie, pe la 1828, că dacă retorica nu se
mai bucura de stima publicului, logica se bucura şi mai puţin de favo
rurile acestuial.
Logica a putut lua un avânt extraordinar în ultima sută de ani
când, încetând să repete la înfinit vechi formule, şi-a propus să
analizeze mijloacele de probă utilizate efectiv de matematicieni. Logica
formală modernă s-a constituit ca studiu al mijloacelor de demonstraţie
utilizate în ştiinţele matematice. Dar rezultă de aici di domeniul său
este limitat, căci tot ceea ce este ignorat de matematicieni este străin
logicii formale. Logicienii au obligaţia de a completa teoria demon
straţiei astfel obţinute printr-o teorie a argumentării. Noi vom încerca
să o construim analizând mijloacele de probă de care se servesc ştiinţele
umane, dreptul şi filosofia; vom examina argumentările prezentate de
publicişti în ziarele lor, de politicieni în discursurile lor, de avocaţi în
pledoariile lor, de judecători în motivaţiile lor, de filosofi În tratatele lor.
Aria noastră de studiu, care este imensă, a rămas in părăsire timp
de secole. Sperăm că primele noastre rezultate îi vor incita pe alţi
cercetători să le completeze şi să le perfecţioneze.

I Richard D. D. WHATELY,

Elemellis

of RI,clor;c, 1828, Prefaţil.
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§ 1. Demonstraţie şi argumentare
Pentru a expune adecvat caracterele particulare ale argumentării
şi problemele inerente studierii acesteia, nimic nu se compară cu opu
nerea ei concepţiei clasice a demonstraţiei şi mai exact logicii formale
care se limitează la examinarea mijloacelor de probă demonstrative.
În logica modernă, apărută dintr-o reflecţie asupra raţioname n
tului matematic, sistemele formale nu mai sunt corelate cu o evidenţă
raţională oarecare. Logicianul este liber să elaboreze după bunul plac
limbajul artificial al sistemului pe care-I construieşte, să determine
semnele şi combinaţiile de semne care vor putea fi utilizate. EI singur
decide care sunt axiomele, adică expresiile considerate fără probă
valabile în sistemul său şi să spună care sunt regulile de transformare
pe care le introduce şi care permit deducerea, pornind de la expresii
valabile, a altor expresii la fel de valabile în sistem. Singura obligaţie,
care se impune constructorului de sisteme axiomatice formalizate şi
care face ca demonstraţiile să devină constrângi'Hoare, este de a alege
semne şi reguli astfel încât să se evite dubiul şi ambiguitatea. Trebuie
ca, fără a ezita, şi chiar mecanic, să fie posibil să se stabilească dacă o
suită de semne este admisă în sistem, dacă ea este de aceeaşi formă cu o
altă suită de semne, dacă este considerată valabilă pentru că este
axiomă sau expresie deductibilă, pornind de la axiome, într-o manieră
conformă cu regulile de deducţie. Orice consideraţie referitoare la
originea axiomelor sau a regulilor de deducţie, la rolul pe care sistemul
axiomatic este de presupus că-1 joacă în elaborarea gândirii, este străină
logicii astfel concepute, în sensul că iese din cadrele formalismului in
discuţie. Căutarea univocităţii indiscutabile i-a condus chiar pe logici
enii formalişti la construirea unor sisteme În care nu suntem preocupaţi
de sensul expresiilor: ei sunt mulţumiţi dacă semnele introduse şi
transformăriie care le privesc sunt de necontestat. Ei Iasă interpretarea
elementelor sistemului axiomatic în seama celor care îl vor aplica şi
care vor trebui să se preocupe de adecvarea lui la scopul urmărit.
Când este vorba de demonstrarea unei propoziţii, este suficient să
arătăm cu ajutorul căror procedee poate fi ea obţinută ca ultimă
expresie a unei suite deductive ale cărei prime elemente sunt furnizate
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de cel care a construit sistemul axiomatic în interiorul căruia se
efectuează demonstraţia. De unde vin aceste elemente, sunt ele adevă
ruri impersonale, gânduri divine, rezultate ale experienţei sau postulate
proprii autorului, iată întrebări pe care logicianul formalist le consideră
străine disciplinei sale. Dar când este vorba de a argumenta, de a
influenţa cu ajutorul discursului intensitatea adeziunii unui auditoriu
la anumite teze, nu mai pot fi neglijate complet, considerându-Ie
irelevante, condiţiile psihice şi sociale în absenţa cărora argumentarea
ar fi fără obiect sau fără efect. Căci orice argllmentllre v izează adezillnea
spi rite/or şi, pr in ÎI/sI/şi acest fapt, preSllpl/ ne existen /a UtlIIi COli tael
in te/eelual.
Ca să existe argumentare, trebuie ca, la un moment dat, să se
realizeze o comuniune efectivă a spiritelor. Trebuie să fim de acord,
mai întâi şi în principiu, asupra formării acestei comuni uni intelectuale
şi, mai apoi, asupra faptului de a dezbate împreună o anumită
problemă: or, aceasta nu vine în nici un caz de la sine.
Chiar şi în planul deliberării intime există condiţii prealabile argu
mentării: trebuie în special să ne concepem ca fiind divizaţi în doi
interlocutori, cel puţin, care participă la deliberare. Iar, această divizare,
nimic nu ne autorizează să o considerăm ca necesară. Ea pare consti
tuită după modelul deliberării cu celălalt. Din acest moment, este de
prevăzut că vom regăsi, transpuse la deliberarea cu sine însuşi, majori
tatea problemelor referitoare la condiţiile prealabile discuţiei cu celălalt.
Multe dintre expresii confirmă acest lucru; să nu menţionăm decât
formule de genul: "Nu-ţi asculta deloc spiritul cel rău", "Nu mai repune
aceasta în discuţie", care se referă, una la condiţii prealabile ţinând de
persoane, cealaltă la condiţii prealabile ţinând de obiectul argumentării.

§ 2. Contactul spiritelor
Formarea unei comuniuni efective a spiritelor cere o multitudine
de condiţii.
Minimumul indispensabil argumentării pare a fi existenţa unui
limbaj comun, a unei tehnici care să permită comunicarea.
Aceasta nu este deloc de ajuns. Nimeni nu arată acest lucru mai
bine decât autorul cărţii Alice În Tara Min unilor . într-adevăr, fiinţele din
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această ţară înţeleg într-o oarecare măsură limbajul lui Alice. Dar
problema pentru ea este de a intra în contact, de a începe o discuţie,
căci în lumea Minunilor nu este nici un motiv pentru care discuţiile să
înceapă. Nu se ştie de ce unul s-ar adresa altuia. Uneori Alice ia iniţia
tiva şi utilizează pur şi simplu vocativul: ,,0, şoarece! " ). Ea consideră ca
fiind un succes faptul de a fi putut schimba câteva cuvinte indiferente
cu ducesa2• Dimpotrivă, la abordarea subiectului cu omida, se ajunge
imediat Într-un punct mort: " Cred că ar fi mai bine să-mi spui
dumneata cine eşti " - " De ce? întrebă domnul Omidă":'. În lumea
noastră ierarhizată, ordonată, există în general reguli care stabilesc felul
în care se poate angaja conversaţia, un acord prealabil rezultând din
normele înseşi ale vieţii sociale. Între Alice şi cei din Ţara Minunilor, nu
există nici ierarhie, nici întâietate, nici funcţii care să oblige ca unul să
răspundă mai degrabă decât altul. Chiar şi în conversaţiile începute, se
trece brusc de la o idee la alta, ca în conversaţia cu papagalul Lori.
Acesta se prevalează de vârsta sa:
Acest lucru i se păru lui Alice de neacceptat şi vru să afle câ�i ani
are. Cum el refuză cu hotărâre să-i spună vârsta exactă, discuţia se incheie
brusc4.

Singura dintre condiţiile prealabile realizată aici este dorinţa lui
Alice de a intra în conversaţie cu fiinţele din acest nou univers.
Mulţimea celor cărora dorim să ne adresăm este în mare măsură
variabilă. Este de neatins, pentru fiecare individ, ţelul de a înţelege
toate fiinţele umane. Dimpotrivă, universul căruia copilul vrea să se
adreseze, tocmai în măsura în care lumea adulţilor îi este închisă, se
lărgeşte prin adăugarea animalelor şi a tuturor obiectelor neînsufleţi te
pe care el le consideră drept interlocutorii săi naturali5.

) Lewis CARROLL, Alice's Allvel//llres ÎI/ WOllderlmrd, p. 41 (Ed. rom. Edi tura
Coresi, Buc ure ş ti, 2006, p. 21; 11. /.)
2 lbid., p. 89.
J lbid., p. 47.
4 [bid., p. 25.
5 E. CASSlRER, Le langage et la construction du monde des objets, J. de P5ycllologic,
1933, XXX, p. 39.
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Există fiinţe cu care orice contact poate părea inutil sau puţin
dezirabil. Există fiinţe cărora nu ne sinchisim să le adresăm cuvântul;
mai sunt, de asemenea, unele cu care nu vrem să discutăm, dar cărora
ne limităm la a le da ordine.
Trebuie, într-adevăr, pentru a argumenta, să dăm importanţă
adeziunii interlocutorului nostru, aprobării sale, participării sale
mentale. Este, prin urmare, o distincţie apreciată uneori aceea de a fi o
persoană cu care se discută. Raţionalismul şi umanismul ultimelor
secole fac să pară bizară ideea că este o calitate să fii cineva a cărui
opinie interesează, dar în multe societăţi nu-i este adresat cuvântul
oricui, după cum oamenii nu se duelau cu oricine. Să remarcăm, de
altfel, că a vrea să convingi pe cineva implică întotdeauna o oarecare
modestie din partea celui care argumentează, ceea ce spune el nu
constituie " literă de Evanghelie ", el nu dispune de acea autoritate care
face ca ceea ce spune să fie de nediscutat şi să conducă imediat la
convingere. EI admite că trebuie să persuadeze, să se gândească la
argumentele care pot acţiona asupra interlocutorului său, să fie
preocupat de el, să se intereseze de starea lui de spirit.
Fiinţele care doresc să conteze pentru celălalt, adulţi sau copii,
doresc să nu li se mai ordone, ci să li se explice, să ne preocupe reacţiile
lor, să fie considera� membri ai unei societăţi mai mult sau mai puţin
egalitare. Cel care nu se sinchiseşte de un astfel de contact cu ceilalţi va
fi considerat arogant, pu ţin simpatic, în opoziţie cu cei care, indiferent
de importanţa funcţiilor lor, nu ezită să marcheze prin discursurile lor
publice preţul pe care-I pun pe aprecierea acesteia.
Dar, s-a spus de nenumărate ori, nu este întotdeauna lăudabil să
vrei să persuadezi pe cineva: condiţiile în care contactul spiritelor se
efectuează pot, într-adevăr, părea puţin onorabile. Se cunoaşte celebra
anecdotă referitoare la Aristip căruia i se reproşa că s-a umilit în faţa
tiranului Dionysos până la a se pune la picioarele acestuia pentru a fi
ascultat. Aristip se apăra spunând că nu a fost din vina lui, ci a lui
Dionysos care avea urechile in picioare. Ar putea deci să nu conteze
unde se găsesc urechile1?

I

BACON, Of Ilie adl'rtllCemflll of leamil1g, p. 25.
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Pentru Aristotel, pericolul de a discuta cu anumite persoane este
acela de a pierde tu însuti calitatea argumentării tale:
Nu trebuie să discutăm cu oricine şi nici sa ne exercitam în
dialectică cu primul venit.
Căci sunt oameni care fac totdeauna s1\ devieze raţion amentu l . în
adevăr, împotriva unui interlocutor care recurge la toate mijloacele
pentru a scăpa printre degete, este indreptătita incercarea de a-: face prin
orice mijloace sa ajungă la o concluzie. Dar acest procedeu nu face cinste
cuiva1 .

Nu este suficient să vorbeşti sau să scrii, mai trebuie să fii şi
ascultat, să fii citit. Nu-i puţin lucru să fii ascultat de cine va, să ai o
largă audienţă, să fii admis să iei cuvântul În anumite circumstanţe, în
anumite adunări, în anumite medii. Să nu uităm că a asculta pe cineva
înseamnă a te arăta dispus să admiţi eventual punctul lui de vedere.
Când Churchill interzice diplomaţilor englezi chiar să şi asculte
propunerile de pace pe care emisarii germani li le-ar fi putut transmite
sau când un partid politic anunţă că este dispus să asculte propunerile
pe care i le-ar putea prezenta un formator de cabinet, aceste două
atitudini sunt semnificative, pentru că ele împiedică stabilirea sau
recunosc existenta unor condiţii prealabile unei eventuale argumentări.
A face parte din acelaşi mediu, a ne frecventa, a întretine relaţii
sociale, toate acestea facilitează realizarea condiţiilor prealabile contac
tului spiritelor. Discuţiile frivole şi fără un interes evident nu sunt
întotdeauna lipsite de importantă pentru că ele contribuie la buna
funcţionare a unui mecanism social indispensabil.

§ 3. Oratorul şi auditoriu! său
Autorii de comunicări sau de memorii ştiinţifice consideră adesea
că este suficient ca ei să raporteze anumite experienţe, să menţioneze
anumite fapte, să enunţe un anumit număr de adevăruri pentru a
suscita inevitabil interesul eventualilor ascultători sau cititori. Această
atitudine rezultă din iluzia, foarte răspândită În anumite medii

1

ARISTOTE, Tupiqllf', VIII, chap. 14, 164 b. (Ed . rom.: Buc.,

1 998,

p. 536; 1/./.)
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raţionaliste şi scientiste, că fapte le vorbesc de la sine şi imprimă o
a mprentă de neşters asupra oricărui spirit uman, căruia îi forţează
adeziunea, oricare i-ar fi dispoziţiile. K. F. Bruner, secretar de redacţie
al unei reviste psihologice, îi compară pe aceşti autori, puţin preocupaţi
de auditoriul lor, cu un musafir nepoliticos:
Se prăbuşesc pe un scaun, fixându-şi posomorâţi încălţările, şi anunţă
brusc, pentru ei înşişi sau pentru alţii, nu se ştie niciodată: " Cu tare şi
cu tare au demonstrat . . . că femela şoarecelui alb răspunde negativ la şocul
electric . . . " Foarte bine, domnule, le spun, şi ce dacă? Spuneţi-mi mai întâi
de ce trebuie să-mi pese de acest lucru şi alllllci voi asculta!.

Este adevărat că aceşti autori, în ciuda faptului că iau cuvântul
într-o societate savantă, sau publică un articol într-o revistă speciali
zată, pot neglija mijloacele de a intra în contact cu publicul lor, pentru
că o instituţie ştiinţifică, societate sau revistă, furnizează această legă
tură indispensabilă între orator şi auditoriul său. Rolul autorului nu
este decât acela de a menţine, între el şi public, acest contact pe care
instituţia ştiinţifică l-a permis.
Dar nu toată lumea se află într-o situaţie atât de privilegiată.
Pentru ca o argumentare să se desfăşoare, trebuie, într-adevăr, ca cei
cărora le este destinată să-i acorde o atenţie oarecare. Majoritatea
formelor de publicitate şi de propagandă se preocupă, înainte de toate,
de captarea interesului unui public indiferent, condiţie indispensabilă
pentru realizarea oricărei argumentări. Nu trebuie să subestimăm
importanţa acestei probleme prealabile doar pentru că, într-un mare
număr de domenii - fie că-i vorba de educaţie, de politică, de ştiinţă,
sau de administrarea justiţiei -, orice societate posedă instituţii care
facilitează şi organizează acest contact al spiritelor. În mod normal, îţi
trebuie o anumită calitate pentru a lua cuvântul şi pentru a fi ascultat.
în civilizaţia noastră, în care tipăriturile, devenite marfă, profită de
organizarea economică pentru a se impune atenţiei, această condiţie nu
apare cu claritate decât în cazurile în care contactul dintre orator şi
auditoriul său nu se poate stabili graţie tehnicilor de distribuire. O
percepem deci mai bine atunci când argumentarea este dezvoltată de
! K. F. BRUNER, Of psychological writing, JOI/mal of abnonnal alld social
PsycllOlogy,

1942, voI . 37, p. 62.
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către un orator care se adresează verbal unui auditoriu anu me decât
atunci când este continută într-o carte pusă în vânzare în librărie.
Această calitate a oratorului, fără de care el nu va fi ascultat şi chiar,
foarte adesea, nu va fi autorizat să ia cuvântul, poate varia în funcţie de
circumstanţe. Uneori va fi suficient să te prezinţi ca o fiintă umană,
îmbrăcată decent, uneori va trebui să fii adult, uneori, membru
oarecare al vreunui grup constituit, alteori, purtător de cuvânt al acelui
grup. Există functii care, singure, autorizează luarea de cuvânt în
anumite cazuri, sau în faţa anumitor auditorii, domenii în care aceste
probleme de abilitare sunt minutios reglementate.
Acest contact între orator şi auditoriul său nu priveşte numai
conditiile prealabile argumentării: el este esenţial şi pentru întreaga
derulare a acesteia. Într-adevăr, cum argumentarea vizează obţinerea
adeziunii celor cărora li se adresează, ea este, în întregime, relativă la
auditoriul pe care încearcă să-I influenţeze.
Cum putem defini un astfel de auditoriu? Este oare persoana pe
care oratorul o interpelează în mod special? Nu întotdeauna: deputatul
care, în Parlamentul englez, trebuie să se adreseze preşedintelui, poate
încerca să convingă, nu numai pe cei care îl ascultă, dar şi opinia
publică din ţara sa. Este oare mulţimea de persoane pe care oratorul o
vede în faţa sa atunci când ia cuvântul? Nu neapărat. El poate neglija
fără probleme o parte a acesteia: un şef de guvern, într-un discurs la
Parlament, poate renunţa dinainte la a-i convinge pe membrii opozitiei
şi să se mulţumească cu adeziunea majoritătii sale. Pe de altă parte, cel
care acordă un interviu unui jurnalist consideră că auditoriul său este
constituit mai degrabă din cititorii ziarului decât din persoana care se
află în faţa sa. Secretul deliberărilor, modificând ideea pe care oratorul
şi-o face despre auditoriul său, poate transforma termenii discursului
acestuia. Se vede imediat, din aceste câteva exemple, cât de dificil este
de determinat cu ajutorul unor criterii pur materiale auditoriul celui
care vorbeşte; această dificultate este şi mai mare atunci când este
vorba despre auditoriul scriitorului, căci, în majoritatea cazurilor,
cititorii nu pot fi reperati cu certitudine.
Acesta este motivul pentru care ni se pare preferabil să definim
auditoriul, în domeniul retoricii, ca fiind multimea celor asupra cărora
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oratorul vrea să-şi exercite influenţa prin argumen tarea sa. Fiecare
orator se gândeşte, într-o manieră ma i mult sau mai puţin conştientă, la
cei pe care încea rcă să-i persuadeze şi care constituie auditoriul căru ia i
se adresează discursurile sale.

§ 4. Auditoriul în calitate de construcţie a oratorului
Auditoriul prezumat este întotdeauna, pentru cel care argumen
tează, o construcţie mai mult sau mai puţin sistema tiza tă. Putem
încerca să-i determinăm originile psihologicel sau sociologice2; ceea ce
contează, pentru cel care îşi propune să persuadeze efec tiv indivizi
concreţi, este ideea ca construcţia aud itori ului să nu fie deloc inadec
vată experienţei.
Situa ţia nu este aceeaşi pentru cel care se dedă la încercări fără un
scop rea l . Retorica, devenită exerciţiu şcolar, se adresează unor
aud itorii convenţionale şi poa te, fără nici un inconvenient, să se
limiteze la viziuni stereotipice ale acestora, ceea ce a contribuit, tot atât
pe cât facticitatea temelor, la a o face să degenereze3•
Argumentarea efectivă are da toria de a concepe auditoriul
prezumat câ t mai apropiat posibil de rea lita te. O imagine neadecvată a
auditoriu lui, fie că rezultă din ignoranţă, fie dintr-un concurs nepre
văzut de împrejurări, poate avea consecinţele cele mai supărătoare. O
argumentare pe care o considerăm drept persuasivă riscă să a ibă un
efect revulsiv asupra unui auditoriu pentru care motivele pentm sunt,
de fapt, motive cOl1tra. Ceea ce se va spune în favoa rea unei măsuri, sub
pretext că este susceptibilă de a d i m i nua tensiunea soc ială, îi va ridica
împotriva ei pe toţi cei care doresc producerea unor tu lburări.
Cunoaşterea celor pe care ne propunem să-i câştigil. m este prin
urmare o condi ţie prealabilil. a oricil.rei argumentil.ri eficiente.

1 Cf. Harry Stack SULLIVAN, Tire Interpersona/ Tlreory of Psyc11iatry, New York,
1 943.

M. MILLIOUD, La propagation des idees, Remle Pili/., 1910, voI. 69, pp. 580-600;
voI. 70, pp. 168-19 1 .
3 H. 1. MARROU, Histoire de /'edllcation dans /'Alltiq/lite, p. 278.
2
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Preocuparea pentru auditoriu tra nsformă anumite capitole a l e
vechilor tratate de retorică în veritabile studii de psihologie. Î n Retorica
sa, vorbind despre a uditarii clasificate după vârstă şi avere, Aristotel a
i nserat nu meroase descrieri fine şi mereu valabile de psihologie
diferenţia lăl . Cicero deMonstrează că trebuie să se vorbea scă diferit
acelu i tip de oameni " ignorant şi grosolan, care preferă onoarei mereu,
utilitatea " şi ce luilalt tip, " uman şi cultivat, care pune în faţa tuturor
lucrurilor onoarea " 2. Quintilian, după Cicero, acordă importanţă
diferenţelor de caracter, importante pentru orator3.
Studiul auditoriilor ar putea, de ase menea, să constituie un capitol
de sociologie, căci, mai mult decât de propriul ca racter, opi niile u n u i
o m depind d e mediul s ă u social, d e ant urajul lui, d e oa menii pe care î i
frecventează ş i î n mijlocul cărora trăieşte: " Vreţi, spunea M. Millioud,
ca omul incult să-şi schimbe opiniile? Transplanta ţi-I"4. Fiecare med iu
ar putea fi caracterizat prin opiniile dominan te, prin convingerile de
necontestat, prin premisele pe care le admite fără să ezite: aces te
concepţii fac parte din cultura sa şi orice ora tor care vrea să persuadeze
un anumit auditoriu nu poate decât să se ada pteze la ele. De aceea
cul tura proprie fiecă rui auditoriu transpare din discursurile care îi sunt
destinate, as tfel încât în mare măsură d in chiar aceste d iscursuri ne
considerăm autorizaţi să ex tragem vreo informaţie cu privire la
civilizaţiile dispărute.
Consideraţi ile sociologice utile ora toru lui se pot referi la u n
subiect foarte precis: anume, funcţiile sociale îndeplinite de auditori .
Î ntr-adevăr, aceştia adoptă adesea atitudini care sunt legate de rol u l
încredinţat lor î n anumite instituţii sociale. Acest fapt a fost sublinia t d e
că tre crea torul psihologiei formei:
1 ARISTOTE, Rlle/oriqlle, II, chap. 1 2 până la 1 7, 1388 b până la 1391 Il. A se
vedea studiul lui S. DE COSTER, L'idealisme des jeunes, in Morale c/
ellseigllemell t, 1 951-52, nr. 2 şi 3.
2 CICERON, Partitiolles omtoriae, § 90. (Ed. rom.: Editura Saeculum Vizual,
Bucureşti, 2007, § 90, p. 75 ; 1I.t. )
J QUINllLlAN, D e l"stitll/iolle Oratorja, voI . 1 , cartea III, cap VIII, § § 3 8 şi
următoarele, p. 300 şi următoarele.
4 M. MILLlOUD, op. ci/., voI. 70, p. 173.
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Se pot observa, scrie eJI, schimbări minunate În indivizi, ca atunci
când o persoană, partizană înfocată, devine membră a unui juriu, sau
arbitru, sau judecător şi când aqiunile sale arată în acel moment trecerea
delicată de la atitudinea partizană la un efort onest de a trata problema în
discu!ie în tr-o man ieră justă şi obiectivă.

Acelaşi l ucru se întâmplă cu mentalitatea unui om politic a cărui
viziune se schi mbă atunci câ n d, după ani petrecuţi în opoziţie, devine
membru responsabil al guvernu lui.
Auditoriul, în noile sale funcţii, a dobândit o personalitate nouâ,
pe care oratoru l nu o poate i gnora. Iar ceea ce contează pentru fiecare
auditoriu particular nu este mai puţin valabil pentru auditorii, în
ansamblul lor, în aşa măsură încât teoreticienii retoricii au crezut că pot
distinge genuri oratorice după rolul pe care îl îndepli neşte auditori ul
căruia ne adresăm. Genurile oratorice, aşa cum le defineau anticii,
genul deliberativ, judiciar, epidictic, corespundeau, respectiv, potrivit
lor, unor auditorii pe ca le să del ibereze, să judece sau, pur şi simplu, să
se bucure ca spectator de evolu ţia ora torică, fără a trebui să se pronunţe
în legătu ră cu fondul problemei2.
Este vorba, aici, de o di stinctie pur practică ale cărei defecte şi
insuficienţe sunt manifeste, mai ales în concepţia pe care ea o prezin tă
despre genul epidictic; va trebui, de altfel, să revenim asupra acestui
lucru3. Dar dacă această clasificare a discursurilor nu poate fi acceptată
ca atare de către cel care stud iază tehnica argumentării, ea are totuşi
meritul de a sublinia importanţa pe care trebu ie să o acorde oratorul
funcţiilor auditoriului său.
Se în tâmplă a desea ca oratorul să a ibă de persuadat un auditoriu
compozit, care reuneşte persoa ne diferenţiate prin caracterul lor, prin
relaţiile sau prin funcţiile lor. EI va trebui sâ utilizeze argumente
mul tiple pentru a câştiga diversele elemente ale auditoriului său. Un

1 M. WERTHEIMER, Productive Thinking, pp. 135-136.
2 ARISTOTE, Rhetorique, cartea 1, cap. 3, 1358 b, 2-7 ; CICERO, Orator, § 37;
Partitiones ()ratoriae, § 10; QUINTILlAN, A rta oratorică, voI. 1, cartea III,
cap. IV.
3 Cf. § 1 1 : Genul epidictic.
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mare orator se carac terizează prin arta de a ţine cont, Î n argumentarea
sa, de acest auditoriu compozit. Eşantioane ale acestei arte ar putea fi
găsite a nalizând discursurile ţinute în fa ţa Pa rlamentelor, În care
elementele auditoriului compozit se pot discerne cu uşurinţă .
Nu este necesar să te găseşti în fa ţa mai mul tor facţiuni organiza te
pentru a te gândi la caracterul compozit al auditoriului tă u . Î n tr-ade văr,
putem considera pe fiecare d i n aceşti auditori ca făcân d parte, d i n
diferite puncte d e vedere, dar simultan, d i n grupuri multiple. Chiar şi
atunci când ora torul se află în faţa unui număr li mitat de auditori, ba
chiar a unui singur auditor, este posibil ca el să ezite în a recunoa şte
argumentele care vor părea cele mai convingătoare auditori ului său; el
îl inserează atunci intrucâtva fictiv Într-o serie de auditorii diferite. Î n
cartea sa Tristram Shalldy - la care ne vom mai referi de multe ori,
pentru că argumentarea constituie una din temele ei principale -,
Sterne descrie o discuţie între părinţii eroului. Tatăl meu, spune aces ta,
care dorea să o convingă pe mama să a ngajeze un ma moş,
işi puse argumentele În toate luminile cu pu tin�ă; dezbătu cu dânsa
chestiunea ca un creştin - ca un păgân - ca un so! - ca un tată - ca un patri ot
- ca un bărbat. Mama dădea răspuns la toate doar ca o femeie; ceea ce ii
venea cam greu, căci neputând intra in pielea atâtor ind ivizi şi duce bătălia
astfel ascunsă, lupta era nedreaptă: şapte contra unu l .

Or, atenţie, n u doar oratorul este cel care-şi schimbă astfel chipul:
mai mult încă, auditoriul căruia i se adresează - biata sa soţie în cazul
de faţă - este cel pe care îl transformă astfel după fa ntezia sa pentru a-i
surprinde aspectele cele mai vulnerabile. Dar iniţiativa acestei disocieri
a auditoriului revenind oratorului, tot lui i se aplică termenii de ca
"
creştin " , ca păgân" , ca soţ" , " ca tată " . . .
"
"
Î n faţa unei adunări, oratorul poate încerca să situeze auditoriul în
cadrele sale sociale. EI se va întreba dacă auditoriul său este inclus în
totalitate într-un singur grup social sa u dacă trebuie să-şi repartizeze
auditoriile în grupuri multiple, ba chiar opuse. Î n acest caz, mai mul te
puncte de plecare sunt întotdeauna posibile: se poa te, într-adevâr,
I

STERNE, Vie ef 01,j"iol/s de Tris fralll Sl ra lldy, liv.l, chap. XVIII, p. 45. (Ed. rom.:
Pol irom, Iaşi, 2004, p. 60; II.t.)
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div iza În mod ideal auditoriul în funcţie de grupuri sociale - spre
exemplu pol itice, profesiona le, religioase - cărora indivizii le aparţin,
sa u în functie de va lori la care anumiti
, a ud itori a deră. Aceste diviziuni
ideale nu sunt deloc independente una de alta; totuşi, ele pot duce la
constitu irea de auditorii pa rţiale foarte di ferite.
Subdivizarea unei adunări În subgrupuri va depinde, de altfel, de
poziţia persona lă a ora torului: dacă acesta are, în legătură cu o
problemă, vederi extremiste, nimic nu-I va opri de la a-i considera pe
toţi interlocutorii săi ca formând un singur auditori u. Din contră, dacă
este un individ cu opinie moderată, va fi determinat să-i considere ca
form ând cel puţin două auditorii distinctel.
,

Cunoaşterea a uditoriului nu se concepe independent de cea a
mijloacelor susceptibile de a acţiona asupra lui. Î ntr-a devăr, problema
naturii auditoriului este legată de cea a condiţionării sa le. Termenul
implică, la prima vedere, faptul că este vorba despre factori extrinseci
auditoriului. Şi orice studiere a acestei condiţionări presupune că ea
este considerată ca aplicându-se unei entităţi care, la rândul ei, ar fi
auditoriul luat ca atare. Dar, dacă privim mai d e aproape, a cunoaşte
auditoriul Înseamnă, de asemenea, a şti, pe de o parte, cu m poate fi
asigurată condiţionarea lui, iar pe de altă parte, care este, în fiecare
moment al di scursului, condiţionarea rea lizată.
Pentru a acţiona mai bine asupra unui aud itoriu, îl pu tem
condiţiona prin mijloace diverse: muzică, lumini, jocuri de mase
umane, peisaj, regie tea trală. Aceste mijloace au fost cunoscute
dintotdeauna şi au fost folosi te a tât de prim itivi, cât şi de greci, de
romani, de oamenii din Evu l Mediu; progresele tehnice au permis, în
zilele noastre, pu ternica lor dezvoltare; atât de bine, încât aceste
mijloace au fost considerate esenţialul acţiunii asupra spiritelor.
Alături de această condiţionare, al cărei studiu nu-I putem aborda,
există o condiţionare prin discursul Însuşi; în aşa fel încât auditoriul nu
mai este, la sfârşitul discursului, exact acelaşi ca la început. Această
1 Cf. remarcile lui L. FESTINGER despre cea mai mică tendinţă către comu
'
nicare la deţinătorii de opinii mediane, PSYc/101. RelJ;ew, voI. 57, n" 5, sept.
1 950, p. 275.
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ulti mă condiţionare nu poate fi rea l izată decât prin ada ptarea continuă
a oratorului la auditoriu .

§ 5. Adaptarea oratorului la auditoriu
" Principalul obiect al elocinţei, scrie Vico, este legat de auditorii
noştri şi urmărind opiniile lor trebuie să ne reglăm discu rsurile" l.
I m portant în argumentare nu este să ştii ce consideră oratorul Însuşi
adevărat sau probant, ci care este părerea celor cărora li se a dresează
ea . Este aceeaşi si tuaţie în privi nţa unui discurs, ca să reluăm o
.
comparaţie a lui Gracian, " ca în cea a unui festin la care bucatele nu se
pregătesc după gustul bucătarilor, ci după cel al conv ivilor " 2.
Un mare ora tor, cel care are ascendent asupra al tora, pare animat
de spiritul însuşi al aud itori ului său. Nu este cazul omului pasionat
care nu se preocupă decât de ceea ce res imte el însuşi. Dacă acesta d i n
urmă poate exercita vreo aqiune asupra persoanelor receptive l a
sugestii, discursul l u i v a părea cel mai adesea absurd auditorilor săi.
Discursul pasiona tului, afirmă M. Pradines, dacă poate emoţiona, nu
redă un sunet " adevăra t " , mereu figura adevărată " face să crape masca
logică " , pentru că, spune el, " pasiunea este incomensura bilă pentru
argumente " ). Ceea ce pare să explice acest punct de vedere, este că
omul pasionat, atunci când argumentează, o face fără a ţine suficient
cont de auditoriul căruia i se adresează: purtat de entuziasmul său, îşi
imaginează că auditori ul este sensibil la aceleaşi argumente care l-a u
convins pe el însuşi . Ceea ce provoacă pa siunea este deci, pri n această
uitare a auditoriului, mai puţin o absenţă a ra ţiunilor, cât o proastă
alegere a lor.
Î ntrucât capii democraţiei a teniene adoptau tehnica oratorului
abil, un filosof ca Platon le reproşa că " fIatează " mul ţimea pe care ar fi
trebuit să o conducă. Dar nici un orator, nici chiar ora torul reli gios, nu
poate neglija acest efort de adaptare la auditoriu. Le revine a u ditorilor,
VICO, ed. Ferrari, voI. II, De "ostri tell/poris studiorlllll ratÎlJ/le, p. 10.
GRACIAN, L'IIOIIIIIle de COllr, trad. Amelot de la Houssaie, p.85. (Ed.
Humanitas, Bucureşti, 1994, pag.l 02; II. t.)
3 M. PRADINES, Traite de psycholoXie xe/ll?rale, voI. II, pp. 324-325.
I

2

rom.
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spune Bossuetl, să-i construia scă pe predicatori. Î n lupta sa împotriva
demagogilor, Demostene cere poporului atenian să devină mai bun
pentru a îm bunătăţi stilul oratorilor:
Niciodată oratorii voştri, spune el, nu vă fac buni sau răi; voi faceti
din ei ce vreti. Voi, într-adevăr, nu vă propu nep să vă conformap vointei
lor, în timp �e ei se adaptează dorinţelor pe care vi le atribuie. Să aveti
deci dorinte sănătoase şi totul va merge bine. Căci, din două, una: sau
nimeni nu va spune nimic rău, sau cel care va spune nu va profita de
aceasta, din lipsă de auditori dispuşi să se lase persuadap2.

î ntr-a devă r, aud itoriului îi revine rolul major în determinarea
ca lităţii argume ntării şi a comporta mentului oratorilor3.
Dacă oratorii au putut fi comparaţi, în relaţiile lor cu auditorii, nu
numai cu nişte bucătari, ba chiar cu nişte paraziţi care " pen tru a avea
loc la mesele bune ţin aproape întotdeauna un discurs contrar se nti
mentelor lor" 4, să nu uităm totuşi că, aproape întotdeauna, oratorul este
li ber, atu nci când nu ar putea face acest lucru eficient decât într-un fel
care îi repugnă, să renunţe la a persuada un anumit auditoriu: nu
trebuie să credem că este în totdeauna onorabil, nici să reuşeşti, nici
chiar măcar să-ţi propui să reuşeşti în acest mod. Problema de a
conci lia scrupulele omului onest cu supunerea auditoriului este una
dintre acelea ca re l-au preocupat cel mai mult pe Quintilian5• Pentru
acesta din urmă, retorica s cien tia bene dicentiib implică fa ptul că oratorul
desăvârşit persuadează bine, dar şi că spune binele. Or, dacă admitem
că există auditorii a lcă tuite d i n oameni depravaţi pe care nu vrem să
renunţăm să-i convingem şi dacă ne plasăm în punct u l de vedere al
ca lităţii morale a oratorului, suntem incita ţi, pentru a rezolva
dificultatea, să stabilim disocieri şi dis tincţii care nu merg de la sine.

I BOSSUET, Sermons, voI. II: Sur la parole de Diell, p. 153.
2 DEMOSTENE, DiSCIi rsllri şi pledoarii politice, t. 1: Despre organizarea financiară, § 36.
3 Cf. § 2: Contactul spiritelor.
4 SAINT-EVREMOND, t. IX, p. 19, După PETRONIUS, SatyricoII, III, p. 3.
5 QUINTILIAN, Arta oratorică, voI. 1, cartea m, cap. vrrI; voI. III, cartea XII, cap. I.
6 Ibid., voI. 1, cartea Il, cap. XV, § 34.
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Obligaţia pentru orator de a se ada pta la a uditori u l sâu şi l imi
ta rea aces tuia din urmă la mulţimea incompetentă, i nca pa bilă să inţe
leagă un raţionament coerent şi a cărui atenţie poate fi abăt ută de cea
mai mică distracţie, au dus nu numai la discred i tarea retoricii, dar au
introdus în teoria d iscursu lui reguli generale a căror valid itate pare
totuşi li mitată la nişte cazuri speciale. N u vedem, spre exe m plu, de ce,
în principiu, uti lizarea unei argumentări tehnice ar produce o îndepăr
tare de retorică şi de dia lectică l.
Nu există decât o singură regulă în această problemă, care este
adaptarea discursului la auditoriu, oricare ar fi el: fondul şi forma unor
argumente, apropriate unor circu mstanţe, pot părea ridicole în altele2.
Rea litatea aceloraşi evenimente descrise într-o l ucrare ce se
pretinde ştiinţifică sau într- u n roman istoric nu trebuie proba tă în
acelaşi fel, iar acela care ar fi găsit ciudate dovezile furnizate de că tre J.
Romains cu privire la suspendarea volun tar� a bă tă ilor inimii, în cazul
în care acestea ar fi a pârut într-o revistă medica lă, poate vedea în ele o
ipoteză interesantă, dacă o găseşte într-un roman3.
Mărimea a uditori ului condi ţionează într-o anu mită măsură proce
deele argu menta tive şi aceasta i ndependent de consideraţiile referitoare
la acordurile pe care ne bazăm şi care diferă în funcţie de auditoriu.
Studiind stilul în fu ncţie de circumstanţele în ca re se produce actul
vorbirii, J. Marouzeau sem nalează:
Tipul de deferenţă şi de respect uman pe care îl impune numărul;
pe măsur3 ce scade intimita tea, tendinţa de a avea scrupule creşte, scru
pule în a fi bine apreciat, în a culege aplauze sau cel puţin asentimentul
din priviri şi din atitudini . . . 4

Multe alte reflecţii referitoare la particularităţi ale audi toriilor ca re
influenţează comportamentul şi argumentarea oratorului ar putea fi
dezvolta te cu pertinenţă. Studiul nostru va fi prod uctiv, apreciem noi,
dacă se bazează pe considerarea auditoriilor sub aspectul lor concret,
ARISTOTEL, Retorica, 1, cap. 2, 1357 a şi 1358 a.
Richard D. D. WHATELY, Elel/lents of R"etoric, Part III, cap. 1, §, p. 174.
J A. REYS, El Deslinde, p. 40. (/ules ROMAINS, Les I/OIIIlIles de bO/lIle POlol/te, voI. XII:
Les createurs, cap. I ia VII); ef. Y. BELA VAL, Les p"ilosop"es et lellr lill/gaxe, p. 138.
4 J. MAROUZEAU, Precis de stylistique jral/f;llise, p. 208.
I

2

40

Cadrele I1rg ll/llell hirii

pa rticular, mul tiform . Cu toate acestea, am vrea mai ales să ne
extindem, în cele pa tru pa ragrafe care urmează, asupra ca racterelor
câtorva auditorii a căror importanţă este i ncontestabilă pentru toţi, d a r
m a i ales pentru filosof.

§ 6. A persuada şi a convi nge
Pa ginile anterioare arată îndeajuns că varietatea auditoriilor este
cvasi-infinită şi că, d i n dorinţa de a se adapta tuturor particularităţilor
lor, oratorul se găseşte confruntat cu nenumărate probleme. Acesta este
probabil unul d intre motivele pen tru care ceea ce suscită mai presus de
orice interesul, este o tehnică argumenta tivă care s-ar impune tu turor
aud itoriilor fără deosebire sau, cel puţin, tuturor aud itorii lor compuse
din oameni com petenţi sau raţionali. Căutarea unei obiectivităţi, oricare
ar fi natura ei, corespunde acestui ideal, acestei dorinţe de a transcende
particularită ţile istorice sa u locale în aşa fel încât tezele susţinute să
poată fi adm ise de toţi . Din acest motiv, după cum spune Husserl, în
emoţionantu l di scurs în care apără efortul de raţionali tate occi denta l:
" Noi suntem, în munca noastră filosofică, fUllcţiol1ari ai umanităţii" l. Î n
acelaşi spirit, acuză J. Benda pe intelectuali că trădează atunci când
abandonează preocupa rea pentru etern şi pentru universal, pentru a
susţine valori temporale şi locale2. De fapt, asistăm a ici la reluarea
dezbaterii seculare între partizanii adevăru lui şi cei ai opiniei, între
filosofi, căutători de absol ut şi retori, angajaţi în acţiune. Cu ocazia
acestei dezbateri se pa re că a fost făcută distincţia între 11 persllada şi a
convil7ge, pe ca re a m vr�a să o reluăm, ţinând sea ma de o teorie a
argumentării şi de rol ul jucat de anumite aud itorii3.
Pentru cel care este preocupat de rezultat, a persuada Înseamnă
mai mult decâ t a convinge, convingerea nefiind decât primul stadiu

E . HUSSERL, Criza ştiinţelor eu ropene, p. 142.
J. BEN DA, La trallisoll des clercs, 1928.
J Cf. Ch. PERELMAN şi L. OLBRECJ-ITS-TYTECA, Rlletoriqlle et pllilosopllie, pp. 3
şi urm. (Logique et rhetorique).
I
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care conduce la acţiur,el . Pentru Rousseau, n u înseamnă nimic să
convingi un copil " dacă nu ştii să-I persua dezi"2.
Dimpotrivă, pentru cel care este preocupat de caracterul rational
al adeziunii, a convinge Înseamnă mai mult decât a persuad a . De al tfel,
acest caracter ra ţional al convingerii va ţine când de mijloacele utilizate,
când de facu Ită ţile cărora ne adresăm. Pentru PascaJ3, automatul este
cel persua dat şi înţeleg02 prin aceasta corpul, ima ginaţia, sen timentul,
pe scurt tot ceea ce nu înseamnă raţiune. Foarte adesea persuasiunea va
fi considerată o transpunere nejustifica tă a demonstraţiei: după
Dumas4, în persuadare " te mulţumeşti cu dovezi afective şi personale " ,
persuadarea fiind adesea " sofistică " . Dar el nU precizează prin ce s-a r
deosebi din punct de vedere tehnic această dova dă afectivă de o
dovadă obiectivă.
Criteriile conform cărora credem că pot fi separate convingerea şi
persuasiunea sunt întotdea una bazate pe o decizie care tinde să izoleze
dintr-un a nsa mblu, a nsamblu de procedee, ansamblu de facultă ţi,
anumite elemente pe care le considerăm raţionale. Este de su bliniat că
această izolare se referă uneori la raţionamentele înseşi; spre exemplu,
se va arăta că cutare silogism, care aduce cu sine convi ngerea, nu v a
antrena ş i persuasi unea: d a r a vorbi astfel despre acest silogism,
înseamnă să-I izolăm de un întreg context, înseamnă să presupunem că
premisele sale există în minte independent de rest, înseamnă să le
transformăm în adevăruri de nezdruncinat, de nea tins. Ni se va spune,
spre exemplu, că cutare persoa nă, convinsă de pericolul de a mesteca
prea repede, nu va înceta totuşi să o facă5; înseamnă că se izolează
ra ţionamentul pe care se bazează această convingere de un în treg
ansamblu. Uităm, spre exemplu, că această convingere se poa te lovi d e
o altă convingere, aceea care afirmă că se câştigă timp mâ ncând ma i
repede. Vedem deci că concepţia despre ceea ce constituie convi ngerea,
1 Richard D. D. WHATELY, E/ell/wls of Rlteloric, Partea I I : Of PerslIQsioll, cap.
1, § 1 , p. 1 15. Cf. Charles L. STEVENSON, Etllics 111111 Lrlllgllllgc, pp. 139-140.
2 ROUSSEAU, Ellli/e, li v . I I I, p. 203.
3 PASCAL, Bibl. de la PI eiade, PCI/sees, 470, (195), p.961 (252 ed. Brunschvicg).
(Ed . rom. : Cugetriri, Editura Aion, Oradea, 1998, p. 263; 1/. /.)
4 G. DUMAS, Traite de psyc/w/C/gie, t. II, p. 740.
5 W. Dill SCOTI, IIIJlllellcill g men in bllsilless, p. 32.
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care poate părea bazată pe o diferenţiere a mijloacelor de probă sau a
facultăţilor puse În joc, este de asemenea bazată pe izol area anumitor
date În interioru l llnll i ansa mblu cu mult mai complex.
Dacă se respinge, aşa cum facem noi, adoptarea acestor două noţi
uni În interioru l unei gândiri vii, trebuie totuşi să recunoaştem că
li mbajul nostru utili zează două noţiuni, a convinge şi a persu ada, între
care se consideră în general că există o nuanţă sesizabilă.
Noi ne propunem să numim persuasivă o argu mentare care nu
pretinde că are valoare decât pentru un auditoriu anume şi convin
gătoare pe aceea care este de presu pus că obţine adeziu nea oricărei
fiinţe raţionale. Nua n ţa este destul de del icată şi depinde în mod
esenţial de i deea că oratorul apare din încarnarea ra ţiunii. Fiecare om
crede Într-un ansamblu de fapte, de adevăruri, pe care fiecare om
"
" normal trebuie, în opinia sa, să le admită, pentru că sunt valabile
pentru orice fi inţă ra ţională. Dar oare într-adevăr aşa stau l ucrurile?
Această pretenţie la o validita te absol u tă pentru orice auditoriu compus
din fi inţe raţionale nu este oare excesivă ? Chiar şi autorul cel mai
conştiincios nu poate, în legătură cu acest punct, decât să se supună
probei faptelor, ju decăţii cititorilor săP. EI va fi făcu t, în orice caz, ceea
ce depinde de el pentru a convinge, dacă consideră că se adresează
valabil unui astfel de auditoriu .
Noi preferăm criteriul nostru cel u i, destul de apropiat în
consecinţele sale oricât d � diferit în principiul său, care a fost propus de
Kant în Critica raţ;l/n;; pure. Convingerea şi persuasiunea sunt, pentru
Kan t, două fel u ri de cred inţă:
Daca ea este valabila pentru oricine, în masura în care poseda
raţiune, principiul ei este în mod obiectiv suficient şi atunci considerarea
a ceva ca adevarat se nu meşte contJingere. Daca nu-şi are fundamentul
decât în na tura particularll a subiectului, ea se numeşte persuQsiune.
Persuasiunea este o simpla aparenţll, caci principiul judecllpi, care se afla
numai în subiect, este considerat ca obiectiv. De aceea, o astfel de judecata
nu are decât valabilitate particulara şi considerarea a ceva ca adevarat nu
poate fi comunicata. ( . . . ) Persuasiunea, prin unnare, nu poate fi distinsa
subiectiv de convingere, dacll subiectul nu priveşte considerarea a ceva ca
adevarat d ecât ca fenomen al propriei lui simţiri; dar Încercarea pe care o
I

Cf. KANT, Critiqlle tie la raison pure, p.9. (Ed. rom,: p. 27; 1I.t.)
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facem asupra intelectului altora cu principiile simţirii noastre, care su n t
valabile pentru noi, anume daca ele a u asupra raţiunii straine acelaşi efect
ca şi asupra ratiunii nbastre, este un mijloc, fie chiar numai su biectiv, nu
de a produce, desigur, convingere, dar de a descoperi totuşi simpla
valabilitate personală a judecăţii, adică ceva in ea, care este simpla
persuasiune. ( . . . ) Pot păstra persuasiunea pentru mine, dacă ma simt bine
cu ea, dar nu pot şi nu trebuie s-o impun in afara mea1•

Concepţia kantiană, deşi prin consecinţe destul de apropiată de a
noastră, este diferită pentru că face din opoziţia subiectiv-obiectiv
criteriul distincţiei între persuasiune şi convingere. Dacă convingerea
este bazată pe adevăru l obiectu l u i său, fiind as tfel va labilă pentru orice
fiinţă raţiona lă, doar ea poate fi dovedită, persuasiunea având o
influenţă excl u siv ind ividuală. Se vede, prin aceasta, cu m Kant nu
admite decât dovada pur logică, argumentarea neconstrângă toare fiind,
pentru el, exclusă din filosofie. Concepţia sa nu poate fi apărată decâ t în
măsu ra în care se admite că ceea ce nu este necesar, nu este
comun icabil, ceea ce ar excl ude orice argumentare cu privire la audi
torii particulare: or, aceasta este aria preferată a retoricii. Î ncepând cu
momentul în care se admite că există alte mijloace de probă decât
dovada necesară, argumentarea în privinţa unor auditorii particu lare
are o forţă care depăşeşte cred inţa pur su biectivă.
Distincţia pe care o propunem între persuasiune şi conv ingere d ă
seamă indirect d e legă tura care se stabileşte adesea, deşi confuz, pe d e
o parte între persuasiune ş i acţiu ne, p e d e altă parte între convingere şi
inteligenţă. într-adevăr, caracterul intemporal al unor auditorii explică
faptul că argumentele care le sunt destinate nu constituie deloc un apel
la acţiune imediată.
Această distincţie, bazată pe caracterele aud itoriului căruia ne
adresăm, nu pa re, la prima vedere, că explică distincţia dintre convin
gere şi persuasiune aşa cum este ea res i m ţită de aud itorul însuşi. Dar
este uşor de văzut că acelaşi criteriu se poate totuşi aplica, dacă ţinem
cont de faptul că acest auditor imaginează transferul către alte auditorii

1

KANT, Critique de la ra;seJ/l p/lre, pp.634-635. (Ed. ro m.: Univ. Enciclopedic
Cold, Bucureşti, 2009, pp. 582-583; l1. t.)
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al unor argu mente care i se prezintă şi se preocupă de primi rea care
le-ar fi destinată.
Punctu l nostru de vedere permite să se Înţeleagă că nuanţa dintre
termenii a cOll vi/lge şi a persllada trebuie să fie întotdea una imprecisă şi
că, În practică, ea trebu ie să ră mână astfel. aci În tim p ce frontierele
dintre inteligenţă şi voin ţă, dintre raţiune şi iraţional pot constitu i o
limită precisă, distincţia dintre di verse aud i torii este mult mai incertă şi
aceasta cu a tâ t mai mult cu câ t reprezentarea pe care oratorul şi-o face
despre au ditorii este rezultatul unui efort mereu susceptibil de a fi
reluat.
D istincţia noastră Între a persuada şi a convinge întâlneşte deci
prin mu l te trăsă turi, dis tincţii vechil, chiar dacă ea n u adoptă criteriile
lor; ea explică astfel u til izarea pe care unii o fac, din modestie, a
termenului persuasiune, în opoziţia sa cu convingere. Astfel Cla parede,
în prefaţa la una din cărţile sale, ne spune că, dacă s-a decis să-şi
dezgroape manuscrisul, a făcut-o " Ia cererea doamnei A n tipoff care m
a persu adat (şi nu convins) că ar exista interes în publicarea acestor
cercetări " 2. Autorul, aici, nu se gâ n deşte deloc să stabilească o distincţie
teoretică între cei doi termeni, dar se serveşte de diferenţa dintre ei
pentru a expri ma totodată mica valoare obiectivă asigura tă şi forţa
argumentelor oferite de colaboratoarea sa : nuanţa de care se serveşte
Claparede poate corespunde concepţiei kantiene; ea răspunde, se pare,
cu mult mai bine încă, fap tului că este vorba de raţionamente probante
pen tru el, dar care, consideră el, nu sunt deloc aşa pentru toată l umea.
Prin urma re, natura auditoriului căru ia îi pot fi supuse cu succes
argumente este cea care determină, într-o l argă măsură, şi aspectul pe
care îl vor lua argumentările şi caracteru l, forţa care li se va atribui
acestora. Cu m ne vom reprezenta oare auditoriile cărora le este atribuit
rolul normativ care permi te deciderea caracterului conv in gător al unei
argumentări? Noi găsim trei fel uri de auditorii, considerate priv ilegiate
în această privinţă, atât în practica curentă, cât şi în gând irea filosofică .
Primul, constituit din întreaga u manitate, sau cel puţin de către toţi
1
2

ef. În special FENELON, Dia logues sur l'eloqllellce, ed. Lebel, t. XXI, p. 43.
Ed . CLAPAREDE, La gerrese de I 'hypot1tese, Prefa ta.
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oa menii adulţi şi normali şi pe care îl vom numi auditoriu l IIIl iversal; al
doilea format, În cadru l dialogu lui, doar de in terlocu torlll căruia ne
adresăm; al treilea, în sfârşi t, constituit de slIbiectlll ÎI/sllşi, a tu nci câ n d
deliberează s a u îşi reprezintă argumentele actelor sale. S ă spu nem
i mediat că, numai atunci când omul în luptă cu el însuşi şi
interlocutorul dialogu lui su nt consideraţi încarnarea auditoriulu i
universal, dobândesc privilegiul filosofic încredinţat raţiunii, în virtutea
căruia argumentarea Care li se adresează a fost adesea asimilată cu u n
discurs logic. Î n tr-adevăr, dacă auditoriul universal al fiecărui orator
p oate fi considerat, din punct de vedere exterior, un auditoriu
particular, nu este mai puţin adevăra t că, În orice moment şi pentru
fiecare există un auditoriu care le transcende pe toate celel al te şi că este
dificil de conturat Ca audi toriu particular. Dimpo trivă, indi vidul care
deliberează sau interlocutorul dialogului pot fi percepuţi ca auditor iu
particular, căruia îi cunoaştem reacţiile, cărora putem cel puţin să le
studiem caracteristicile. De unde importanţa primordială a aud itoriului
uni versal ca normă a argumen tări i obiective, partenerul dialogului şi
ind ividul care del iberează cu el însuşi nefiind decât încarnări
întotdeauna precare.

§ 7. Auditoriu! universal
Orice argumentare ce vizează doar un auditoriu particu Iar
prezintă un inconvenient, acela că oratorul, chiar în măsura În Care se
adaptează viziu nilor auditorilor săi, riscă să se sprijine pe teze care su n t
străine sau dia metral opuse l a ceea ce admit alte persoane decât cele
cărora l i se adresează pentru moment. Acest pericol este aparent când
este vorba de un audi toriu compozit, pe care ora torul trebuie să-I
disocieze pentru nevoile argumentării sale. Î ntr-adevăr, acest auditoriu,
asemenea unei adu nări parlamentare, va trebui să se regru peze într-un
tot pentru a lua o decizie şi ni mic nu este mai uşor, pentru ad versar, ca
a întoarce împotriva predecesorului său i mprudent toate argumentele
de care a făcu t uz cu privire la diverse părţi ale auditoriului, fie
opu nându-i unii altora pentru a le arăta incompatibilita tea, fie prezen
tând aceste argumente celor cărora nu le erau destinate. De aici rela ti va
lipsă de forţă a a rgu mentelor admise doar de audi torii particulare, ca şi

46

Ctldrele tlrg /lII/eu tării

valoarea acorda tă opini ilor ce se bucură de o aprobare unanimă şi mai
ales din partea u nor persoane sau grupuri care se înteleg în legătură cu
atât de pu tine lucru ri.
Este de la sine înteles că valoarea acestei unanimităti depinde de
nu mărul şi de ca litatea celor care o manifestă, li mita fiind atinsă, în
acest domeniu, de acordul auditoriului universal. Este evident vorba, în
acest caz, nu n u mai despre un fapt demonstrat experimental, ci şi
despre o universal i tate şi despre o unanim itate pe care şi-o reprezintă
oratorul, despre acordul unui au di toriu care ar trebu i să fie universal,
cei care nu participă la aceasta p u tând, din motive legitime, să nu fie

luati
,
, în consideratie.
Filosofii pretind întotdeauna că se ad resează unui astfel de auditoriu, nu pentru că ei speră să obtină consi mtământul efectiv al tu turor
oamenilor - ei ştiu foarte bine că, singură, o mică minoritate va avea
vreodată ocazia să le cunoască scrierile -, ci pentru că ei cred că toti cei
care le vor înţelege raţionamentele nu vor pu tea decât să adere la
concl uziile lor. Acordul urlui auditoriu universal l/u este deci o problemă de
fapt, ci de drept. Pentru că afirmăm ceea ce este conform cu u n fapt
obiectiv, ceea ce constitu ie o aserţiune adevărată şi chiar necesară, ne
bază m pe adeziunea celor care se supun datelor experienţei sau lumi
nilor ra ţiunii.
O argumentare care se adresează unui aud itoriu u niversal trebuie
să convingă citi torul de caracterul constrângător al argu mentelor furni
zate, de evidenţa lor, de validitatea lor atemporală şi absolută, indepen
dentă de contingenţele locale sau is torice. " A devărul, ne spune Kant, se
bazează pe acordul cu obiectul şi, în consecinţă, în raport cu acest
obiect trebu ie să fie de acord judecătile oricărui intelect. " Orice convin
gere obiectivă poate fi comunicată căci ea este adevărat valabilă pentru
"
raţiunea oricărui om" . Doar o astfel de aserţiune poate fi afirmată, adică
expri mată "ca o judecată necesar valabilă pentru oricine " l .
D e fapt, o astfel de judecată s e presupune c ă s e i mpune tu turor,
pentru că oratorul însuşi este conv ins că ea nu poate fi pusă la îndoială.

1 KANT, Critiqlle de la raison pllre, p.635. (Ed. rom.: Univers Enciclopedic Gold,
Bucureşti, 2009, pp. 582-583; tU.)
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Dumas a descris, într-un Ii.mbaj foarte expresiv, aceasta certitudine
cartezia na:
Certitudinea este credinţa deplina, care exclude în totalitate îndoiala;
ea este afirmaţia necesara şi universala; înseamna ca omu l convins nu-şi
închipuie posibilitatea de a prefera afinnaţia con trara şi ca îşi reprezinta
propria afirmaţie ca trebuind sa se impună tu turor în aceleaşi circum
stanţe. Î ntr-un cuvân t, ea este starea în care noi suntem conştienţi ca
gândim adevărul, care este chiar aceasta constrângere universalll, aceasta
obligatie mentala; subiectivitatea dispare, omul gândeşte ca inteligenţa, ca
om, şi nu ca individ. Starea de certitudine a fost adesea descrisă cu
ajutorul metaforelor p,recum lumina şi claritate; dar iluminarea certi tu
dinii raţionale ad uce cu sine explicarea acestei stări. Ea este repaus şi
detenta, chiar dacă certitudinea este dureroasa, pentru ca pune capăt
tensiunii şi neliniştii cautarii şi indeciziei. Ea este însoţită de un sentiment
de forţll şi în acelaşi timp de extenuare; se simte ca prejudeca ta, pasiunea,
capriciul individual au disparut . . . Î n credinţa raţionalll, adevărul devi ne
al nostru, iar noi devenim adevar1.

Remarcă m faptul că, acolo unde se inserează evi denţa raţiona l ă,
adeziunea spiri tului pare suspendată de un adevăr constrângător, iar
procedeele de argumentare nu joacă nici un rol. I n d ividul, cu liberta tea
sa de del iberare şi de alegere, dispare în faţa ra ţiunii care îl constrân ge
şi care îi răpeşte orice posibilita te de îndoială. La urma urmei, retorica
eficace pentru un aud itoriu u niversal ar fi cea care nu operează decât
cu dovada logică.
Raţionalismul, cu pretenţiile sale de a elimina cu totul retorica d i n
filozofie, enu nţase u n progra m foarte ambiţios care urma să conducă l a
un acord al spiritelor graţie evi denţei raţionale care se im pune tuturor.
Dar abia enu nţate exigenţele metodei ca rteziene, că Desca rtes avansa
deja, în nu mele lor, aserp uni extrem de contestabile. Î ntr-adevăr, cu m
putem face distincţia între evidenţele adevărate şi cele false? Ne
imaginăm oare că ceea ce convinge un auditoriu universal, al că rui
reprezentant ideal ne considerăm noi înşine, are într-adevăr această
validitate obiectivă? Pareto a remarcat excelent în nişte pagini impre
sionante2 că consi mţământul universal invocat nu este a desea decâ t
1 G. DUMAS, Traite de psycllOlogie, t. II, pp. 197-198, 200.
2 V. PARETO, Traite de sociologie ge,rerale, t. 1, cap. IV, §§ 589 şi 599.
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genera liza rea ilegitimă a unei intuiţii particulare. Acesta este motivul
pentru care este întotdeauna riscant să identificăm logica cu argu
mentarea destinată auditoriu lui uni versal, aşa cum l-am conceput noi
înşine. Concepţiile pe care oamenii şi le-au format de-a lu ngul i storiei,
despre " faptele obiective " sau despre " adevărurile evidente" , au variat
suficient de mult pentru a ne arăta neîncrezători în această privin ţă. Î n
loc să credem în existenţa unui auditoriu uni versal, a nalog spiri tului
divin care nu poate consi mţi decâ t la " adevăr" , am putea, pe bună
dreptate, să caracterizăm fiecare ora tor prin imaginea pe care şi-o
formează el însuşi despre auditoriul universal pe care înceard să-I
atragă la concepţiile sale.
Auditoriul uni versal este constitui t de oricine pornind de la ceea
ce ştie acesta despre semenii săi, astfel încât să transceadă cele câteva
opoziţii de care este conştient. Astfel fiecare cul tură, fiecare individ are
propria sa concepţie despre auditoriul universal, iar studierea acestor
variaţii ar fi foarte instructivă, pen tru că ea ne-ar face să cunoaştem
ceea ce au considerat oa menii, în cursu l istoriei, ca fiind real, adevărat şi

obiectiv valabil.

Dad argu mentarea adresată auditoriului universal, care ar trebui
să convingă, nu convinge totuşi pe toată lumea, ră mâne întotdeauna
posibi litatea de a-I descalifica pe recalcitralll, considerân du-I stupid sau
anormal. Acest fel de a proceda, frecvent la gânditorii d in Evul Mediu,
se regăseşte şi la modernP. O astfel de excl udere din comunitatea
u mană n u poate obţine adeziunea decât dacă numărul şi valoarea
intelectuală a proscrişi lor nu ameninţă ca o astfel de procedură să
devină ridicolă. Dacă acest pericol există, trebuie să recurgem la o altă
argumentare şi la a opu ne auditoriul u i universal un auditoriu de el ită,
dotat cu mijloace de cunoaştere excepţiona le şi infail ibile; cei ce se
mândresc cu o revelaţie supranaturală sau cu o cunoaştere mistică, cei
care apelează la cei înţelepţi, la credincioşi, la cei binecuvânta ţi îşi
manifestă preferinţa pentru un auditoriu de el i tă; acest auditoriu de
el ită se poate chiar confunda cu Fiinţa perfectă.

1 în special la H. LEFEBVRE, A la IUlIliere du materialisme dialectiqlle, 1, Logique
formelle, logique dialectique, p. 29.
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Auditoriul de elită nu este intotdeau na, nici pe departe, considerat
asimilabil cu auditoriul universal. Î ntr-adevăr, se întâmplă adesea ca
auditoriul de elită să dorească să ră mână distinct de oamenii obişnu i ţi:
el ita în acest caz, este caracterizată prin situarea ei ierarhică. Dar
adesea, de asemenea, auditori u l de el ită este considerat drept modelul
căruia trebu ie să i se conformeze oa menii pentru a fi demni de acest
nu me: auditoriul de el ită creează norma pentru toată l umea. Î n acest
caz elita este avangarda pe care o vor urma toţi şi căreia i se v or
conforma. Doar opinia ei contează, pentru că, la urma u r mei, ea va fi
cea determinantă.
Auditoriul de elită nu încarnează auditoriul uni versal decât
pentru cei care îi recunosc acest rol de avangardă şi de model. Pe n tru
ceilalţi, dimpotrivă, el nu va constitui decât un auditoriu particular.
Statutul unui auditoriu variază în funcţie de concepţiile susţinute.
Unele auditorii specializate sun t cu uşurinţă a similate auditori u l u i
universal, precu m auditoriul savantului care se a dresează egalilor săi.
Savantul se ad resează unor oameni deosebit de competenţi şi care
admit datele unui sistem bine defini t, constituit de ştiinţa în care s-au
specializat. Totuşi, acest auditoriu atât de limitat este considerat în
general de către savant nu u n auditoriu particular, ci efectiv auditoriul
universal : el presupune că toţi oamenii, cu aceeaşi pregă tire, aceeaşi
competenţă şi aceeaşi informaţie, ar adopta aceleaşi concl uzii.
Si tuaţia este aceeaşi a tu nci când este vorba despre morală. Ne
aşteptăm ca ju decăţile noastre să fie confirmate de reacţiile celorl al ţi.
"
"
" Ceilalţi la care facem astfel apel nu sunt totuşi nişte "alţii oarecare.
Facem apel numai l a cei care a u " chibzuit" cum se cuvine asupra
conduitei pe Care noi o aprobăm sau o dezaprobăm. Cu m spunea şi
Findlay:
Trecem peste capetele nechibzu ite ale " an turaju lui prezent" la
compa nia aleasa a pers oa nelor chibzuite", oriunde ar fi ea situată în
spa�u sau in timp I .

"

I

J. N. FINDLAY, Mora lity by Convention,

PRIOR, Logic aud tire b'lsis of etlries, p . 84.

Mi/ld, voI. LIII, p . 1 60. e f . Arthur N .
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Un as tfel de apel este criticat de ].-P. Sartre în remarcabilele sale
conferinte despre auditoriul scriitorului:
Am spus că scriitorul se adresează in principiu tuturor oamenilor.
Dar, imediat după aceea, am remarcat că el este citit doar de câţiva. Din
ecartul dintre publicul ideal şi publicul real s-a născut ideea de univer
salitate abstractă. Care va să zică autorul postuleaza perpetua repetare
intr-un viitor nedefinit a celor câtorva cititori, de care dispune in prezent.
( . . . ) recurgerea la infinitatea timpului incearcă s1l compenseze eşecul în
spaţiu (intoarcerea la infinit a acelui " honnete homme" al scriitoru lui
secolului al XVII-lea, extindere la infinit a clubului scriitorilor şi a
publicului de specialişti pentru cel din secolul al XIX-lea). ( . . . ) Prin
universa lita tea concretă trebuie să înţelegem, di mpotrivă, totali tatea oa
menilor care trăiesc într-o societate datăI.

Sartre reproşează scriitorilor ca negl ijează uni versalita tea concretă
căreia ar pu tea şi ar trebui să se ad reseze, pentru a se multu mi cu
iluzoria universalitate abstractă. Dar oare nu auditoriul universal al lui
Sartre este cel care va trebui să aprecieze legitim i tatea acestei critici, cel
care va trebu i să decidă dacă, da sau nu, a exista t sau nu la scriitor
il uzia voluntară sau involuntară, dacă scriitorul nu a respectat până aici
ceea ce îşi asu mase " ca misiune " ? Iar acest auditoriu u niversal al lui
Sartre este cel căru ia i se adresează el pentru a-şi expune propri ile
conceptii despre universalitatea abstractă şi concretă.
Credem deci că aud itoriile nu su n t deloc independen te; că ele sun t
auditorii concrete particulare care pot pune î n valoare o conceptie a
auditoriu lui universal care le este proprie; dar, di mpotrivă, auditoriul
universal nedefinit este cel invocat pentru a aprecia conceptia audito
riului universal propriu unui astfel de aud itoriu concret, pentru a
examina totodată felu l în care a fost el compus, care sunt ind ivizii care,
urmând criteriul adoptat, fac parte din el şi care este legitimitatea
acestui criteriu . Se poate spune că auditoriile se ju decă u nele pe altele.

I

Jean-Paul SARTRE,

Sitl/atiO//s,

II, pp. 192-193.
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§ 8. Argumentarea în fata unui singur auditor
Răsunetul în plan filosofic al argumentarii prezentate u n u i singur
auditor şi superioritatea sa asupra celei adresate unui aud itoriu vast a u
fost admise d e dUre toti cei care, î n An tichitate, proclamau primatul
dialecticii în raport cu retorica. Aceasta din urmă se limita la tehnica
discursului continuu lung. Dar un astfel de discurs, cu Întreaga acţiune
oratorică pe care o comportă, ar fi rid icol şi ineficient În faţa un u i
singur auditor! . Este n ormal să ţinem con t de reacţiile sale, de dene
gările şi de ezitările sale, iar, atunci câ n d le constatăm, nu se pu ne
problemă să ne eschivăm: trebu ie să demonstrăm punctul contestat, să
ne informăm î n legătură cu cauzele rezistenţei interl qcutorului, să-i
înţelegem obiecţiile: discursul degenerează invariabil în dialog. De
aceea, după Quintilian, dialectica, în cal i tate de tehnică a dialogului, era
comparată de Zenon, din cauza ca racteru lui mai strâns al argu mentării,
cu u n pumn închis, in timp ce retorica îi părea acestuia asemănătoare
unei palme deschise2• Î n tr-adevăr, nu ne îndoim că posibi l i ta tea care i
se ofera de a pune în trebări, de a prezen ta obiecţii, îi dă aud itoriu l u i
impresia că tezele l a care aderă el, î n u l ti mă instanţă, sun t mai sol i d
susţinute decâ t concl uziile oratorului care dezvol tă u n discurs con
tinuu. Dialecticianul, care este preocu pat la fiecare pas de raţiona
mentul său, de acordu l cu in terl ocu toru l său, ar fi mai sigur, după
Platon, că urmează calea adevărului. Această opinie este clar exprimată
în acest mic discurs pe care Socrate îl adresează lui Cal licles:
Încât este li mpede pentru cele ce urmează: daci!! tu te declari de
acord cu mine Într-o privintă, lucrul va fi suficient verificat de mine şi de
tine ca sa nu mai fie nevoie să recurgem şi la alt mijloc de veri ficare. Tu n
ai sa confirmi ceva din neştiinta sau din exces de sfială, şi fireşte nici n-ai

1 QUINTILIAN, A rta oratorieă, voI. 1, cartea 1, cap. I I, § 29; ef. şi Dal e
CARNEGIE, A,.ta de a l'orbi ÎI ! public, p. 154 şi distinctia lui K. RIEZLER Între
"
" one-way communication şi " two-way communication" În Political
decisions in modern Society, Etlries, janv. 1954, 2, II, pp. 45-46.
2 QUINT\LIAN, A rtu orato rică, voI. 1, cartea II, cap. XX, § 7.
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face-o ca sa ma am<'l geşti - îmi eşti doar prieten, cum spui tu însuti.
Aşadar, în fapt, consensul meu şi al tau vor avea ca rezultat adev<'lmP.

Acest fel de a transforma adeziunea u nuia si ngur în semn de
adevăr ar fi ridicol, şi aceasta este de al tfel şi părerea lui Pare to2, dacă
interlocu torul lui Socrate ar exprima un punct de vedere strict persona l.
Ar fi proba bil exagerat să spunem, împreună cu Goblot, că " Platon
consideră cert faptul că nici un i nterlocutor nu ar pu tea răspunde altfel
decât cel pe care el îl face să vorbească " 3, dar este sigur, în orice caz, că
fiecare interlocu tor al lui Socrate este mesagerul, presupus cel mai bun,
al deţinătorilor unui punct de vedere determinat şi la care obiecţiile
trebuie să fie înlăturate în prealabil pentru a facilita adeziunea
publicului la tezele dezvoltate.
Ceea ce conferă dialogu l ui, ca gen filosofic, precum şi dialecticii,
aşa cum a conceput-o Platon, o forţă remarca bilă, este nu atât adezi
unea efectivă a unui interl ocu tor anume - căci acesta nu constituie
decât un auditoriu particular într-o infinitate de alte auditorii -, cât
adeziunea unui personaj care, oricare ar fi el, nu poate decât să se
încline în faţa evidenţei adevărului, pentru că convingerea sa rezultă
din tr-o confruntare strânsă a gândirii sale cu cea a oratorului. Raportul
dintre dialog şi adevăr este de aşa natură, că E. Dupreel înclină să
creadă că Gorgias nu trebuia să practice , în mod na tural dialogu l:
predilecţia pentru procedeul dialogului ar fi fost, crede el, caracteristic
unui adversar al retoricii, partizan al prima tului adevărului unic, şi
anume, Hippias din Elis4.
Dialogu l scris presupune, mai mult decâ t dia logul efectiv, că acest
auditoriu unic încarnează auditoriul universal. Iar această concepţie
pare justificată mai ales a tunci când admitem, asemenea lui Platon, că

PLATON, Gorgias, 487 d-e. (Ed. rom. : Ed. Ştiinţifica şi Enciclopedica, Buc.,
1975, p. 345; n.t.)
2 V . PARETO, Traite de sociologie generale, t. 1, § 61 2, p. 329.
3 E. COBLOT, La logiqlle des jugements de valeur, p . 17.
� Eugene DUPR E EL, Les Sopllistes, p p . 76, 77, 260, 263.
J
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există în om principii interne constrângătoare care îl ghi dează î n
desfăşurarea gândirii salei ,
Argumen tarea u nui astfel de dialog nu are sem nificaţie filosofică
decât dacă pretinde că are valoare în ochii tu turor, Se întelege cu uşu
rinţă că dialec tica, la fel cu argumentarea ce vizează auditoriu l univer
sal, a fost identificată cu logica, Această concepţie aparţine stoici lor şi
Evului Mediu2. Noi nu vedem În ea decât o iluzie, sau un procedeu, a
căror importanţă a fost totl:lşi incontes tabilă În dezvoltarea filosofiei
absolu tiste, care Încearcă prin toa te mijloacele să treacă de la adeziune
la adevăr. Adeziunea interlocu torului în dialog Îşi trage semnifica ţia
filosofică din faptul că acesta este considerat o Înca rnare a auditoriu lui
universal. Admitem că auditorul dispune de aceleaşi resurse de
raţionament ca şi ceilalţi membri ai auditoriului u niversa l, elemente le
de apreciere referitoare la singura competenţă tehnică fiind furnizate de
orator sau prezu ma te a fi din plin la dispoziţia auditorului prin poziţia
sa socială.
Nu ar trebui, totuşi, ca adeziunea interlocutorului să fie obţinu tă
exclusiv gra ţie superioritâ ţii dialectice a ora torului. Cel care cedează nu
trebuie să fi fost învins într-o înfruntare eristică, ci se cons ideră că s-a
înclina t în faţa evidenţei adevărului. Î nseamnă că dialogu l, aşa cu m
este el privit a ici, nu trebuie să constituie o dezbatere, în care convingeri
fondate şi opuse sunt apărate de către partizanii lor respectivi, ci o
discuţie, în care interlocu torii ca u tă cu onestitate şi fără parti pris cea
ma i bună sol uţie a u nei probleme controversate. Opunând punctu l u i
de vedere eristic punc tul d e vedere euristic, unii autori contemporani
prezintă discu ţia ca fiind instru mentul ideal pentru a ajunge la
concluzii obiectiv valabile3. Se presupune că, în cadrul discu ţiei, interlo
cutori i nu se preocupă decât de a prezen ta şi de a veri fica toa te argu
mentele pro şi contra, cu privire la diversele teze În opoziţie. Discuţia,

Cf. Ch. PERELMAN, La methode dialectique et ·le râIe de I'interl ocuteur dans
le dia logue, Rev/le de nretapllisiqlle et Ile IIl1Jrale, 1955, pp. 26 la 31 .
2 Cf. Karl oO RR, Die Entwickl u ng der oialektik von Platon bis Hegel,
Dialectica, voI. 1, n"l, 1 947; Richard MC KEON, Dialectic and political thought
and action, Etl!ics, oct. 1 954.
� Cf. A. C. BAI RO, Arglmlerrla tioll, DisClIssioll alld Deb'llc, p. 307.
I
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dusă până la capăt, ar trebui să conducă la o concluzie i nevita bilă şi
u nanim ad misă, dacă argumentele, presupuse a avea aceeaşi greutate
pentru toţi, sunt d ispuse ca pe talerele unei ba lanţe. Î n dezbatere,
dimpotrivă, fiecare interlocu tor nu ar avansa decât argumente favo
ra bile tezei sale şi nu s-ar preocupa de argumentele care îi sunt
defavorabile decât pentru a le respinge sau pentru a le limita conse
cinţele. Omul cu parti pris-uri este deci subiectiv şi pentru că s-a decla
rat astfel şi pentru că nu mai poa te pune în valoare decât acea parte a
argumentelor pertinente care îi este favorabilă, celelalte rămânând, ca
'
să spunem aşa, îngheţa te şi neapărând în dezbatere decât dacă adver
sarul le avansează. Cum acesta din urmă este de presupus că adoptă
aceeaşi a titudine, este normal ca discuţia să fie prezentată ca o căutare
sinceră a adevărului, în timp ce, în cadrul dezbaterii, fiecare este
preocupa t mai ales de triumful propriei sale teze.
Dacă, în mod ideal, distincţia este u tilă, ea nu permite totuşi să-i
considerăm pe participanţii la o discuţie dezinteresată drept mesageri
ai aud itoriului universal decât dacă intermediază o generali zare foarte
cu rajoasă şi doar în virtutea unei viziuni destul de schematice a
rea lită ţii s-ar pu tea asimila determinarea greutăţii argumentelor unei
cântăriri de lingouri . Pe de altă parte, cel care apără un punct de vedere
anume este, adesea, convins că e vorba despre cea mai bună, în mod
obiectiv, teză şi că triu mful său este cel al cauzei bune.
De al tfel, practic, această distincţie între discuţie şi dezbatere pare
în nenumărate întâ lniri greu de preciza t. Într-adevăr, în majoritatea
cazuri lor, ea se bazează pe intenţia pe care o acordăm, pe drept sau pe
nedrept, participanţilor la d ialog, intenţie care, şi ea, poate varia pe
parcursul acestuia. Doar în cazuri privi legiate în care atitudinea parti
cipantilor este reglată de către instituţii, le putem cunoaşte dinainte
intenţiile: în procedura judiciară, ştim că a voca tul fiecărei părţi tinde
mai pu tin să se lămurească decâ t să dezvolte argu mente în favoarea
unei teze. Fixând punctele de dezbătut, dreptul favorizează aceasta
a titudine uni1a terala, aceste luari de poziţie, pe care cel ce pledează
trebuie doar să le susţină în mod constant împotriva adversarului sa u.
în numeroase alte cazuri, instituţiile intervin de o maniera mai discreta,
deşi eficientă: când un recipiendar apara o teză împotriva membrilor
unui juriu care o critică, când un membru al Parlamentului apără
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programul pa rtidului său. Î n sfârşit, aceasta atitudine p oate rezulta d i n
angajamente luate d e către orator: dacă acesta a promis cuiva că-i
susţine candida tura În faţa u nei comisii competente, dialogul pe care ÎI
va avea cu membrii acestei comisii compe tente va fi, de fa pt, mai mult
o pledoarie decât o că utare a adevărului - în acest caz determinarea
celui mai bun candida t.
Se observă că, exceptând situaţia În care ştim d in ce motiv instituţional sa u altul - ati tudinea participanţilor este cea a a părării şi,
pe cale de consecinţă, implică dorinţa de a pune adversarul În Încur
catură, distincţia netă Între un dialog care tinde că tre adevăr şi u n
dialog care ar fi o succesi une de pledoari i este greu d e menţinut. Ea n u
s-ar putea susţine decât mijl.ocind o distincţie, prealabilă ş i certă, între
adevăr şi eroare, d istincţie pe care, exceptând reaua-credinţă dovedi tă,
existenţa însăşi a discuţiei o face greu de s tabilit.
Dialogul euristic, în care interlocutorul este o încarnare a audito
riului universal, dialogul eristic, care ar avea scopul de a-I domina pe
adversar, nu su nt, atât unul, câ t şi celăla l t, decât cazuri excepţionale; în
dialogul obişnu i t, participanţii ti nd pur şi simplu să-şi persuadeze
auditoriul în ve derea determină rii unei acţiuni i mediate sau viitoare: p e
acest plan prac tic se desfăşoară majorita tea dialogurilor noastre zilnice.
Este de al tfel curios de subliniat că această activita te cotidiană de discu
ţie persuasivă este cea caTe a a tras cel mai puţin atenţia teoreticienil or:
majorita tea a u torilor de tra tate de retorică o considerau străină de
discipl ina lor. Fi losofii care se ocupau de dialog o priveau În genera l
sub aspectul său privilegiat În care interlocutorul Încarnează auditoriul
universal; sau chiar sub aspectul mai psihologic, dar şi mai şcolăresc, al
dialogului eris tic, dominat de preocuparea a ceea ce Schopenhauer!
numeşte " Rechthaberei " . A. Reyes a notat pe drept2 că discursul priva t
constituie un teren contiguu cel ui al retoricii antice; de fapt, În cursul
discuţiilor zilnice are argu mentarea cele mai multe ocazii să se exerseze.
•

Să adăugăm că, chiar şi a tunci când auditorul unic, fie auditoru l
activ a l dialogul ui, fie un audi tor tăcut căruia i se adresează oratoru l,
1 SCHOPENHAUER, ed. Pi per, val. 6:
2

A. REYES,

EI Deslil/de, p.

203.

Eris. dialektik, p.394. (Ed. rom.: p . 24; I/.t. )
•
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este considerat drept încarnarea unui audi toriu, nu este întotdeauna u n
auditoriu universal. El poate fi de asemenea - ş i chiar foarte adesea încarnarea unui auditoriu particular.
Acest l ucru este evident a devărat a tunci când auditorul unic
reprezintă un grup al cărui delega t este, purtă torul de cuvânt, în
nu mele căruia va pu tea lua decizii . Dar mai avem şi cazul în care
auditorul este considerat un eşantion al unui întreg gen de auditori.
Profesorul va putea al ege, pentru a i se adresa, pe stu dentul care îi pare
a fi cel ma i puţin dota t, sa u pe studentul cel mai inteligent, sau pe
stu dentul cel mai puţin bine plasa t pentru a-l auzi.
Alegerea auditorul u i u nic care va încarna audi toriul este deter
mina tă de scopurile pe care şi le fixează oratorul, dar şi de ideea pe care
şi-o face despre modul în care trebu ie să fie caracterizat un grup.
Alegerea individului care încarnează un auditoriu particular influen
ţează adesea procedeele argumentării. Dacă BenthamI aprobă tradiţia
respectată la Camera Comunelor de a se adresa preşed intelui, este
pentru a face dezbaterile cât mai pol iticoase posibi l. Auditorul unic este
în acest caz ales nu pentru ca l i tăţile, ci pentru funcţiile sale; este
al egerea care îl angajează cel mai puţin pe €lrator şi care dezvăluie cel
mai puţin opinia pe care acesta o are despre auditoriu.
Nu la fel stau l ucruri le în cazul cel orlal te alegeri: individul ales
pentru a încarna auditoriul particular căruia ne adresăm divulgă, pe de
o parte, ideea pe care ne-o facem despre acest auditoriu, iar pe de altă
parte, scopurile pe care sperăm să le atingem. Când se ad resează lui
Helene, Ronsard vede în ea încarnarea tu turor tinerelor pentru care se
foloseşte sfa tu l " Cueillez des aujourd huy les roses de la viei Culege
de-astazi tra ndafirii vieţii " 2. Dar, adresat lui Helene, acest sfat pierde
orice pretenţie didactică pentru a nu mai fi decât reflectarea unei
emoţii, a unei simpa tii, ba chiar a unei speranţe. Regăsim această
tehnica de-a l ungul intregii istorii l iterare şi politice. Cu totul rar este
discursul publicat al carui destinatar individualiza t nu ar trebui să fie
considerat ca încarnarea u nui auditoriu particular anume.

J BENTHAM, t. 1: Tactique des assemb/ees po/itiques dtHiberalltes,
2 RONSARD, Bibl. d e la Pleiade, voI. I , liv. II, XLIII, p. 260.
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9. Deliberarea cu sine însuşi

Subiectu l care del iberează este considera t adesea ca o încarnare a
audi toriului universal.
Î ntr-adevăr, se pare că omul dota t cu raţi une, care încearcă să-şi
facă o convingere, nu poate decât să nu se sinchisească de toate proce
deele care vizează câştigarea cel uilal t: el nu poate fi, se crede, decât sin
cer cu el însuşi şi este, mai mul t decât orici ne, capabil să demonstreze
valoarea propriilor sal e argu mente. " Acordul cu voi înşivă şi vocea per
manentă a raţiunii, a voastră, nu a al tora " 1, este pentru Pascal cel mai
bun criteriu de adevăr; este acelaşi de care se serveşte Descartes în
Meditaţii/e sale2, pentru a trece de la raţionamentele care l-au convins pe
el însuşi la afirmaţia că " a ajuns la o cu noaştere sigură şi evidentă a
adevărului " . Î n opoziţie cu dialectica, care ar fi tehnica controversei c u
alterita tea ş i cu retorica, tehnica discursului adresat unei mul ţi mi,
logica se identifică, pentru Schopenha uer 3 ca şi pentru ]. S. MilJ4, c u
regulile aplicate pentru a conduce propria gândire. Adică, în acest din
urmă caz, spiritul nu ar fi preocupa t de a pleda, de a cău ta numai
argumente ce favorizează un punct de vedere anume, ci de a-i reuni pe
toţi cei care prezintă o oarecare valoare în ochii săi, fără a trebui să
treacă pe vreunul sub tăcere şi, după ce va fi cântărit ceea ce este pro şi
ceea ce este contra, să decidă, cu mâna pe ini mă, pentru sol u ţia care i se
pare cea mai bună. Aşa cum nu se acordă o importanţă ega lă
argumentelor desfăşurate în şedinţă publică şi celor care sunt
prezentate în comitet secret, tot astfel secretul deliberării intime pare a
fi garantul sincerităţii şi al valorii acesteia. Astfel Chaignet, în ultima
lucrare în li mba franceză care a considerat retorica drept o tehnică a
persuasiunii, o opune pe aceasta convingerii în termenii urmă tori:

1 PASCAL, Bibl. de la Pleiade, Pellsees, p. 891 (260. ed. Brunschvicg). (Ed. rom . :
Aion, Oradea, 1998, pp. 265-266; 11. /.)

2 O. Prefata autorului ci'ltre cititor.
� SCHOPENHAUER, ed. Brockhaus, voI. 3: Die Welt als
Band, cap. IX, p . 1 1 2.
� J. S. MILL, UII sistem de logică, voI . 1, Introducere, p. 5.
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Atunci când suntem convinşi, nu suntem Învinşi decât de noi înşine,
de propriile noastre idei. Când suntem pers uadaţi, suntem întotdeauna
învinşi de alteritate1•

Individ ualismul autorilor care acordă o preemi nenţă netă mo
dului de a ne conduce propriile gâ nduri şi îl consideră ca fiind singurul
demn de interesul filosofului - discursul adresat cel uilalt nefi ind decât
aparenţă şi înşelătorie - s-a manifesta t pentru mulţi într-o notă de
discred itare nu numai a retoricii, ci, în general, a oricărei teorii a
argumentări i . Ni se pare, di mpotrivă, că avem tot interesul să consi
derăm deliberarea intimă drept o specie particulară de argumentare.
Neuitând caracterele proprii deliberării intime, considerăm totuşi că
avem mult de câştigat dacă nu neglijăm această opinie a lui Isocra te:
Argumentele prin care îi convingem pe ceilalti vorbind sunt aceleaşi
cu cele pe care le util izlim a tunci când reflecti'!m; noi îi numim ora tori pe
cei care sunt capa bil i si'! vorbeasci'! în fata mulţimii şi îi consideri'!m avizati
pe cei care pot vorbi despre afaceri cu ei înşişi în maniera cea mai
judicioasi'!2.

Foarte adesea, de al tfel, o discuţie cu celălalt nu este decât un
mijloc pe care îl u til izăm pentru a ne lămuri mai bine. Acordu l cu sine
însuşi nu este decât un caz particu lar al acordului cu ceilal ţi. De aceea,
din punctul nostru de vedere, analiza argu mentării adresate cel uilal t
este cea care. ne va face să înţelegem cel mai bine del iberarea cu noi
înşine şi nu invers.
Î ntr-adevăr, nu se poate oare distinge, în deli berarea intimă, o
reflecţie care ar corespunde unei discuţii şi o alta care nu ar fi decât o
căutare de argumente în favoarea unei poziţii adopta te dinainte?
Pu tem avea Încredere deplină în si ncerita tea subiectu lui care delibe
rează pentru a ne spune dacă este în căutarea celei mai bune linii de
conduită, sau dacă elaborează o pledoarie intimă? Psihologia profun
zimilor ne-a învaţat sa nu avem încredere nici în ceea ce pare indu
bitabil pentru propria noastră conştiinţă. Dar distincţiile pe care ea le
stabileşte între ra ţiuni şi raţionalizări nu pot fi înţelese dacă deliberarea
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nu este tratată ca un caz particular de argumentare. Psihologul va
spune că motivele invocate de subiect, pentru a-şi explica conduita,
consti tuie raţionalizări, dacă ele diferă de mobilele reale care l-a u
determinat să acţioneze şi pe care subiectul le ignoră. Câ t despre noi,
vom lua termenul de raţionalizare Într-un sens mai larg fără să ne
legăm de faptul că subiectul i gnoră, sau nu, adevăratele motive a le
conduitei sale. Dacă pare ridicol, la prima vedere, ca o fiinţă pondera tă
care, după ce a acţionat din motive foa rte " rezonabile" , se străduieşte
să dea, În forul său intim, motive cu totul diferite actelor sale, mai pu ţin
verosimile, dar care o plasează într-o lumină mai frumoasă I, o astfel de
raţionali zare se explică perfect a tunci când este privită ca o pledoa rie
anticipată în folosul celorlal ţi, care poate fi de a l tfel special adaptată
cutărui sau cutărui auditor prezumat. Această conştientizare nu
Înseamnă nicidecum, aşa cum crede Schopenhauer2, că " i n telectu l "
nostru nu face decât să ca mufleze adevăratele motive ale actelor
noastre care ar fi, şi ele, ira ţionale. Este posi bil ca unele acte să fi fost
gândite perfect şi ca ele să fi avut a lte motive decât cele pe care
încercăm, ulterior, să le facem admise de conştiinţa noastră . Cei care n u
văd, s a u nu admit i m portanţa argumentarii nu-şi pot explica abstracti
zarea care nu ar fi pentru ei decât umbra unei umbre.
Se pare că o comparaţie cu si tua ţia de mai jos, descrisă de J. S.
Mill, ne va permite să-i apreciem mai bine efectul:
.

Toată l umea, ne spune el, cunoaşte sfatul dat de lordul Mansfield
unui om cu un foarte bun simt practic care, fiind numit gu vernator al
unei coloni i, filrll experienta proceselor judiciare şi fllrll cunoştinte de
drept, avea de prezidat o curte de justiţie. Sfatul era ca decizia sa fie d a tă
cu fermitate clici ar putea fi justll, dar sll nu se aventureze niciodată sll-şi
expunll argumentele, pentru cll ele ar fi aproape fllra excepţie rele-'.

De fapt, dacă sfatul lord ului Mansfield a fost bun, a fost pentru că,
după ce preşed intele ar . fi judecat echitabil, doar asistenţii lui i-ar fi
putu t " raţionaliza " verdictul, precedâ ndu-l de considerente ignorate de
I R . CRAWSHAY-WILLIAMS, The COlllforts 0f llllreasoll, p p . 74 şi urm.
2 SCHOPENHAUER, ed. Brockhaus, voI. VI: Pa rerga şi P,l ralipolllella, II, chap.
VI II; " Zur Ethik", § 1 18, p.249 (Ed. rom.: Alfa, laşi, 201 1 , p. 234; ".f.)
J ]. S. MILL, UIt SiS/CIII dc logică, voI. I, cartea II, cap. III, § 3, p. 213.
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guvernator, dar mai conforme cu legisl aţia În vigoa re decât argu
mentele care ar fi motivat decizia acestuia. Se Întâmplă, de al tfel, foarte
des, şi nu este neapărat regretabil, ca chiar şi un magistrat care cunoaşte
dreptul să-şi formul eze judecata în doi timpi, concl uziile fiind mai întâi
inspirate de ceea ce i se pare lui a fi cel mai potrivi t simţului său de
echitate, motiva ţia tehnică nevenind decât în plus pe lângă aceasta.
Trebuie să conchi dem în acest caz că decizia a fost l ua tă fără nici o
deliberare prealabilă? Nicidecu m, căci ceea ce este pro şi ceea ce este
contra ar fi putut fi cântărite cu cea mai mare grijă, dar în afara u nor
consideraţii de tehnică juridică. Aceasta nu intervine decât pentru a
justifica decizia în faţa unui alt auditoriu' şi nicidecum, după cum
expl ică Mill, pentru a formula într-un mod expert principiile generale
despre care guvernatorul a vea o impresie destul de vagă. Scientismul
lui Miii, care îl face să conceapă totul în funcţie de un singu r auditoriu,
auditori ul universal, nu îi permite să furnizeze o explicaţie adecvată a
fenomenului.
Argumentările noi, ulterioare deciziei, pot consta în înserarea
concl uziei într-un cadru tehnic, ca în cazul pe care toc mai l-am citat; ele
"
pot fi nonteh nice, ca în această povestire a lui Antoine de La Salle l , în
care un nobil şi soţia sa stau la taifas în ti mpul nopţii. Nobilul trebu ie să
aleagă între a-şi sacrifica oraşul şi a-şi sac rifica fi ul. Decizia nu este de
discuta t, dar cu toate acestea Antoine de La Salle dă o importanţă
deosebită cuvintelor soţiei, pe care le redă în cele mai mici detalii.
Aceste cuvinte transformă fel ul în care este privită decizia: femeia îi dă
soţului orgol iul de sine, echi librul, încrederea, consolarea şi ea este
aceea care pune ordine în ideile acestuia, ea integrează decizia într-un
cadru, întărind-o astfel. Ea acţionează precum teologul care furnizează
dovezile raţionale ale unei dogme în care toţi credincioşii credeau deja
dinainte.
Viaţa pol itică ofera, de asemenea, situa ţii în care justificarea unei
decizii este aşteptata cu nerabdare, pentru că de aceasta justificare va
depinde adeziu nea opiniei publ ice. Cu ocazia înlăturării regel ui negru
Seretse, presa a nunţa că guvernul britanic, fără a-şi modifica în vreun
1 Analizat de E. AUERBACH,

Mimesis, pp. 234-235. (Le reconfort de Madame
du Fresne, publicat de J. NEVE, Anto;ne de La SaI/e, pp. 109-140.)
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fel decizia, ar face o concesie opiniei publice dând acestei decizii o
j ustificare mai bună şi mai detaliată, adică una care să poată fi adm isă
de către auditoriul căruia i se adresa ea .
Această preferinţă pentru anumite argumente poate rezulta d i n
aceea că auditorul doreşte s ă aibă l a dispoziţia s a argumente care ar fi
valabile pentru un a l t auditoriu, ba chiar pentru auditori u l univers al,
care ar putea fi deci transfera bile într-o situaţie modificată.
Reiese din tot ceea ce tocmai am spus in legătură cu auditoriile că,
din punctul nostru de vedere, valoarea retorică a unui enunţ nu ar
pu tea fi anihilată de faptul că ar fi vorba despre o argumentare
considerată ca fiind constru ită ul terior, când decizia intimă era lua tă,
sau de faptul că este vorba de o argumentare baza tă pe nişte premise la
care oratorul însuşi nu aderă. Î n aceste două cazuri distincte, deşi legate
printr-un anumit artificiu, reproşul de nesinceritate, de ipocrizie, va
pu tea fi făcut de către un observa tor, sau de către un adversar. Dar n u
v a fi aici decâ t un mijloc d e descalifica re al cărui efect nu s e păstrează
decât dacă cineva se plasează Într-o perspectivă cu totul diferită de a
noastră; cel mai adesea, de al tfel, această perspec tivă este bazată pe o
concepţie bine definită despre real sau despre persoană.
Teza noastră este că, pe de o parte, o credinţă odată stabilită poa te
oricând să fie intensificată, iar pe de altă parte că argumen tarea este în
functie de auditoriul căruia ne ad resăm. Î n consecintă,
, este fi resc ca cel
care a dobândit o anumită convingere să se străduiască să o întărească
faţă de el însuşi şi mai ales faţă de a tacurile care ar putea veni d i n
exterior; este normal c a e l să aibă î n vedere toa te argumentele suscep
tibile să o întărească. Aceste noi argumente pot i ntensifica convingerea,
o pot proteja împotriva unor atacuri la care nu ne gând isem de la
început, îi pot preciza efectul.
Pe de altă parte, doar a tu nci când oratorul se ad resează unui
auditoriu căruia este de presu pus că-i a parţine - şi este evident ca zul
auditoriului universal -, orice discordanţă între argumentele care l-a u
convins pe el însuşi şi cele pe care le proferează i-ar putea fi reproşa tă.
Dar, chiar şi în acest caz privilegiat, n u este exclus ca convingerea
inti mă a oratorului să se bazeze pe ele mente care îi sunt proprii precum o intui ţie incomu'nica bilă - şi ca el să fie obl igat să recurgă la o
argumentare pentru a împărtăşi credinţa pe care acestea i-au creat-o.
,
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Î n concluzie, dadl stu diul argumentării ne permite să înţelegem
motivele care au incitat atâţia autori să acorde deli berării intime un
statut privilegiat, chiar el ne furnizează mijloacele de a disti nge
diversele tipuri de deliberare şi de a înţelege, totoda tă, ceea ce este
întemeiat în opoziţia dintre mţiulli şi mţiollaliziiri, pe de o parte, şi
interesul real care se acordă, din pu nct de vedere argumentati v, acestor
'
raţiona lizări m u l t prea dispreţuite.

§ 10. Efectele argumentării
Scopul oricărei argumentări, a m spus, este de a provoca sau de a
spori adeziunea spiritelor la tezele prezentate asentimentului lor: o
argumentare eficace este cea care reuşeşte să crească această intensi tate
de adeziune .astfel încâ t să declanşeze la aud itori acţiunea prevăzută
(acţiune pozitivă sau reţinere), sau, cel puţin, să le creeze o înclinaţie
către acţiune, care se va manifesta la momentul oportun.
Elocvenţa practică, care comporta genurile judiciar şi deliberativ,
era câmpul de predilecţie unde se în fru ntau părţile d in tr-un proces şi
oa menii pol itici care apărau, argumentând, teze opuse şi uneori chiar
contradictorii. Î n aceste întreceri oratorice adversarii încercau să câştige
adeziunea auditoriu lui lor în legătură cu subiecte controversate, în care
pro şi contra găseau adesea apărători tot atât de abili şi, aparent, tot atât
de onorabili.
Detractorii retoricii - pentru care n u exista decât un adevăr, în
orice problemă - deplângeau o astfel de stare de lucruri: după ei,
protagoniştii îşi conduceau argu mentările di vergente cu ajutorul
raţionamentelor a căror valoare probantă nu putea fi decât il uzorie.
Retorica demnă de un filosof, ne spune Platon în Pltaidros, cea care ar
câştiga pri n raţiunile sale pe zeii înşişi, ar trebui, dimpotrivă, să se
plaseze sub semnul adevărului. Iar, două zeci de secole mai târziu,
Leibniz, care îşi dă seama de faptul că cunoaşterea umană este limitată
şi adesea i ncapabilă să furnizeze dovezi suficiente pentru adevărul
oricărei aserti u ni, dorea cel puţin ca gradul de asenti ment acordat
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oricărei teze să fie proporţional cu ceea ce ind ică calcu l u l proba bili
tăţilor sau al presupoziţii lor!.
Atacu rile din partea filosofilor al căror obiect a fost teoria
persuasiunii raţionale, dezvoltată în lucrările de retorică, păreau de
al tfel cu atât mai întemeiate, cu câ t obiectul argumen tării se limi ta,
pentru teoreticieni, la chestiuni pe care am putea să le red ucem l a
probleme d e conjectură ş i d e cali ficare. Problemele d e conjectură
privesc faptele, fapte trecute din dezba terile judiciare, fapte viitoare d in
dezba teri le politice: "X a săvârşit faptele care i se reproşează? " , " Cu tare
act va antrena sau nu cutare consecinţă? " , iată tipul de întrebări pe care
le calificăm drept conjecturale. Î n problemele de cal ificare, ne Întrebăm
dacă cutare fa pt poate fi calificat în cu tare sau cutare fel. În ambe le
cazuri, părea scandalos că putea fi apăra t cu onestitate mai mult de un
punct de vedere. Revenea filosofului, care studia Într-un mod dez in
teresa t problemele de ordin general, să ofere şi să j ustifice acest punct
de vedere. Concluziile practice care ar trebui trase din studierea
faptelor s-ar impune de la sine oricărui spirit cu judecată.
Î ntr-o astfel de perspec tivă, argumentarea, aşa cum o înţelegem
noi, nu mai are justificare. Faptele, adevărurile sau măcar apare n ţa
adevăruri lor, supuse calcul ului proba bilităţilor, triu mfă de la sine. Cel
care le prezintă nu joacă nici un rol esenţial, demonstraţiile sale sunt
atemporale şi nu este cazul să distingem auditoriile cărora ne adresă m ,
pentru că toate sunt presupuse a s e înclina Î n faţa a ceea ce este obiect i v
valabi l.
Şi, fără nici o îndoială, în domeniul ştiinţelor pur formale, precum
logica simbolică sau ma tematica, ca şi În domeniul pur experi menta l,
această ficţiune, care izolează subiectul care cunoaşte de fa pt, de adevăr
sau de probabilitate, prezintă avantaje indiscutabile. De aceea, pentru
că această tehnică " obiectivă " reuşeşte în ştiinţă, a vem convi ngerea că
utilizarea sa este, de asemenea, legitimă şi în alte domenii. Dar acolo
unde nu există un acord, chiar şi la persoane competente în materie, ce
este, dacă nu un procedeu de exorcizare, această afirmaţie că tezele

I LEIBNIZ, ed. Gerhardt, voI. V: Nouveallx essais sur /'el/ tcI/de/llell', pp. 445-448.
(Ed. rom.: ALL Educational, Buc., 2003, p. 397-398; tr.l.)
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preconizate sunt manifesta rea unei realităp sau a unui adevăr în faţa
cărora un spirit neprevenit nu poate decât să se încline?
Se pare, di mpotrivă, că riscăm mai pu pn să simplificăm şi să
deformăm situaţia în care se efectuează procesul argumenta tiv dacă
considerăm caz particular, deşi foarte importa nt, pe acela în care
dovada adevărului sau probabi lita tea unei teze pot fi administrate în
interiorul unui domeniu circumscris din punct de vedere formal,
ştiinţific sau tehnic, de către toţi in terlocutorii, de comun acord. Doar
atunci posi bi l ita tea de a aduce probe pro $i contra este semnul unei
contradicţii care trebuie eliminată. Î n celelalte cazuri, posibi litatea de a
argumenta astfel încât să ajun gem la concl uzii opuse implică tocmai
fa ptul că nu ne găsi m în această situaţie particulară pe care uzaj ul
ştiinţelor ne-a făcut-o fa mil iară. Avem aceeaşi situaţie când argumen
tarea tinde să provoace o acţiune care rezultă dintr-o alegere del iberată
între mai multe posibile, fără să existe un acord prealabil asupra unui
criteriu ce permite ierarhizarea soluţiilor.
Filosofii, care se indignau că există posibilitatea de a nu ne
comporta conform concluziei ce părea singura raponală, au fost obligaţi
să-şi completeze viziu nea despre om dotând u-I cu pasiuni şi i nterese
capabile să se opună preceptelor ra ţiun ii. Ca să reluă m distincţia
pascaliană, acţiu nii asupra intelectului i se vor adăuga mijloacele de a
acţiona asu pra voinţei. Î n această perspectivă, în timp ce sarcina
filosofului, în măsura în care el se adresează unui auditoriu particular,
va fi de a potoli pasiuni care sunt proprii acestu ia din urmă, astfel încâ t
să facili teze aprecierea " obiectivă " a problemelor în discuţie, cel care
vizează o acţiu ne precisă, care să se declanşeze la momentul oportun,
va trebu i, di mpotrivă să stârnească pasiuni le, să emoţioneze pe
auditori, astfel încât să determine o adeziune suficient de intensă,
capabilă să învingă totodată inevitabila inerţie şi forţele care acţionează
într-un sens diferit de cel dorit de orator.
Ne putem întreba dacă eXistenţa la acel Aristotel din ambele
tratate consacrate argumentării, Topica şi Retorica, unul referindu-se la
discuţia teoretică a tezelor, celă lalt ţinând cont de particularităţile
auditoriilor, nu a favorizat această distincţie tradiţională între acţiunea
asupra i ntelectului şi cea asupra voi nţei. Î n ceea ce ne priveşte, credem
că această distincţie, care o prezintă pe pri ma total impersonală şi
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atemporală, iar pe cea de-a doua cu totul iraţională, este fondată pe o
eroare şi conduce la un impas. Eroarea constă În a concepe omul ca
fiind constituit d in facultăţi complet separate. Impasul constă În a priva
acţiunea fondată pe alegere de orice jus tificare raţională şi de a face să
fie absurd, prin aceasta, exerciţiul l ibertăţii umane. Singură argumen
tarea, în cadrul căreia deliberarea consti tuie un caz particular, perm ite
înţelegerea deciziilor noastre. Acesta este motivul pentru care vom
privi argumentarea mai ales în efectele sale practice: înd reptată spre
viitor, ea îşi propune să provoace o acţiune sau să ne pregătească
pentru ea, acţionând prin mijloace discursive asu pra spiritului au d i to
rilor. Acest mod de a o privi va permite înţelegerea mai multor particu
larităţi ale sale şi mai ales înţelegerea interesul ui pe care îl prezintă
pentru ea genul oratoric pe care anticii l-au numi t epidictic.

§ 11. Genul epidictic
Aristotel şi toţi teoreticienii care se inspiră din el fac loc, în tra ta
tele lor de Retorică, ală turi de genurile ora torice deliberativ şi judici a r,
genu lui epidictic.
Acesta din urmă s-a afirmat, incontestabil, cu vigoare. Majori ta tea
capodoperelor elocinţei şcolare, elogiile şi panegi ricele u n u i Gorgias
sau Isocrate, discursuri ceremonioase, celebre în toată Grecia, cons ti
tuiau discursuri din genul epidictic. Contrar dezbaterilor politice şi
Judiciare, adevărate bă tă lii în care doi adversari încercau, pe subiecte
controversate, să câştige adeziunea unui auditoriu care deci dea
rezultatul u nui proces sau al unei acţiu ni de în treprins, discursurile
epidictice nu erau nimic din tpate acestea. Un orator solitar care, adesea,
nici măcar nu apărea în faţa publicu lui, ci se mulţumea să facă să
circule disertaţia sa scrisă, prezenta un discurs la care. nimeni nu se
opunea, pe subiecte care nu păreau d iscutabile şi cărora nu l i se vedea
nici o consecinţă practică. Fie că este vorba de un elogiu funebru sau de
cel al unui oraş în faţa locuitorilor lui, de un subiect lipsi t d e actualitate,
precum exaltarea unei virtuţi sau a unei divinităţi, auditorii nu jucau
acolo, după teoreticieni, decâ t rol de spectatori. D u pă ce îl ascultau pe
ora tor, nu le rămânea decât să aplaude şi să plece. Aceste discursu ri
formau de al tfel o atracţie de calitate la serbările care îi reunea u
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periodic pe locuitorii unui oraş sa u pe cei din mai multe cetăţi, iar
efec tul lor cel mai vi zibi l era acela de a face i1ustru nu mele autorului.
U n astfel de discurs ceremonios era apreciat asemenea operei unui
artist, a unui virtuoz, dar se vedea În aceasta apreciere f1atantă un final,
şi nu consecinţa fa ptului că oratorul ati nsese vreun scop. Discursul era
tratat asemeni spectacolelor de tea tru sau întrecerilor de atletism, al
căror scop părea a fi punerea în valoare a participanţilor. Caracterul său
particular făcuse ca stud ierea lui să fie lăsa tă în seama grama ticien ilor
de către retorii romani care îşi exersau elevii în celelalte două genuri,
considerate ca ţinând de elocvenţa practică!. EI prezenta, pentru
teoreticieni, o formă degradată de elocvenţă care nu căuta decât să
pl acă, să sco<1tă în evidenţă, împodobindu-i cu fa pte incontestabile sau,
cel putin necontestate2. Nu înseamnă că anticii nu vor fi văzut şi altă
fi nalitate a discursu lui epid ictic. Pentru Aristotel, oratorul îşi propune
să ati ngă în fu ncţie de gen ul de discurs scopuri diferi te, în cel
del iberativ, recomandând u tilul adică ceea ce este cel mai bun, în
judiciar pledâ n d pentru ceea este drept, iar, În epidictic, care se ocupă
de elogiu şi de blam, neavând a se ocupa decât de ceea ce este frumos
sau urât. Este vorba deci de recunoaşterea valorilor. Dar noţiunea de
judecată de valoare, ca şi cea de intensitate a adeziunii lipsi nd,
teoretici enii discursul ui, urmându-l pe Aristotel, amestecă mereu ideea
de frumos, obiect al di scursu lu i, echivalentă de altfel cu cea de bine, cu
ideea valorii estetice a discu rsul u i însuşi3.
Prin aceasta, genul epidictic pă rea a ţine mai mult de literatură
decât de argumentare. Î n acest fel a contribuit diferenţierea genurilor la
d ezagregarea ulterioară a retoricii, căci pri mele două genuri au fost
anexate de filozofie şi de dialectică, al treilea fiind înglobat În proza
li terară. Şi Whately în secol ul al XIX-lea Îi va reproşa lui A ristotel că i-a
atribuit prea multă importanţă4.

! QUINTILIAN, Arta oratorică, voI. 1, cartea II, cap. 1, §§ 1, 2, 8, 9. Cf. A. Ed.

CHAIGNET, La rlu:torique et SOli histoi re, p. 235.
2 Cf. Aubrey GWYNN, Roman educatioll from Cicero to Quilltilian, pp. 98-99.
3 Cf. ARISTOTEL, Retorica, cartea 1, cap. 3, 1358 b, 2-7 şi 1358 b, 20-29. V. mai sus
auditoriul ca spectator În § 4: Auditoriul in calitate de construc�ie a oratorului.
4 Richard D. D. WHATELY, Elements of R/retoric, Part. III, cap. 1, § 6, p. 190.
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Or, noi credem că discursurile epidictice constituie o parte cen
trală a artei de a persuada şi incapaci tatea de a în ţelege, manifestată în
privinţa lor, rezultă din tr-o falsă concepţie despre efectele argumentări i .
Eficacitatea u n u i expozeu, care tinde să obţină d i n partea audi to
rilor o adeziune sa tisfăcătoare la tezele care l i se prezintă, nu poa te fi
apreciată decât după scopul pe care şi-l propune oratorul . Intensitatea
adeziunii care trebu ie obţi nută nu se limitează la produ cerea u nor
rezultate pur intelectuale, la faptul de a declara că o teză pare mai
probabilă decât alta, ci va fi adesea ampl ificată până câ nd acţiunea, pe
care ar trebui să o decla nşeze, s-ar produce. Demostene, considerat
unul dintre modelele oratoriei clasice, şi-a consacrat majoritatea efortu
rilor nu numai scopului de a obţine din partea atenienilor ca aceştia să
ia decizii conforme cu dorinţele sale, ci şi de a-i presa, prin toa te
mijloacele, ca aceste decizii, odată luate, să fie executate. Voia, într-a
devăr, ca l u pta atenieni lor cu Filip " să nu fie dusă numai cu decrete şi
scrisori, ci şi prin fapte " ' . El trebu ia să amintească în mod consta nt
concetăţenilor săi:
( . . . ) un decret nu reprezintă nici o valoare prin el însuşi fără o
neclintită vointă din partea voastră de a indeplini cu zel ceea ce s-a
hotărât prin el, căci dacă decretele ar avea puterea s1l vă silească să vă
faceti datoria sau să îndeplinească ele insele faptele in vederea c1lrora au
fost întocmite, nici voi, după ce aţi votat atât de multe decrete, n-aţi fi
ajuns la aşa de neinsemnate rezul tate, sau mai bine zis la nimic2.

Decizia luată se află, ca să spunem aşa, la ju mă tatea drumului
dintre dispoziţia pentru acţiune şi acţi unea însăşi, dintre specul aţia
pură şi acţi unea eficientă.
Intensitatea adeziunii, ţin tind către acţiunea eficien tă, nu poate fi
măsurată prin gradul de probabilitate acordat tezei admise, ci mai
degrabă prin obstacolele pe care acţiunea le depă şeşte, prin sacrific iile
şi a legerile pe care le antrenează şi a căror justi ficare este permisă de
adeziune. Existenţa unui int�rval de ti m p, mai mare sau mai mic, între

I DEMOSTENE, Harallglles el plaidoyers politiqlles, t.I: Prellliere plrilippiqrte, § 30.
(Ed. rom.: Edit. pentru litera tură, Buc., 1969, § 30; I/.t.)
2 Edelll, Trois;ellle OlYI/ II/ie""e, § 1 4. (Ed. rom.: Olilllim a Ircia, § 14; 1/.1.)
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momentul adeziunii şi cel al acţiunii pe care ea ar treb ui să o suscite',
explică îndeajuns intervenţia în dezbaterea, considerată anterior
închisă, a unor va lori uitate sau minimalizate, a unor elemente noi care
au apăru t probabil după luarea deciziei. Această interferenţă, care are
cu atât mai multe şanse să se producă cu cât si tuaţia a evoluat între
ti mp, antrenează o dubUI consecinţă : pe de o parte, măsura eficaci tăţii
unui discurs este aleatorie, pe de alta, adeziunea pe care el o provoacă
poate fi i nterlsificată mereu cu folos. Din această perspectivă este dis
cursul epidictic semnificativ şi important pentru argumentare, fiindcă
el intensifică o tendinţă spre acţiune, crescând adeziunea la valori le pe
care le exal tă. Pentru că reputaţia oratoru lui nu este scopul exclusiv al
discursurilor epidictice, ea fiind cel mult o consecinţă a lor, poate fi
pronunţat un elogiu funebru fără lipsă de decenţă, în faţa unui
mormânt proaspăt deschis, iar un discurs de Înmormântare poate viza
altceva decât gloria unui predica tor.
Am încercat să arătăm că oraţia funebră a greci lor s-a transformat
odată cu creşti nismul în mijloc de îndreptare2. De fapt, este vorba
despre acelaşi d iscu rs, dar care se sprijină pe noi valori. Acestea sunt
incompatibile cu căutarea gloriei terestre. Astfel, tea ma de a vedea
discursul sacru considerat drept un spectacol este de aşa natură, încât
Bossuet, în Predica despre cuvântul lui DUlllnezell, dezvol tă o lungă
analogie în tre amvon şi altar pentru a ajunge la această concluzie:

I Daci! timpul scurs d i minueazi! În general efectul discursului, situaţia nu sti!

mereu astfel. Psihologii americani au avut surpriza de a decela, În anumite
cazuri, un efec t Întârziat, " sleeper effect " . Cf. C. l. HOVLAND, A. A.
LUMSDAINE şi F. D. SHEFFIELD, Experimellts on Mass COlIJl1Jrmication, pp.
71, 182, 188-200. Pentru interpretarea fenomenului: cf. C. l. HOVLAND şi W.
WEISS, The influence of source credibility on communication effectiveness,
Pub/. OI'. QI/aterly, 1 952, 15, pp. 635-650; H. C. KELMAN şi C. 1. HOVLAND,
"Reinstatement" of the Communicator in delayed measurement of opinion
change, J. of abIl. a"d soc. Psyclr., 48, 3, pp. 327-335; W. Weiss, A "sleeper
"
effect in opinion change, J. ofabil. alld soc. Psyclr., 48, 2, pp. 1 73-180.
2 Verdun L. SAULNIER, L'oraison fl/nebre au X VI siecle, Bibliotheque d'Humanisme
et Renaissance, t. X, 1948, pp. 126-127.
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( . . .) trebuie s1l fiti acum convinşi c1\ predicatorii Evangheliei nu urcă În
amvoane pentru a rosti acolo discursuri inutile care sâ fie ascultate ca
divertismentl.

Şi nu avem deloc aici numai precauţii de ora tor, precauţii care, ele
însele, ar putea să nu fie decâ t o disi mul are, o previziune a unui pericol
imaginar. Este cert că discursul - în special discursul epidictic - este
adesea considerat u n spectacol. La Bruyere l-a ridiculizat d i n plin:
( . . . ) sunt m işca ţi şi Înduioşati În aşa măsură, Încâ t conchid în inim a lor, cu
privire la predica lui Theodore, c1\ este Înci! şi mai frumoasi! decât ultima
pe care a rostit-o 2.

Contrar demonstraţiei unei teoreme de geometrie, care stabileşte
odată pentru totdea una o legătură logică între adevăruri speculati ve,
argumentarea din d iscursul epid ictic îşi propune să crească intensita tea
adeziunii la anumite valori, despre care nu ne îndoim probabil atunci
când le studiem izolat, dar care ar putea totuşi să nu prevaleze înaintea
al tor valori care ar ajunge să in tre în conflict cu ele. Oratorul încearcă să
creeze o com uniune în jurul unor valori recunoscute de auditoriu,
servindu-se de mulţimea de mijloace de care dispune retorica pentru a
amplifica şi a valoriza.
Î n epidictic sunt oportune toate procedeele artei li terare, clici este
vorba de a face să conlucreze tot ceea ce poate favoriza această
comuniune a aud itoriului. Este singurul gen care te face imediat să te
gândeşti la literatură, singurul pe care l-am putea compara cu libretul
unei canta te3, cel care riscă cel mai uşor să se tra nsforme în declama ţie,
să devină retorică, în sensul peiorativ şi obişnuit al cuvântu lui.
Concepţia însăşi despre acest gen oratoric, care aminteşte mai
mult de o procesiune decât de o l uptă, ca să vorbim ca Tarde4, îl va face
practicat de preferinţă de cei care, în tr-o societa te, apără valorile
tradiţionale, va lorile admise, cele care sunt obiectul educa ţiei şi n u

I BOSSUET,

Senllolls, voI. II: SI/r la parole de Dieu, pp. 148-150.
LA BRUYERE, Bibl. de la Pleiade, Les camcleres, De la clraire, 1 1 , pag. 460. (Ed.
rom.: Editura pentru litera tură, B uc ureşti , 1968, p. 277; 'U.)
3 A. BOULANGER, IElil/s Aristiqe, p. 94.
4 G. TARDE, La logiqrle sociale, p. 439.
2
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valorile revoluţionare, valorile noi care suscită polemici şi con troverse.
Există o latură opti mistă, o latură binefăcă toare în epidicticul care nu a
scăpat unor observatori subtilj l . Netemând u-se de contradicţie, ora
toru l transformă aici cu uşurinţă în valori uni versale, dacă nu În
adevăruri eterne, ceea ce, gratie unanim ităpi sociale, a dobândit consis
tenţă . D iscursurile epidictice vor apela cel mai uşor la o ord ine univer
sală, la o natură sau la o divinitate care ar fi gara nti ai valorilor
necontestate şi pe care le consi derăm incontesta bile. În epidictic, ora
torul devine educa tor.

§ 12. Educape şi propagandă
Anal iza genu lui epid ictic, a obiectu lui său şi a rolului pe care îl
joacă aici oratorul, va permite elucidarea unei probleme controversate
şi care preocupă atâţia teoreticieni la ora actuală, distincţia dintre
educatie şi propagandă. J. Driencourt, În cartea sa recentă şi bine
documentată2, a nal izează şi respinge numeroase tentative de a deosebi
educaţia de propagandă şi nu ajunge la nici o concluzie satisfăcătoare,
pentru că nu-şi situează stud iul în cadrul unei teorii generale a
argumentării. Harold D. Lasswell, specialistul american în aceste
probleme, crede că educatorul d iferă de propagandist în mod esenţial
pentru că discursul său se referă la subiecte care nu sunt, pentru
auditoriul său, obiecte de con troversă3. Preotul catolic care îi învaţă
preceptele religiei sale pe copiii catolici din propria parohie
îndeplineşte un rol de educa tor, în timp ce el este propaga ndist dacă se
adresează, în acelaşi scop, membrilor adulp ai unui alt grup religios.
Dar, în opinia noastră, este mai mult de atât. Î n timp ce propagandistul
trebu ie să câştige de partea sa, În prea labil, audienta publicu lui,
educatorul a fost Însărcinat de o comunitate să se facă purtătorul de

1 TIMON (Connenin), Livre des orateurs, pp. 152 la 172.
2 ]. DRIENCOURT, La propagande. NOl/lJelle force politique, 1950.
3 Harold D. LASSWELL, TIre stlldy and practice of propaganda, În H. D. LASSWELL,
Ralf D. CASEY şi Bruce Lannes SMITH, Propaganda alld Prolllotionai Actizlities,
atI allllotated hibliograplry, 1935, p. 3.
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cuvânt al valorilor recunoscute de aceasta şi, ca atare, el se bucură de
un prestigiu da torat fu nqiilor sale.
Or, un moment de reflecţie este suficient pen tru a constata că, d i n
acest punct d e vedere, oratorul discursului epidictic este foarte apropiat
de educa tor. Cum ceea ce va spune el n u suscită vreo controversi'l, cum
un interes practic imediat nu este în nici un caz angajat, cum nu este
vorba de a apăra sau de a a taca, ci de a promova valori care sunt
obiectul unei comuniuni sociale, oratorul, dacă este dinainte asigurat de
bunăvoinţa auditoriului său, trebuie totuşi să aibă un prestigiu recu
noscu t. Î n epidictic, mai mult decât în orice alt gen oratoric, trebu ie,
pentru a nu fi ridicol, să fii îndreptăţi t să iei cuvântul şi să nu fii
nepriceput în u tilizarea acestu ia. Nu se mai apără, într-adevăr, propria
cauză, nici propriul pu nct de vedere, ci acelea ale întregul u i auditoriu:
eşti, ca să ne ex primăm astfel, educatorul acestuia şi, dacă este necesar
să te bucuri de un prestigiu prealabil, este pentru a pu tea servi, cu
ajutorul propriei autorităţi, valorile pe care le susţii.
Trebuie, de al tfel, ca valorile cărora li se face elogiu să fie consi
derate demne de a ne ghida acţiu nea, pen tru că al tfel, după cum spune
cu haz Isocrate,
( . . . ) la ce bun să alcă tu ieşti discursuri al căror mare folos ar fi acela ci! nu
pot convinge pe nici u n auditor 1 ?

Discursu rile epidictice au drept scop creşterea intensi tăţii adezi
unii la valorile comu ne ale auditoriu lui şi ale ora torului; rol ul lor este
important, căci fără aceste valori comune pe ce s-ar pu tea spriji ni
discursurile delibera tive şi jud iciare? Î n timp ce aceste două genuri se
servesc de tendinţe existente deja în auditoriu, şi anume că valorile sunt
aici mijloace care permit determi narea unei aqiuni, în epidictic com u
niunea în jurul valorilor este un scop care se urmăreşte, independent de
circumstanţele clare în care această comun iune va fi pusă la încercare.
S. Weil, analizând m ijloacele de care se vor fi putut serv i francezii
din Londra, în ti mpul război ului, pentru a-i mobiliza pe francezii d i n
interior, enu meră printre acestea:

I ISOCRATE, Discursllr;: Bllsiris, § 47. (Ed. rom. : Editura pentru literatură, Buc.,
1 969, p. 232; 11.1.).
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exprimarea, fie oficial CI, fie aprobată de o au toritate oficială, a unei părţi a
gândurilor care, inainte să fie exprimate, se aflau realmente in inima
multimilor, sau in inima anumi tor elemente active ale naţiu nii. . . Dacă
vrem să formulăm acest gând in afara noastră, de către altcineva şi de
către cineva ale cărui cuvinte sunt luate in seamă, el primeşte de acolo o
forţă insutită şi poate produce uneori o transformare interioară I.

Ceea ce pune ea astfel foarte bine în evidenţă este chiar rol ul
discursurilor epidictice: apeluri la valori comune, necontestate deşi
neformula te, chiar şi de către cineva care are ca litatea să o facă; întărire,
prin aceasta, a adeziunii la aceste valori în vederea unor acţi uni ulteri
oare posibile. Ceea ce se nu mea propaganda de la Londra devine, în
această perspectivă, mult mai apropiată de educaţie decât de propagandă.
Faptul că epidicticul este destinat să promoveze valori în legătură
cu care suntem de acord explică de ce a vem impresia u nui abuz atunci
când, cu ocazia unui astfel de discurs, cineva ia poziţie într-o problemă
controversată, îşi deviază argumentarea către valori contestate,
in troduce d isonanţe într-o circumstanţă creată pen tru a favoriza
comuniunea, cu prileju l unei ceremonii fu nebre, spre exemplu. Acel aşi
abuz apare atunci cân d un educator devine propagandist.
Î n educa ţie, oricare ar fi subiectul, se presu pune că discursul
oratorului, dacă nu exprimă întotdeauna adevăruri, ad ică teze admise
de toată lumea, apără cel puţin valori care nu sunt, în mediul care l-a
delegat, subiect de controversă. Se presupune că se bucu ră de o
încredere atât de mare încâ t, con trar oricu i altcuiva, el n u trebu ie să se
adapteze la auditorii săi şi să plece de la teze pe care aceştia le admit, ci
poate acţiona cu ajutorul unor argumente pe care Aristotel le numeşte
didactice2 şi pe care audi torii le adoptă pentru că " magistrul a spus-o" .
Î n timp ce, într-o tentativă de vulgarizare, oratorul devine precum
propagand istul domeniului şi trebuie să o insereze pe aceasta în
cadrele unei cunoaşteri comune, a tunci când este vorba de o iniţiere
într-o disciplină particulară, magistrul va începe prin a enunţa prin
cipiile proprii acestei discipline3. De asemenea, când este însărcinat să
1 S. WEIL, L 'en racineIIIelI l, p. 1 64.
2 ARISTOTEL, Respingeri sofistice, ca p. 2, 165 b.
3 Cf. §26: Acorduri ale unor auditorii particulare.
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insufle valorile unei societăţi a nume unor copii foarte mici, educa torul
trebuie să procedeze afirmând, fără a se angaja Într-o con troversă În
care s-ar apăra În mod natural ceea ce este pro şi ceea ce este contra.
Aceasta ar fi, d e altfel, contrar spiri tului însuşi al primei ed ucaţii, căci
orice discuţie presupune adeziunea prea labilă la anumite teze, fără de
care nici o argumentare nu este posibilă ! .
Discursul educativ, c a ş i epid icticul, vizează nu punerea î n valoare
a oratoru lui, ci crearea la auditori a unei anumite predispoziţii. Contrar
genurilor deliberativ şi judiciar, care îşi propun să obţină o decizie de a
acţiona, epidicticul, ca şi discursul educativ creează o simplă predispo
ziţie la acţiune, prin care pot fi apropiate de gând irea filosofică. Dacă
această distincţie Între genurile oratorice nu este întotdeauna uşor d e
aplicat, ea prezintă totuşi, d in punctul nostru de vedere, avantajul d e a
oferi studierii argumentării u n cadru uni tar: nici o argumentare nu
poate fi concepută, în această perspectivă, decât în funcţie d e acţiunea
pe care o pregăteşte sau pe care o determină. Este un motiv supli
mentar pentru noi de a apropia teoria argumen tării de retorică mai
degrabă decât de dialectica an tici lor, aceasta din urmă limitând u-se
doar la specu la ţie, prima punând în prim-plan acţiunea exercitată de
discurs asupra în tregii personalităţi a auditorilor.
Discursul epidictic - şi orice educaţie - v izează mai puţin o
schimbare în ceea ce priveşte credinţele, cât o creştere a adeziunii la
ceea ce este deja admis, în timp ce propa ganda beneficiază de toa tă
partea spectacu lară a schimbărilor perceptibile pe care încearcă să le
realizeze şi pe care le realizează u neori. Totuşi, în măsura în care
educaţia sporeşte rezistenţa împotriva unei propagande adverse, este
util să considerăm educaţia şi propaganda ca pe nişte forţe care acţio
nează în sens contrar. De altfel, vom vedea că orice argumentare poate
fi privită ca un substi tu t al forţei materiale care, prin constrângere, şi-ar
propune să obţină efecte de aceeaşi natură.

1

O. Ch. PERELMAN, Education et rhetorique,
pedagogie, decembrie 1952.
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§ 13. Argumentare şi violenţă
Argumen ta rea este o acţiune care tinde întotdeauna să modifice o
stare de lucruri preexistentă. Acest l ucru este adevărat, chiar şi în cazul
discursului epidictic: prin aceasta este el argumentativ. Dar, în timp ce
acela care ia iniţiativa unei dezbateri este comparabil cu un agresor, cel
care, prin discursul său, doreşte să întărească valorile in temeia te, va
semăna cu un paznic protector al digurilor ce suportă neînceta t asaltul
oceanului.
Orice societate care ţine la propriile sa le valori nu poate deci decât
să favorizeze ocaziile care permit discursurilor epidictice să se repro
ducă Într-un ritm regulat: ceremon ii care comemorează fapte de i nteres
pentru ţară, slujbe religioase, elogii ale celor dispăruţi şi alte man ifes
tări care servesc comuniunea spiritelor. Î n măsura În care conducătorii
grupului încearcă să-şi sporească au toritatea asupra gâ n dirii membrilor
gru pu lui, ei vor spori nu mărul reu niunilor cu caracter educativ, iar unii
vor merge chiar, în ul timă instanţă, până la a folosi a meninţarea sau
constrângerea pentru a-i determina pe recalcitranţi să se supună discur
surilor care Îi vor impregna cu valorile comunita re. Din con tră, consi
derâ n d orice a tac împotriva valorilor oficial recu noscute drept act
revoluţionar, chiar aceşti conducă tori, prin stabil irea unei cenzuri, a
unei interdicţii, prin control ul mijloacelor de comunicare a ideilor, se
vor strădu i să le facă adversarilor dificilă, dadl nu imposibilă, reali
zarea u nor condiţii prealabile argumentări i . Aceştia din urmă vor fi
constrânşi, dacă vor să continue lupta, să uzeze de forţă.
Se poate, în tr-a devăr, încerca obţinerea unui aceluiaşi rezultat fie
prin recurg erea la v iolenţă, fie prin discursul care v izează adeziunea
spiritelor. i n funcţie de această alternativă se poate concepe În modul
cel mai clar opozitia dintre libertatea spirituală şi constrângere.
U til iza rea argumentării impl ică faptul că s-a renunţat la a se recurge
exclusiv la forţă, că se pune preţ pe adeziunea in terlocutorului, obţi
nută cu ajutorul unei persuasiuni raţionale, că nu este tra tat ca un
obiect, ci că se apelează la liberta tea sa de judecată. Recurgerea la
argumentare presupune instituirea u nei comunităţi a spiritelor care, pe
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durata existenţei sale, exclude folosirea violenţeP . A consi mti la d i s
cuţie, înseamnă a accepta să te pl asezi în punctul de vedere al interlo
cutorului, însea mnă să nu te ataşezi decât de ceea ce adm ite el şi să n u
te prevalezi d e propriile tale credinţe decâ t i n măsura i n care cel pe care
încerci să-I persuadezi este dispus să fie de acord cu ele. " Orice justi
ficare, spune E. Dupreel, este deja, prin esenţă, un act moderator, un
pas spre o mai mare comuniune a conştiinţelor. " 2
Unii vor pretinde că uneori, ba chiar mereu, recurgerea la argu
mentare nu este decât o şmecherie. Nu ar fi decât o aparenţă d e
dezbatere argumen tativă, fie că oratorul impune auditoriului obliga ţia
de a-I ascu lta, fie că acesta din urmă se mulţu meşte să facă d in ea un
simulacru: şi în tr-unul, şi în celălalt caz, argu men tarea nu ar fi decâ t o
capcană, acordul obtinut nu ar fi decât o formă deghizată de coerc iţie
sau un semn de bunăvoinţă. ° astfel de opinie despre natura dezbaterii
argumentative nu poate fi exclusă 11 priori: chiar punerea în joc a
aparatului argu mentativ se explică ră u, dacă, cel puţin în anumite
cazu ri, nu există persuasiune veritabi lă. De fapt, orice comunitate, fie
naţională, fie internaţională, prevede instituţii juridice, politice sau
diplomatice, care permit reglarea unor conflicte în afara obl igaţiei de se
a recurge la violenţă . Dar este o iluzie să credem despre condiţiile
acestei comuniuni d e conş ti inţe că ar fi înscrise în na tura lucrurilor.
Neputându-se referi la aceasta, apăratorii filosofiei critice, precu m
Guido Calogero, văd în voinţa d e a-I înţelege p e celălalt, în princi piul
dialogului, fun damentul absol ut al unei etici l iberale3. Calogero con
cepe datoria dialogului ca
( . . . ) libertate de a ne exprima credinţa şi de a Încerca să-i con vertim la ea
pe ceilalţi, da torie de a·i lăsa pe ceilalţi să facă acelaşi lucru cu noi şi de a-i

1 O. E. WEIL, LogiqIle de la I'lIiJosopllie, p. 24.
2 Fragmente pen tru teoria cunoaşterii a lui E. DUPRE EL, Dialectica, 5, p. 76.
Despre retorică În cali tate de tri umf al persuasiunii asupra forţei brutale, ef.
G. TOFFANIN, Storia dell' ulllallesillIo, pp. 1 73-175.
3 G. CALOCERO, Why do we ask why, Actes du Xlr Congres ;lI femalio/Ial de
Pllilosop"ic, XIV, p. 260.
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asculta cu aceeaşi bunăvoinţă de a le Înţelege adevărurile şi de a ni le
însuşi pe care o cerem din partea lor În raport cu adevărurile noastre1 .

Această " datorie a dialogului " , pe care Ca logero o prezintă ca pe
un compromis între absol utismul lui Platon şi scepticismul lui
Protagoras, nu constituie nicidecu m u n adevăr necesar, nici chiar o
aserţiune care merge de la sine. Este vorba aici de u n ideal pe care îl
urmăresc foarte puţine persoane, cele care acordă o mai mare impor
tanţă gândirii decât acţiunii şi chiar, printre acestea, acest principiu nu
ar conta decât pentru filosofii nonabsol utişti.
De fapt, foarte pu ţini oameni ar admite că toate întrebările pot fi
puse în discuţie. Aris totel consideră că :
Nu suntem obligaţi să cercetăm fiecare teză şi fiecare problemă, ci
numai pe acele care au nevoie de pedeapsă sau de simpla percepere a
lucrurilor. Acei, bunăoară, care pun la îndoială că trebuie să cinstim pe
zei şi trebuie să iubim pe părinţi merită pedeapsă, iar acei care se îndoiesc
că zăpada este aibă nu au decât să-şi arunce privirile asupra ei2.

EI merge chiar mai departe şi îi sfătuieşte pe cititorii lui să nu
susţină nici o propoziţie care să fie improbabilă, sau contrară con
ştiinţei: precum " totul se mişcă " sau "nimic nu se mişcă " , " plăcerea este
binele" sau " este mai bine a face nedreptăţi decât a suferi nedreptăţi " 3.
Fără îndoială, acestea nu sunt decâ t sfaturi adresate d ialecticianu lui.
Dar ele reflectă atitudi nea bunului-simţ. Acesta admite existenţa unor
adevăruri nediscutate şi indiscutabile, admite ca anumite reguli să fie
"
"
" în afara discuţiei şi că anu mite sugestii " nu merită să fie discutate .
U n fapt stabilit, un adevăr evident, o regu lă absolută conţin afirma rea
caracterului lor indiscutabil, care exclude pos ibilitatea de a apăra ceea
ce este pro şi contra. Acordul unanim asupra u nor propoziţii poate face
foarte dificilă punerea lor la îndoiaU!. Este cunoscută povestea orientală
în care, spre deosebire de toţi, doar un copil, naiv şi inocent, a îndrăznit

CALOCERO, Verite et Iiberte, Actes du X< Congres in/emational de Pllilosopllie,
p. 97. în italiană, în anexa la Logo e Dialogo, p. 1 95 .
2 ARISTOTEL, Topica, cartea 1, cap. 11, 1 05 a. (Ed. rom.: In: Organon, Editura IRI,
Bucureşti, 1998, voI. II, pp. 317-318; lI. t.).
3 ARISTOTEL, ibid., cartea VIII, cap. 9, 1 60 b.
1 G.
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să afirme că regele era gol, rupând astfel unanimitatea născută d i n
teama de a spune adevăruJl.
A avea o părere care se îndepărtează de cea a tuturor celorlalţi
înseamnă a rupe o comuniune socială bazată, se crede - şi adesea pe
bună dreptate - pe date de ordin obiectiv. Secol u l al XVlll-lea, fra ncez
şi german, ne furnizează exemplul unei tentative, desigur utopice, dar
În mod cert emoţionante, de a întemeia o catolicitate a spiri telor pe ba za
unui raţionalism dogma tic, care perm ite asigurarea unor fundamente
sociale stabile unei umanităţi i mpregnate de principii raţionale. Această
Încercare de a rezolva, graţie raţiunii, toate problemele pe care le pune
acţiunea, dacă a contribuit la generalizarea instrucţiei, a eşuat d in
nefericire pentru că, imediat, oamenii şi-au dat seama că u nanimitatea
era precară, iluzorie sau chiar de negândit.
Toate societăţile ţin să asigure această unanimi tate2, pentru că ele
Îi cunosc va loarea şi forţa. De aceea, opoziţia la o normă a d misă poate
duce omul la închisoare sau într-un ospiciu.
Uneori, simpla punere sub semnul întrebării a unor decizii va fi
sever pedepsită. Demostene face aluzie, în O/ill tica Îlltâia, la decretul
atenian care interzice, sub pedeapsa cu moartea, introducerea unui
proiect de lege care să modifice alocarea fondul ui de rezervă a l cetăţiP.
Chiar atunci când discu ţia este admisă în principiu, su nt momen te
În care prelungirea ei nu mai este tolerată din cauza necesită ţilor
acţiunii. Reglementarea unei dezbateri se poate referi nu numai la
chestiuni prea labile, precu m competenţa oratorilor şi a auditorilor,
delim itarea obiectului, ci şi la durata discursuri lor, ordi nea lor, la
maniera de a trage concluzii şi la con diţiile în care poate fi rel uată
discuţia. Acest ultim punct este foarte importan t. Î ntr-a devăr, viaţa
socială cere să se recunoască autoritatea lucrului judecat. Dar discu ţ ia
poate fi reluată. Iar această reluare este chiar adesea organizată, În a şa
1 0. § 71 : Tehnicile de ruptură şi de frânare opuse interaqi unii act-persoană.
2 Despre tendinţa că tre unanimitate, ef. L. FESTI NGER, Informal social
communication, PSYc/IOI. Reu., 57, 1950, pp. 271 -282, şi experienle ale lui L.
FESTI NGER şi J. THI BAUD, Interpersonal communication in small groups, J.
of abllurl/lal aud sucial Psyclwl., 46, 1951, pp. 92-99, de K. W. BACK, Influence
through social communication, J. ufabllun/wl aud sucial PsycllOl., 46, 1951, pp. 9-23.
J DEMOSTENE, Discltr�"ri: OIi,l/ictl ÎII/âill, § 19. O. nota lui M. CROISET, p. 93.
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fel Încât să nu trebuiască să se aştepte o decizie anume a cărei i niţiativă
i-ar reveni cuiva: sistemul bicameral furnizează un exemplu În acest sens.
Instituţionalizarea nu este întotdeauna completă: pot exista toate
nuanţele. Dar, cel mai adesea, nu mai este nevoie decât ca, de fiecare
dati'i, să intervină o decizie: reluarea este adesea prevăzută, ne aşteptăm
să o vedem producâ ndu-se, organizarea sa răspunde unor necesităţi
sociale profunde. Chiar dacă, pentru ca reluarea să aibă loc, este nevoie
de o iniţiativă, aceasta este adesea reglată; suntem invitaţi să o luăm
chiar de instituţiile înseşi: ordinul judiciar cu curţile sale de apel şi de
casaţie este una dintre cele mai caracteristice instituţii în această privinţă.
Să notăm: cazurile de interzicere a reluării nu sunt limitate la
sistemul ju ridic. Ne putem referi la principiul lucrului judecat şi în
afara tribunalelor: cu mult înainte ca imposibilita tea sa să fie demon
strată, stud ierea cuadraturii cercului era considerată de Academia de
Ştiinţe din Paris ca fiind definitiv în afara d iscuţiei.
Să adă ugăm de al tfel că, în v iaţa socială, rar se întâmplă ca
reluarea unei d iscuţii să fie, fără nici o îndoială, permisă sau interzisă.
Există o întreagă zonă in termed iară între interzicerea absolută a reluării
şi permisiunea de rel uare necondi ţionată: această zonă este determinată
în mare parte de tradiţii, de obiceiuri extrem de complexe. Avem a ici
unul din aspectele nenegl ijabile ale v ieţii unei comuni tăţi.
Interdicţia de a rel ua anumite discu ţii poate fi o manifestare de
in toleranţă întocmai ca interdicţia de a pune în discuţie anumite pro
bleme. Totodată, rămâne o diferenţă majoră: aceea că un verdict defini
tiv, oricare ar fi el, atât timp cât este percepu t ca verdict, nu va fi complet
detaşat de tot ceea ce îl precede. Ceea ce duce cu sine viaţa socială a
comunităţii, din acel moment, este o decizie, dar şi argumentările care
au precedat-o.
Aceasta se leagă, de al tfel, de o problemă teoretică destul de
gravă: scopul argu mentării fiind de a obţine un asentiment, s-ar pu tea
spune că argumen tarea vizează suprimarea condiţiilor prealabile unei
argumentări viitoare. Dar dovada retorică nefiind niciodată constrângă
toare, tăcerea impusă nu trebu ie să fie considerată definitivă, dacă, pe
de altă parte, condiţiile care permit o argumentare sunt realizate.
Instituţiile care reglează discuţiile sunt importante pentru că gân
direa argu mentativă şi acţiunea pe care ea o pregăteşte sau o determină
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sunt intim legate. Tocmai din cauza raporturilor pe care le are cu
acţiunea - pen tru că argumentarea nu se derulează În gol, ci într-o
situaţie determinată din punct de vedere social şi psihologic -, ea îi
angajează practic pe cei care participă la acti�ne. Problemelor pe care le
pune o astfel de angajare le va fi consacrat ultimul paragraf al acestei
prime părţi.
§ 14. Argumentare şi implicare
I mposibilitatea de a considera argu mentarea drept u n exerciţiu
intelectual complet detaşat de orice preocupare de ordin practic obl igă
la transpunerea unor noţiuni care privesc cunoaş terea, care au fost
elaborate într-o cu totul altă perspec tivă filosofică, precum opoziţia
di ntre obiectiv şi subiectiv. Obiectivitatea, atunci când se referă la argu
mentare, trebuie regândită, reinterpretată, ca să poată avea un sens într-o
conceptie care refuză să separe o afirmaţie de persoana cel ui care o face.
Adesea, cu ocazia unei dezbateri care opune pe unii al tora dintre
partizanii consideraţi interesa ţi, susţinători ai unor teze opu se, auz i m
oameni cerând să s e apeleze la terţi care să tranşeze dezba terea recur
gând la criteri i obiective. Dar este oare suficient să fii com plet străin d e
interesele existente pentru a dispune d e u n criteriu obiectiv care s ă se
im pună tuturor? Dacă aşa ar sta lucrurile, nu ar fi oare mai simplu să se
reunească într-un volum toate aceste reguli obiectiv valabile care să
permită rezolvarea conflictelor tot atât de simplu ca problemele de
ari tmetică? De fapt, astfel de lucrări există, acestea sunt diversele trata te
de morală, de drept, reglemen tările recunoscute în domeniile cele mai
di verse. Dar, după cum se ştie, aceste tra tate şi aceste reglementări nu
au o val id itate universală şi o univocitate perfectă. Dacă, în ciu da
acestor reglementări, pot apărea divergenţe, cu bună credinţă, este ori
pentru că cel puţin una dintre părţi nu recunoaşte va l i d i tatea u nei
anumite reglementări, ori pentru că reglementările admise dau naştere
la interpretări diverse. Dificu ltăţile sunt şi mai mari încă at unci cân d
nici o reglemen tare n u gestionează problema, atunci când este vorba de
a alege pe cel mai bun cand idat pentru un post de răspundere şi câ n d
n u se cade de acord asupra criteriilor ce permit clasi ficarea candidaţilor
disponibili, atunci când este vorba să se ia cea mai bună decizie de
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ordin pol itic şi când aceasta se sustrage oricărei reguli preexistente.
Este oare suficient să spunem că ne plasăm în punctul de vedere al lui
Sirius, că suntem total dezinteresaţi, pentru a putea oferi o părere
obiectiv valabilă? Reacţia pe care o astfel de intruziune nu ar avea cu m
să nu o provoace din partea persoanelor participante va fi uimirea,
dacă nu indignarea, pentru faptul că cineva stră �n de dezbatere
înd răzneşte să se amestece în ceea ce nu îl priveşte. Intr-adevăr, cum
aceste dezbateri trebuie să conducă la o decizie, pentru că ele trebu ie să
determine o acţiune, a fi un spectator dezinteresat nu conferă totuşi
dreptul de a participa la discuţie şi de a influenţa sensul rezultatul ui
său. Contrar a ceea ce se petrece în ştiinţă, unde este su ficient, pentru a
rezol va o problemă, să se cunoască tehnicile care permit reuşi ta,
trebuie, pen tru a interveni înt r-o controversă al cărei rezu ltat va afecta
un grup anu me, să faci parte din acest grup sau să fii solidar cu el.
Acolo unde o opinie exercită o influenţă asupra acţiunii, obiectivita tea
nu mai este de ajuns, numai dacă prin aceasta se înţelege punctul de
vedere al unui gru p mai l arg care îi înglobează în acelaşi timp pe
adversari şi pe cel " neutru " . Acesta din urmă este apt să judece nu ca
neutru, căru ia oricine îi poate reproşa de al tfel neutrali tatea în numele
unor principii comune de justiţie sau de drept, ci pentru că este
imparţial: a fi impartial nu înseamnă să fii obiectiv, înseamnă să faci
parte di ntr-un acelaşi grup cu cei care su nt judecaţi, fără a fi luat în
prealabil pa rtea vreunuia dintre ei. Î n multe dezbateri, problema de a
şti cine are cali tatea de a interveni, ba chiar de a judeca, este grea şi
del icată, pentru că unii au o părere preconcepută, iar alţii nu sunt
membrii grupului. Atunci când s-a pus problema judecării ofiţerilor
francezi care preferaseră loialitatea militară con tinuării războiului
împotriva Germaniei în 1 940, francezii nu erau îndreptăţiţi să judece,
pentru că ei luaseră poziţie, iar străinii şi în special neutrii, pentru că nu
făceau parte din gru pul respectiv.
Imparpal itatea, dacă este concepută ca aceea a unu i spectator,
poate părea absenţa oricărei atracţii, o cercetare fără participare la
dezbateri, o atitudine care transcende conflictele. Dimpotrivă, dacă ea
trebu ie să caracterizeze un agent, este mai degrabă un echilibru de
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forţe, o atenţie maximă la interesele În cauză, dar repartizată În mod
egal între punctele de vederei .
AstfeL imparţialitatea se găseşte În domeniile în care gândirea şi
acţiunea sunt intim amestecate, între obiectivita tea care nu îi oferă ter
tu lui nici o cali tate de a interveni şi spiri tul partizan care îl descalifică.
De prea multe ori nu a fost bine cunoscut fa ptul că, sub imperiul
unui obiec tivism abstract, gândirea care determină acţiunea are un
sta tut diferit de enunţurile integrate intr-un sistem ştiinţific. Dar, pe d e
altă par te, este esen ţial să s e prevadă o posibil itate de a ne separa
convingerile de interese şi de pasiuni.
Este aproape un loc comun insistenta pe fel ul în care speranţele şi
dorinţele noastre ne determină convingerile.
Tot ce există om pe pământ, ne spune Pascal, este împins a crede nu
prin dovadă, ci pri n consimtământ2.

Şi încearcă să expl ice acest fenomen insistând pe faptu l că
( . . . ) lucrurile sunt adevărate sau false după chipul cum sunt privi te.
Vointa care se comp lace mai degrabă in cele false decât in celelal te,
îndepărtează mintea de la cercetarea acelor calităţi pe care nu-i place să le
vadă. Spiri tul, mergând mână în mână cu vointa, se opreşte la acel chip al
lucrului care-i place ei; astfel, el judecă p rin ceea ce vede J.
William Ja mes just ifica opiniile care ne favorizează dorinţele,
pentru că, întărindu-Ie pe cele din urmă, fac mai proba bile şansele
acestora de succes4 • Alti scriitori, mai raţionalişti, reţin efectele acestui
factor de dezirabi litate, pe care il consideră responsabil de caracterul
iraţional al opiniilor noastre5• Dar nu este vorba, în cele două cazuri,
decât de ipoteze de ord in general, a căror verificare este dificilă, când

I Cf. Edwin N. GARLAN, Legal realis'" al/d jus tice, p. 78.
2 PASCAL, Bibl. de la Pleiade, Despre arin de a col/vil /ge, p. 376. (Ed. rom.:
Edi tura Ştiinpfidl, Bucureşti, 1 967, p. 165; II. t.)
.1 PASCAL, Pellsees, 472 (141), pag. 962 (99 ed. Brusnchvicg. (Ed. rom.: Editura
Aion, Oradea, 1 998, pp. 196-197; 11./.)
4 W. JAMES, Essays il! Pm8l1latislll, p. 31 .
.
5 R. CRAWSH AY-WILLIAMS, 17le colllforts 0f l/ ll, easolll, pp. 8 şi urm.
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lipsesc criteriile unei opinii " fonda te obiectiv". De aceea, un studiu ca
cel al lui Lundl, care arată o corelare de 0,88 în tre dezirabilitatea unor
teze şi grad ul de convingere pe care îl inspiră, în timp ce corelarea ar fi
slabă între convingere şi cunoa ştere, sau în tre convingere şi elemente
de dovadă, a fost critica t de către sociologul america n Bird în termeni
deloc lipsiţi de ironie:
Ma tem, spune el, ca analiza coeficienţilor de corelare nu lasa mare
loc imaginaţiei, În aşa fel Încât dorinţa sa fi determinat credinţa ca dorinţa
determina credinţa2•

De fiecare dată când este necesar să se respingă acuza ţia că dorin
ţele noastre sunt acelea care ne-au determinat credinţele, este ind ispen
sabil să furnizăm dovezi, nu ale obiectivitătii, ceea ce este irealizabil, ci
ale imparţialităţii noastre, indicând circumstanţele În care, într-o
situa ţie similară, am acţionat contrar a ceea ce putea părea interesul
nostru şi precizând, eventual, regul a sau criteriile pe care le urmărim,
care ar fi va labile pen tru un grup mai larg ce i-a r îngloba pe toţi interlo
cutorii şi care, în ultimă insta nţă, s-ar identifica cu auditoriul u n iversal.
Nu trebuie totuşi n iciodată să uităm că, chiar în acest caz, propria
concepţie despre auditoriul universal este cea preze ntată şi că tezele
despre care se preti nde că trebu ie să fie va labile pentru toată lumea ar
pu tea găsi detractori, care nu sunt neapăra t smintiţi sau de rea-cred in
ţă. A nu admite acest lucru ar însemna să ne expunem reproşului de
fa na tism. Atunci când este vorba de adevăruri, a căror întemeiere
a pelează la criterii recunoscute ca indiscutabile, cum nu ne a flăm într-o
situaţie în care recurgerea la argumentare este posibilă, nu poate fi
vorba de fa natism. Fa naticul este cel care, aderând la o teză con testată,
şi a cărei dovadă indiscutabilă nu poate fi furniza tă, refuză totuşi să ia
în considerare posibilita tea de a o supu ne unei discu ţii libere şi, în
consecinţă, refuză condi ţiile prealabile care ar perm ite, pe această pro
blemă, exerciţiul argumentării.
Asimilând adeziunea la o teză cu recunoaşterea adevărului
absol u t al acesteia, se ajunge uneori nu la fana tism, ci l a scepticism. Cel
I

LUND, The Psychology of bel ief, J. of abil. alld social PsycllOlogy, XX, apr. şi iu!.
1 925.

2 Ch. BIRD, Social Psyclrology, p. 21 1 .

A rgll 111 eli tare şi implicare

83

care pretinde unei argumentări să furnizeze dovezi constrângiHoare,
dovezi demons trative, şi care nu se mulţu meşte cu mai puţin pentru a
adera la o teză, ignoră, ca şi fanaticul, ca racterul propriu demersul ui
argumenta tiv. Acesta, tocmai pentru că tinde să justifice alegeri, nu
poate furniza justificări ce ar încerca să arate că nu este de ales, şi că o
singură soluţie li se oferă celor care analizează problema.
Dovada retorică nefiind niciodată absolu t necesară, spiritul care îşi
dă adeziunea la concluziile unei argumentări o face printr-un act care îl
angajează şi de care este responsabil. Fa na ticul acceptă acest angaja
ment, dar în felul unuia care se înclină în faţa u nui adevăr absolut şi
irefu tabil; scepticul refuză acest angajamen t sub pretextul că nu i se
pare că poate fi definitiv. EI refuză să adere pentru că îşi face în legă
tură cu adeziunea o idee care seamănă cu cea a fana ticului: şi unul, şi
celălalt ignoră faptul că argumen tarea vizează o alegere în tre lucruri
posibile; propu nând şi justificând ierarhia acestora, ea urmăreşte să
facă raţională o decizie. Fanatismul şi scepticismul neagă acest rol al
argumentării în deciziile noastre. Aceştia încearcă amândoi să lase, în
l ipsa unui motiv constrângă tor, frâu liber violenţei, respingând anga
jarea persoa nei.

Partea a doua

Punctul de plecare al
ar gumentării

CAPITOLUL I

Acordul
§ 15. Premisele argumentării
Analiza pe care o facem noi argumentării va privi mai întâi ceea ce
este admis ca punct de plecare al raţionamentelor şi apoi felul în care
acestea se desfăşoară, graţie unui ansa mblu de procedee de legătură şi
de disociere. Această împărţire, indispensabilă pentru expozeu, n u
trebuie s ă fie rău înţeleasă. Î ntr-adevăr, derularea, ca ş i punctul iniţial
al argumentării presupun acordul auditori41ui. Acest acord se referă
când la conţinutul premiselor explicite, când la legăturile particulare
utiliza te, când la ma niera de a ne servi de aceste legături: de la un capă t
la cel ălalt, analiza argumen tării priveşte ceea ce este presupus ca admis
de către auditori. Pe de a l tă parte, alegerea însăşi a premiselor şi
formularea lor, cu adaptările pe care le comportă, nu sunt decâ t rar
lipsite de valoare argumentativă: este vorba de o pregătire pentru
raţiona ment care, mai mult decât o aranjare a elemen telor, constitu ie
deja un prim pas în utilizarea lor persuasivă.
U ti l izând premisele care vor servi drept bază pentru constructia
oratorul
contează pe adeziunea aud itorilor săi la propoziţiile de
sa,
pl ecare, dar aceştia pot să i-o refuze, fie pentru că ei nu ad eră la ceea ce
oratorul le prezintă ca dobândit, fie pentru că ei percep caracterul
unilateral al alegerii premiselor, fie că pentru că sunt loviţi de
caracterul tendenţios al preze ntării lor. Datorită faptului că critica unui
aceluiaşi enunţ se poate rea liza pe trei planuri diferite, a nal iza pe care o
facem noi premiselor va conţine trei capitole, consacrate succesiv
acordului care priveşte premisele, alegerii aces tora şi prezelltarii lor.
Vom discu ta pentru început despre substanţa acord ur ilor care pot
servi drept premise. Analiza noas tră nu va ţine, evident, să s tabilească
inventarul a tot ce este susceptibil de a constitui obiect al credinţei sau
al adeziunii: ne vom întreba care sunt tipurile de obiecte de acord care
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joacă un rol diferit în procesul argumenta tiv. Credem că va fi u til, din
acest punct de vedere, să grupăm aceste obiecte în două categorii, una
referitoare la real, care ar conţine faptele, adevărurile şi prezumţiile,
cealaltă referitoare la preferabil, care ar conţine valorile, ierarhiile şi
locurile preferabilului.
Concepţia pe care ne-o facem despre real poate, în limite largi, să
varieze d u pă concepţiile filosofice pe care le susţinem. Totuşi, tot ceea
ce, În argumentare, este presu pus a se referi la real, se caracterizează
printr-o pre tenţie de validitate pentru auditoriul u niversal. Dimpotrivă,
ceea ce se referă la preferabil, ceea ce determ ină alegerile noastre şi care
nu este conform cu o realitate preexistentă, va fi legat la un punct de
vedere determinat pe care nu-I putem iden tifica decât cu cel al u nui
auditoriu particular, oricât de vast ar fi el.
S-ar putea contesta cu uşurinţă Înteme ierea unui clasament În
tipuri de obiecte de acord, acela pe care îl vom propune, dar credem că
este greu să nu recu rgem la el dacă vrem să facem o anal iză tehnică şi
care să se refere la argu mentări aşa cum se prezintă ele. Fiecare
auditoriu va admite doa r un nu măr determinat de obiecte care ţin de
fiecare din aceste tipu ri. Dar obiecte din fiecare tip se găsesc În
argumentările cele mai diverse. Ele se găsesc de al tfel şi ca tipuri de
obiecte de dezacord, ad ică drept pu ncte care pt fi subiectul u nui li tigiu.
În afară de problema acordurilor, două ordine de consideraţii vom
reţine În acest prim ca pitol: este vorba despre cond iţiile în care se
găsesc premisele, fie pe baza u nor acord uri speciale care gu vernează
anumite auditorii, fie În funcţie de starea discuţiei. Primul ordin de
consideraţii este mai de prabă static, în sensul că studiază caracterul
acordurilor unor anumite auditorii constituite; cel ălalt este mai
dina mic, în sensul că se asociază acordurilor În măsura în care sunt
legate de progresul discuţiei. Dar ceea ce ne va interesa în acest
dinamism, dat fiind faptul că studiem premisele, va fi să arătăm efortul
oratorului de a căuta manifestările explicite sau implicite ale unei
adeziuni pe care să poată conta.

Acordlll

89

a) TIPURILE DE OBIECT DE ACORD
§ 16. Faptele şi ad�vărurile
Prin tre obiectele de acord care aparţin realul ui, vom distinge, pe
de o parte, faptele şi adevărurile, pe de altă parte, prezumţii le. Nu ar fi
nici posibil şi nici potrivit cu intenţia noas tră să dăm fa ptu l u i o defin i ţie
care să permită, in toate momentele şi in toate locurile, considera rea
cutărei sau cu tărei date concrete drept un fapt. Trebuie, d i mpotrivă, să
insistăm pe aceea că, in argumentare, noţiunea de " fapt" este
caracterizată nu mai de ideea pe care o avem despre un a n umit fel de
acord uri cu privire la anumite da te, cele care se referă la o realitate
obiectivă şi care ar desemna, în ultimă analiză, pentru a-I cita pe
Poincan��l , " ceea ce este comun mai mul tor fiinţe gânditoare şi ar pu tea
fi comun tuturor" . Aceste u l time cuvinte sugerea ză imediat ceea ce a m
numit acordul aud itori ului u niversal. Maniera d e a concepe acest
auditoriu, încarnările acestui aud itoriu, pe care le recu noaştem, vor fi
deci determinante pentru a decide în legătură cu ceea ce, intr-un caz
sau în altul, va fi considerat drept fapt şi car� se caracterizează printr-o
adeziune a auditoriului universal, o asemenea adeziune, încât ar fi
inutil să o întărim. Faptele se sustrag, cel puţin provizoriu,
argumentării, adică intensitatea adeziunii nu trebuie să fie amplificată,
nici genera lizată şi această adeziune nu are deloc nevoie de justifica re.
Adeziunea nu va fi, de fapt, pentru indi v id, decât o reacţie su biectivă la
ceva ce se impune tuturor.
Nu ne aflăm în prezenţa unui fapt, din punct de vedere argu
mentativ, decât dacă putem postula despre el u n acord universal,
necontroversat. Dar, în consecinţă, nici un enu nţ nu este sigur că se
bucură definitiv de acest statut, pentru că acordul este întotdeauna
susceptibil de a fi reconsidera t2 şi unul d i ntre participanţii la dezbatere
poa te refuza cal itatea de fapt celor afirmate de adversar. Vor exista deci
două moduri normale pentru un eveniment de a pierde statutul de
I H. POINCARE, La valcllr de la SciCIICC, Introduction, p. 65.
2 Cf. Ch. PERELMAN şi L. OLBRECHTS-TYTECA, Rlreloriq//c el p'rilosol" /ic, p. 2
(Logique et rhetorique), p. 51 (Acte et personne dans l'argul11enl<l tion).
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fapt: când apar îndoieli în sânul auditoriu lui căruia îi era prezen ta t şi
când acest aud i toriu este extins, adăugându-i-se alţi membri, cărora l i
se recunoaşte cali tatea d e a judeca acest lucru ş i care nu admit c ă este
vorba des pre un fapt. Acest al doilea proces in tră în joc începând cu
momentul în care se poate arăta în mod eficient că auditoriul care
admitea faptul nu este decât un auditoriu particular, concepţiilor căruia
se opun cele ale membrilor unui aud itoriu lărgit.
Nu ne bazăm pe n ici un criteriu care să ne permită, în toate
circumstanţele şi independent de atitudinea aud itorilor, să afirmăm că
ceva este un fa pt. Totuşi, putem recunoaşte că există anumite con diţii
care favorizează acest acord, care permit cu uşurinţă ca faptul să fie
apărat împotriva neîncrederii sau a relei voinţe a vreunui adversar:
astfel stau lucrurile, în special atunci când dispunem de un acord în
privinţa condiţiilor de verificare; totuşi, de îndată ce trebuie să facem
efectiv ca acest acord să intervi nă, ne a flăm în plină argu men tare.
Faptul ca premisă este un fapt necontroversa t.
Simpla reconsidera re este de ajuns deci pentru a face ca un enunţ
să-şi piardă statutul privilegiat. Dar, cel mai adesea, pentru a combate
prestigiul a ceea ce a fost admis ca fapt, interlocu torul nu se va mulţu
mi cu o simplă negare pe care am putea-o găsi pur şi simplu ridicolă. EI
se va strădui să-şi justifice atitudinea fie arătând incompatibilitatea
enunţului cu alte fapte şi condamnându-I pe primul în numele coe
renţei realului, fie arătând că aşa-zisul fapt nu constituie decât conclu
zia unei argumentări care, aşa cum este, nu este constrângătoare.
De înda tă ce nu mai este utilizat ca punct de plecare posibil, ci
drept concluzie a unei argumentă ri, faptul îşi pierde statutul: el îl va
putea recăpăta, dar cu condiţia să fie detaşa t de contextul argumen
tativ, adică dacă, din nou, ne aflăm în faţa unui acord care nu depinde
de cond iţii argumentative care să permită în temeierea dovezii sale. Să
notăm ca pierderea statutului de fapt, prin inserare Într-u n context
argumentativ căruia nu-i mai este bază, ci una dintre concl uzii, apare
adesea În fil ozofie, unde construcţia unui sistem argumentativ conduce
foarte ad esea la a lega faptele, cele admise ma i înainte ca atare în modul
cel mai banal, cu o argumentare ce pretinde că le Întemeiază.
Faptele care sunt admise pot fi fie fapte de observaţie - şi aceasta
va fi, probabil, fracţiunea cea mai importantă a premiselor -, fie fapte
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presupuse, conveni te, fapte posibile sau probabile . Există aici o masă
con siderabilă de elemente care se impune sau pe care ne străd uim să o
impunem aud itorului. Şi unele, şi celelalte pot fi recuzate şi îşi p ot
pierde statu tul de fapt. Dar a tâta timp cât se bucură de el, ele Vor trebui
să se conformeze structurilor realului admise de către auditoriu şi vor
trebui să se apere împotriva altor fapte care ar veni în concuren�ă cu ele
într -un acelaşi context argumentativ.
Noi aplicăm la ceea �e nu mim adevăruri tot ceea ce tocmai am spus
despre fapte. Se vorbeşte în general despre fapte pentru a desemna
obiecte de acord precis, limita te; dimpotrivă, vor fi desemnate de
preferinţă sub numele de adel'ăruri sisteme mai complexe, referitoare la
legături între fapte, fie că este vorba despre teorii ştiinţifice, fie că este
vorba despre concepţii filosofice sau religioase care transcend experienţa.
Chiar dadi, aşa cum subliniază Piaget, datele psihologice cunos
cute actualmen te nu ne permit nici măcar sa ne imaginăm că pu tem
atinge fapte izolate1, distincţia între fapte şi adevăru ri ni se pare
oportună şi legitimă pentru obiectul nostru, pentru că ea corespu n de
uzajului obişnuit al argumentării care se bazează când pe fapte, când
pe sisteme de importanţă mai genera lă. Dar nu ne-ar plăcea să tranşăm,
odată pentru totdea una, problema filosofică a raporturilor d intre fa pte
şi adevăruri: aceste raporturi caracterizează concepţii despre audi torii
diferite. Pentru unii, faptul se opune adevărului teoretic precum contin
gentul necesarului, pentru alţii, precu m realul schematicului; putem de
asemenea concepe raportul lor în aşa fel încâ t enunţul unui fapt să fie
un adevăr şi orice adevăr să enunţe un fa pt.
Atunci când din maniera de a concepe raporturile lor reciproce
rezultă un primat al faptelor sau al adevărurilor, faptele şi adevăru rile
nu pot fi util izate cu exact aceeaşi valoare ca punct de plecare al
argumentării. Doar unul din cele două este presupus a beneficia pe
depl in de acordul auditoriului universa l. Dar să nu u i tă m că acest
prima t nu este în general invocat decât a tunci când cele două ti puri de
obiecte sunt confruntate. Dimpotrivă, în practica de fiecare zi, fa pte şi
sisteme pot fi luate fără distincţie în consideraţie ca punct de plecare al
argumentării.
1

J. PI ACET, Tmite de l()�;qllt', p. 30.
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Cel mai adesea, se utilizează fapte şi adevăruri ( teorii ştiinţifice,
adevăruri religi oase, spre exemplu) ca obiecte de acord distincte, dar
Între care există legături ce permit transferul acordului: certitud inea
faptului A, combi nat cu credinţa În sistemul S, antrenează certitudi nea
faptului B, adică a admite faptul A, plus teoria S, Înseamnă a admite B.
Î n loc să fie ad mis ca o legătură certă, raportul Între A şi B poate să
nu fie decât probabil: se va admite că apari ţia fa ptului A a ntrenează, cu
o anumită probabilitate, apariţia lui B. Când gradul de probabilitate al
lui B poate fi calculat în funcţie de fapte şi de o teorie în legătură cu
care acord ul este necontestat, proba bi lita tea prevăzu tă nu este obiectul
unui acord de o altă natură decâ t acordul care priveşte faptul cert.
Acesta este motivul pentru care asimilăm u nor acord uri despre fapte pe
cele care privesc probabilitatea evenimentelor de un anumit tip, În
măsura în care este vorba despre probabilităţi calculabile.
Kneebonel subliniază foarte just În această pri vinţă că verosimi
Iitatea ( " l i kelihood " ) se aplică unor propoziţii, concI uziilor inductive În
special şi, pri n aceasta, nu este o cantitate măsurabilă, În timp ce
probabil itatea este un raport nu meric între două propozitii care se
'
aplică u nor date empirice speci fice, bine definite, simple. Domeniul
probabil i tăţii este deci lega t de cel al faptelor şi al adevărurilor şi se
carac terizează pentru fiecare auditoriu în funcţie de acestea.

§ 17. Prezurnţiile
Î n afară de fapte şi de adevăruri, toate auditoriile admit prezu mţii.
Acestea beneficiază şi de acord ul universal, totuşi adeziunea la
prezu mţii nu este maxi mă, ne aşteptăm ca această adeziune să fie
întărită, la un moment dat, de a l te elemente. Cei care admit prezumţia
contează chiar, de obicei, pe acea stă întărire.
a argumentare prealabilă poate tinde să stabilească ideea că există
anumite prezu mţii, tot aşa cum o argumentare poate tinde să arate că
ne aflăm în prezenţa unui fapt. Dar cum prezumţii le, prin natura lor,
sunt pred ispuse la a fi întărite, se pare că, în legătură cu acest punct, o
I G. T. KNEEBONE, Induction and Probability, Praceedillgs of tI.e Aristote/iall
Sociehj, New Series, voI. L, p. 36.
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nua nţă importantă trebuie să fie su bl inia tă: in timp Ce justificarea u n u i
fapt riscă Întotdeauna să-i diminueze statutul, nu acelaşi lucru se
întâmplă în ceea ce pri veşte prezumţiile; pentru a-şi păstra statutul, nu
este deci deloc nevoie ca ele să fie detaşate de o eventuală argumentare
prealabil ă. Totodată, cel mai adesea, prezu mţiile sunt admise de la bun
început, ca punct de pl�care al argumentărilor. Vom vedea chiar că
unele pot fi impuse unor auditorii legate prin convenţii.
Util izarea prezumţiilor duce la enunţuri a că ror verosimilitate n u
decurge deloc dintr-u n calcul aplicat unor date d e fapt ş i nu a r pu tea
decurge dintr-un astfel de ca lcul, chiar perfecţiona t. Desigur, frontierele
di ntre probabili tatea calculabilă - cel puţi n în principiu - şi verosimi
litate pot varia în funcţie de concepţiile filosofice. Dar, pe n tru a aduce
enunţurile Ce rezultă din prezu mţii la enunţuri de probabilitate calcu
labilă, ar trebui să le modificăm, în orice caz, formularea şi forţa
argumentativă. Să cităm câteva prezumţii de uzaj curent: prezumţia
conform căreia cal i ta tea unui act o ma nifestă pe cea a persoanei care l-a
făcut; prezumţia de credulita te natu rală, care face ca prima noas tră
mişcare să fie aceea de a considera drept adevărat ceea ce ni se spune şi
care este admisă atâ ta timp şi În măsura în care nu avem motiv să ne
Îndoim; prezu mţia de interes după care tragem concluzia că orice en unţ
adus la cunoştinţa noastră este presupus a ne interesa; prezu mţia care
priveşte caracterul raţional al oricărei acţi uni umane.
Prezumţiile su nt legate în fiecare caz particular de ceea ce este
normal şi de ceea ce este verosimil. O prezumţie mai generală decâ t
toate cele pe care le-am menţionat este aceea că există pentru fiecare
categorie de fapte şi, mai ales, pentru fiecare ca tegorie de comporta
mente un aspect considerat normal ce poa te servi drept bază pentru
raţionamente. Existenţa chiar a acestei legături între prezumţii şi
normal consti tuie o prezumţie generală admisă de că tre toate
auditorii le. Se prezu mă, până la proba contrarie, că norma lul este ceea
ce se va produce, sau s-a produs, sau mai degrabă că normalul este o
bază pe care putem conta în raţiona mentele noastrel. Această bază
corespunde oare u nei reprezentări ce poate fi definită În termeni de
distribuţie statistică a frecvenţelor? Nu, fără î ndoială. Şi acesta este u n u l
I Cf. F . GONSETH, La notion d u normal, Dialectica, 3,

pp.

243-252.
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din motivele care ne obligă să vorbim despre prezu mţii şi nu despre
probabilitate calcu lată. Cel mult se poate spune că, Xrosso //Ioda, ideea
pe care ne-o facem despre normal, în raţionamentele noastre - în afara
cazurilor În care calcu lul frecvenţelor este efectiv practicat şi În care
ideea curentă despre normal este eliminată pentru a face loc celei de
caracteristică a u nei distribuţii -, oscilează între diferi te aspecte. Servin
du-ne de l imbajul statistic pentru a descrie aceste aspecte, vom spune
ca noţiunea de nonnal acopera cel mai adesea, in acel aşi timp şi de o
manieră divers accentuată, după caz, ideile de medie, de mod ca şi de
parte mai mult sau mai puţin Întinsă a unei distribuţii.
Astfel normalul, atu nci când este vorba despre capacitatea care i
se cere unui şofer, este tot ceea ce depăşeşte u n minim; atunci când este
vorba despre vi teza unei maşini care a răsturnat u n pieton, este tot ceea
ce este inferior unui maxim. În al te cazuri, atenţia se referă la toată
partea centrală a curbei de d istribu ţie, iar normalul se opune excepţio
nalului: dacă ne imagi năm o distribuţie binomială, norma lul se referă
cel mai adesea la modul înconjurat de o anumită marjă În ambele sensuri.
Ca o carac teristică a unei popu laţii (în sensul larg al acestui
termen şi oricare ar fi elementele sale, animate sau inanimate, obiecte
sau comportamente), esţe modul care domină cu certitudine În toate
prezu mţiile bazate mai degrabă pe obişnuit decâ t pe medie; este modul
pe care îl regăsim ca pu nct de comparaţie În a precieri le de //Iare şi de
mic; el este cel pe care ÎI găsim la baza tutu ror raţionamentelor asupra
comporta men tului, la baza prezu mţii lor care pot justifica acel
Eilljr:illlung şi pe care oratorii ÎI utilizează atât de mult atu nci când roagă
stăruitor auditoriul să se pună în locul proteja ţilor să i.
Dacă prez umţia bazată pe normal nu poate decât rareori să fie
redusă la o evaluare de frecvenţe şi la u til izarea unor caracteristici
determinate de distribuţie s tatistică, nu este mai puţin u til să clarificăm
noţiunea uzuală de nonnal aratând ca el depinde întotdeauna de
grupul de referinţa, adică de categoria totală în funcţie de care se
stabileşte. Trebuie să notăm că acest grup - care este adesea un grup
social - nu este aproape niciodată desemnat în mod explicit. Probabil că
interlocu torii se gândesc rareori la aceasta; este totuşi clar că toate
prezu mţiile bazate pe normal impl ică un acord cu privire la acest grup
de referin ţă.
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Acest grup este, În majorita tea cazu rilor, cât se poate de instabil.
Î ntr-adevăr, dacă a numiţi indivizi se îndepă rtează î n com portamen tul
lor de ceea ce este considerat normal, conduita lor poate.modifica acest
normal (sta tistic, vom spune că el poate modifica media); dar, dadi
individul se îndepărtează de normal di ncolo de anumite l i mite, el va fi
exclus din grup şi, ca urma re, grupul de referinţă va fi cel modific a t.
Individul va fi considerat nebun şi exc lus din comunita te, sau p rea
prost crescu t pentru a face parte dintre cei pe care îi frecven tează lu mea
bună. Sâ cităm un procedeu care ni se pare bazat pe o astfel de exc\udere:
- Dumneavoastr�, domnule, spuse Bloch întorcând-se către domnul
d' Argencourt, căruia îi fusese prezentat odată cu celel alte persoa ne,
sunteţi cu sigurantă partizan al lui Dreyfus, căci i n străinătate toată lumea
este de partea lui.
- Este o afacere care nu-i priveşte decât pe francezi, nu-i aşa ?
răspunse domnul d' Argencourt cu acea insolentă specială care constă în
a-i atribui interlocutorului o părere pe care ştii bine că nu o împărtăşeşte,
de vreme ce tocmai a emis una opusă ! .

Î nseam nă să-I excIuzi p e interlocutor dintre oamenii cumsecade l a
care această opi nie este normal ă ş i la care a i deci dreptul să-i prezu mi
existenţa. Nu numai grupul de referinţă este instabil, ci şi felul de a-I
considera poate varia: ne gândim uneori la grupu l real sau fictiv care
acţionează într-un a numit fel, uneori conform opiniei comu ne, care îi
priveşte pe cei care acţionează în cutare fel, sau conform opiniei celor
consideraţi purtătorii de cuvânt ai acestei opinii comune, sau conform
acelui ceva considerat de obicei ca fiind opinia acestor purtători de
cuvânt. Aceste concepţii diverse ale grupulu i de referinţă vor juca
adesea, în argumenta re, una împotriva celeila lte.
Î n orice argumentare judiciară intervin varia Pile grupului de
referinţă. Vechea opoziţie dintre argumentarea prin motivele crimei şi
prin conduita acuza tului corespunde la două grupuri de referi n ţă
d iferite: primul mai larg, al doilea mai specific, ad ică, în al doi lea caz, se
extrag prezu m ţiile din ceea ce este normal pentru nişte oa meni care
s-au comportat, toată viaţa lor, precum acuzatul.
! M. PROUST, i" căutarea tilllpu/lli
Univers, Buc., 1989, p. 219; IU.)
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Î n tr-o manieră generală, orice complement de informaţie poate
provoca o schimbare a grupului de referinţă şi prin aceasta ne poa te
modifica concepţia despre ceea ce este remarcabil, monstruos. Rolul
ora torului va fi adesea acela de a favoriza această modificare, oferind
informa ţii noi. Când avocatul acuza tului se bazează pe circu mstanţe
a tenuante, el sugerează schimbarea grupului de referinţă: comporta
mentul prezumat, acela care va servi drept criteriu pentru a-I judeca pe
acuzat, va fi de acu m înainte comportamentul normal al acestui nou
grup de referin ţă. Pe de altă parte, dacă cercul relaţiilor noastre se
lărgeşte, anumite dotări na turale care ni se par remarcabile îşi vor
pierde acest caracter, pentru că vom avea ocazia să le Întâlnim adesea.
Invers, faptul că un deces are loc în râ ndul locuitorilor u nui oraş mare,
nimic mai normal; dacă acelaşi eveniment afectează micu l cerc al
relaţiilor noastre, îl găsim extraordi nar. Opoziţia dintre cele două
grupuri de referinţă este cea care permite, în acelaşi ti mp, u nora să se
mire că un muritor moare şi altora să se mire de această mirare.
Dacă prezu mţiile legate de normal sunt un obiect de acord,
trebuie, În afară de aceasta, să existe un acord subiacent cu privire la
grupul de referinţă al acestui normal. Majoritatea argumentelor care
tind să arate că este extraordinar, contrar oricărei prezumţii, faptul că
omul şi-a putut găsi un glob pe măsura sa, presupun, fără a o spune cel
mai adesea, că grupul de referinţă, cel al globurilor locuibile, este
extrem de redus. Di mpotrivă, un astronom ca Hoyle, care consideră că
lu mile locu ibile su n t extrem de numeroase, va spune cu u mor că, dacă
globul nostru nu ar fi locuibil, am fi în altă partel .
Adesea chiar noţiunile utilizate În argumentare presupun unul
sau mai mul te grupuri de referinţă care determină normalul, fără ca
acest lucru să fie expl icit; este cazul, spre exemplu, al noţiunii juridice
de neglijenţă: discuţiile referitoare la această noţiune vor face singure să
apară existenţa acestor grupuri .
Acordul bazat pe prezumţia norma h.ilui este presupus valabil
pentru auditoriul universal întocmai ca acordul asupra faptelor
verificate şi asupra adevărurilor. De asemenea, acest acord este adesea
greu de deosebit de acordul asupra faptelor. Faptele prezu mate sunt, la
1 F. HOYLE, TIre na /l/re

of IlIe

un il'erse ,

p. 90.
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u n moment dat, tratate ca fiind echivalente cu fapte observate şi pot
servi, ca şi acestea, drept premisă pentru argumentări . Aceasta, desi
gur, până la punerea în discuţie a prezumţiei. S-a operat deci un salt,
prin care normalul ajunge să coinci dă cu ceva unic, care nu s-a
întâmplat decâ t o dată şi care nu se va mai întâmpla niciodată. Să
notăm că, precizând din ce În ce mai mult condiţiile pe care trebuie să
le satisfacă membrii grupului de referinţă, s-ar putea aju.nge, efectiv, la
a-I reduce pe acesta din urmă la un singur individ. Totuşi, chiar şi
a tunci, prezumţia referitoare la conduita acestui i ndivid şi cond u i ta
rea lă a grupului de referinţă nu se confundă, iar saltu l ciudat despre
care este vorba, care permite raţionarea asu pra faptelor prezumate în
acelaşi fel ca asupra faptelor observate, s-ar mai păs tra încă.

§ 18. Valorile
Alături de fapte, de adevăruri şi de prezum ţii, caracterizate prin
acord ul auditoriului universal, trebuie să facem loc, î n i nventarul
nostru, unor obiecte de acord în legă tură cu care nu se speră decât
adeziunea u nor grupuri particulare: acestea su n t va lorile, ierarhiile şi
locurile preferabil ului.
A fi de acord î n legătură cu o valoare înseamnă să admitem că un
obiect, o fiinţă sau un ideal trebuie să exercite asupra acţiunii şi asupra
dispoziţiilor la acţiune o influenţă anume, de care se poate ţine cont
într-o argumentare, fără a se considera totuşi că acest punct de vedere
se i mpune tuturor. Existenţa valorilor, ca obiecte de acord ce permi t o
comuniune asupra u nor moduri particulare de a acţiona, este legată de
ideea de multiplicita te a gru purilor. Pentru a ntici, enu n ţurile care
privesc ceea ce noi numim valori, în măsura În care ele nu erau trata te
ca adevăruri indiscu tabile, erau îngloba te , cu tot felul de afirma ţii
verosimile în grupul nediferenţiat al opilliilor. Aceasta este şi maniera în
care le priveşte Descartes în maxi mele moralei sale provi zorii:
Astfel, aqiunile noastre nesuferind adesea nici o amânare, este un
adevăr foarte sigur cii, atunci când nu ne stă în pu tinţa să a legem opiniile
cele mai adevărate, trebuie să urmăm pe cele mai proba bi l e; . . .şi să le
socotim, d upă aceea, nu ca îndoielnice în aplicarea lor, ci ca foarte
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adevarate şi foarte sigure, numai fiindca rapunea insaşi care ne-a
determinat să le alegem este dreaptâ şi sigura l ,

Descartes ma rchează În această maximă caracterul precar şi
totodată ind ispensabil al valorilor. EI vorbeşte despre opinii proba bile,
dar de fapt este vorba de o opţiune care se raportează la ceea ce a m
numi noi astăzi valori. Î ntr-adevăr, ceea ce el califică drept ra ţiune
foarte adevărată şi foarte sigură este, aşteptând o certi tudine filosofică,
valoarea aparent i ncontestabilă care se acordă unei condu ite umane
eficiente.
Valorile interv in, la u n moment dat, În toate argumentările. Î n
raţionamentele de ordin � tiinţific, ele su n t În general Împinse către ori
ginea formării conceptelor şi reguli lor care constituie sistemul În cauză
şi că tre sfârşitu l raţionamentu l ui, în măsura În care acesta vizează
valoarea adevărul ui. Desfăşurarea raţionamentului este, pe cât posibil,
exceptată de la aceasta; această pu rificare îşi atinge maximu mul în
ştiinţele formale. Dar în domeniile juridic, poli tic, filosofic, valorile
intervin ca bază de argumentare de-a lungul dezvoltărilor. Se apelează
la ele pen tru a angaja au ditorul să facă anumite alegeri mai degrabă
decât al tele, şi mai ales pentru a justifica aceste alegeri, astfel Încât să
devină acceptabile şi aproba te de al teritate.
Î ntr-o discuţie, nu ne pu tem sustrage valorii negând-o pur şi
simplu: tot aşa cum, dacă contestăm că ceva este un fapt, trebuie să
dăm motivele acestei alegaţii ( " Nu percep acest lucru " , ceea ce echiva
lează cu a spune " Eu percep altceva " ), după cum, a tunci când este
vorba despre o valoare, ea poate fi descalificată, subordonată al tora sau
interpretată, dar nu pot fi, În bloc, respinse ' toate valorile: ne-am afla,
din acel moment, În domeniul forţei şi nu în cel al discuţiei. Gangsterul
care dă întâieta te securităţii personale o poate face fără explicaţie, dacă
se limitează la domeniul acţiunii. Dar i mediat ce doreşte să justifice
această întâietate În faţa altcuiva sau În faţa lui Însuşi, el trebuie să
recunoască celelalte valori care îi sunt i nvocate pentru a le pu tea
combate. î n acest sens, valorile sunt comparabile cu faptele: i mediat ce
unul dintre i.nterlocutori le invocă, trebuie să argu mentăm pentru a
1

DESCARTES, Discurs asupra metodei, partea a III-a, p.75. (Ed. rom.: Mondero,
Bucureşti, 1999, Partea a III-a, p. 30; 11. /.)
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scăpa de ele, cu riscul de a refuza discuţia; şi, in general, arg u mentul va
implica faptul că sun t ad mise alte valori.
Concepţia noastră, care consideră valorile drept obiecte de acord
ce nu cer adeziunea auditori ului universal, se loveşte de di verse obiec
,tiuni .
Nu su nt neglijate oare, În benefici ul acestei distincţii, alte diferen ţe
mai importante? Nu ne putem oare m u l ţumi să spunem că faptele şi
adevărurile exprimă realul, În timp ce valorile privesc o atitudine faţă
de real? Dar dacă a ti tudinea faţă de real ar fi u niversală, nu am mai
distinge-o de adevăruri. Doar aspectul său non universal ne permi te
să-i acordăm u n statut particular. Este în tr-adevăr gre� de crezu t că
anumite criterii pur formale pot intra d iscuţie. Căci un acelaşi enunţ,
după locul pe care îl ocupă În discurs, după ceea ce anunţă, respi nge,
corectează, va putea fi înţeles în legătură cu ceea ce se consideră în mod
obişnu it fapt sau cu ceea ce se consideră valoare. Pe de al tă pa rte, sta
tutul enunţurilor evoluează: inserate Într-un sistem de credinţe despre
care se pretinde că are valoare în ochii tu turor, a numite va lori pot fi
trata te ca fapte sau ca adevăruri. Pe parcursul argumentării, şi uneori
printr-un proces destul de lent, se va recunoaşte probabil că este vorba
despre obiecte de acord care nu pot pretinde adeziunea auditoriului
universal.
Dar, dacă în aceasta constă, în opi nia noastră, caracteristica va lo
ril or, ce se poate spune despre ceea ce se consideră de la bu n început ca
fiind valori uni versale sau absolu te, prec u m Adevărul, Bill ele, Fru llloSI/I,
Absolu fui?

Năzuinţa spre acordul universal, În ceea ce le priveşte, pare că
rezultă doar din generalita tea lor; nu se poate considera că ele contează
pentru un auditoriu u niversal decât cu condiţia să nu li se specifice
conţi n u tul. D i n momentul În care Încercăm să le precizăm, nu mai
întâlnim decât adeziunea auditoriilor particulare.
Valorile u niversale meri tă, după E. Dupreel, să fie numite " valori
de persuasiune" pentru că ele su n t
lIlijloace de persuasiulle

care, d i n punctul d e vedere a l sociologului, 111/ Slll/i
strict, un fel de instrumente spirituale total separabile de
ma teria pe care ne permi t să o modelăm, anterioare momen tului in care
decât aşa ceva,
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ne servim de ele şi rilmânând i n tacte dup!! ce au servit, disponibile, ca şi
inainte, pentru alte ocazijl.

Este o concepţie care pune în mod admirabil În evidenţă rolul
argumentativ al acestor valori. Instrumentele, cum le nu meşte Dupreel,
sunt u ti l izabile În faţa tu turor auditoriilor: valorile particulare pot fi
Întotdeauna legate de va lorile uni versale şi pot servi la determinarea
acestora. Auditoriul real ,va pu tea să se considere cu a tât mai apropiat
de un auditoriu universal, cu câ t valoarea particulară va părea că se
estompează în faţa valorii universale pe care o determină. Prin urmare,
aceste valori se prezintă ca uni versa le şi aspiră la un statut asemănător
cel ui al faptelor În măsura În care sunt vagi. Î n măsura În care sunt
clare, ele se prezintă doar ca fiind conforme cu aspira ţiile unor anumite
grupuri particulare. Rolul lor este deci de a justifica alegeri în legătură
cu care nu există acord unanim, Înserându-Ie Într-un fel de cadru vid,
dar peste care domneşte un acord mai larg. Deşi realiza t cu privire la o
formă vidă, acesta nu are o semnificaţie mai puţin importantă: el
dovedeşte că su ntem hotărâţi să depăşim acordurile pa rticulare, măcar
ca intenţie, şi că recunoaştem i mportanţa pe care trebuie să o atribu i m
acordului universal a cărui realizare este permisă d e aceste valori.

§ 19. Valori abstracte şi valori concrete
Argu mentarea asupra valorilor necesită o dis tincţie, pe care o
considerăm fundamentală şi care a fost prea mult neglijată, între valori
abstracte, precum drepta tea sau veracitatea, şi valori concrete, precum
Franţa sau Biserica. Va loarea concretă este cea care se leagă de o fiinţă
vie, de un grup determinat, un obiect particular, atunci când su nt consi
derate în unicita tea lor. Valorizarea concretului şi valoarea acordată
unicului sunt strâns legate: a dezvălui caracterul unic a ceva înseamnă
a-I valoriza prin chiar acest fap t. Scriitorii romantici, revel ându-ne
caracterul unic al anumitor fiinţe, al anum itor gru puri, al a numitor
momente istorice, au provocat, chiar în gândirea filosofică, o reacţie
împotriva raţional ismului abstract, reacţie care se evid enţiază prin locul
excepţional acordat persoanei u mane, valoare concretă prin excelenţă.
1

E. DUPREEL, Sociologie generale, pp. 1 81 -182.
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Î n timp ce morala occidentală, în măsura în care se inspiră d in
concepţiile greco-romane, pune preţ mai ales pe observarea regulilor
valabi le pentru toţi şi în orice circumstanţe, există comportamente şi
virtu ţi care nu pot fi concepute decât în raport cu valori concrete.
Notiunile de angajament, de fidelitate, de loitllita te, de solidaritale, de
dis �ipli"ii sunt de acest tip. Î n acelaşi fel cele cinci obligaţii universale
ale lui Confucius1, între guvernanţi şi guvernaţi, între tată şi fiu, între
sot şi soţie, între frate mai mare şi frate mai mic, între prieteni, sunt
expresia importanţei acordate unor relaţii personale între indivizi care
constituie unii pentru altii valori concrete.
De fapt, oricare ar fi valorile dominante într-un mediu de cultură,
viata spirituală nu poate evita să se sprijine atât pe valori abstracte, cât
şi pe valori concrete. Se pare că au existat mereu persoane care acordă
mai multă importanţă unora'decât altora; ele constituie probabil familii
caracteriale. Î n orice caz, acestea ar avea drept trăsătură distinctivă nu
pe aceea de a neglija complet valori de un anumit tip, ci de a le
subordona celor de celălalt tip. Se va opune lui Erasmus, care prefera o
pace nedreaptă unui război drept, cel care prefera prieteniei lui Platon
valoarea abstractă a adevărului.
Argumentarea se bazează, după împrejurări, când pe valorile
abstracte, când pe valorile concrete; uneori, este dificil de perceput
rolul pe care îl joacă atâ t unele, cât şi celelalte. Când spunem că oamenii
sunt egali pentru că sunt copiii unui aceluiaşi Du nmezeu, se pare că ne
sprijinim pe o valoare co�cretă pentru a găsi o valoare abstractă, cea a
egalităţii; dar a m putea spune de asemenea că nu este vorba, în acest
caz, decât despre valoarea abstractă care se exprimă apelând, prin
analogie, la o relaţie concretă; în ciuda folosirii lui pelll,." cii, punctul de
plecare s-ar găsi în valoarea abstractă.
Nicăieri nu se observă mai bine acest du-te-vino de la valoarea
concretă la valorile abstracte şi invers decât în raţionamentele referi
toare la Dunmezeu, considerat, în acelaşi timp, valoare abstractă absoI

KOU HONG MING şi Francis BORREY, Le catedr;slIIe de C()/�fllciIlS, p. 69, după
Tc1/OulIg-!l()U/l�, ca p XX, § 7 (G. PAUTHIER, COII!IICiIlS el MC/lciIlS, p. 83); ef. şi
Hsirio-King (clasic al devo/all/mlll/ll; filial). Sacred books of tIre East, voI. III, trad.
de J. LEGGE, în s peci a l p. 482.
.
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lută şi Fiintă
' perfecta. Dumnezeu este oare perfect pentru că este
Întruparea t uturor valorilor abstracte? O calitate este oare perfecţiune
pentru că anumite con.cepţii despre Dumnezeu ne permit să i-o
acordam? Este greu de determinat În acest fel o prioritate oarecare.
Poziţionarile contradictorii ale unui Leibniz, pe această temă, sunt
foarte instructive. EI ştie că Dumnezeu este perfect, dar ar vrea ca
aceasta perfecţiune sa se poata justifica şi ca tot ceea ce decide
Dumnezeu sâ nu fie bun numai pentru acest motiv, ca l-a facut
Dumnezeul. Universalitatea principiului raţiunii suficiente cere să
existe o raţiune suficientă, o conformitate cu o regu la, care sa justi fice
alegerea divi nă. Dar, din contră, credinţa În perfecţiunea divină
precede orice dovada pe care Leibniz ar pu tea-o furniza şi constituie
punctul de plecare al teologiei sale. La un ma re număr de gânditori,
Dumnezeu este modelul care trebuie urmat, În orice privinţa. De aceea
a putut furniza Kenneth Burke o lista foarte lungă a tuturor valorilor
abstracte care şi-au gasit temeiul în Fiinţa perfecta2•
Ideologi ile care nu voiau sa recunoasca În Dumnezeu temeiul
tuturor valorilor au fost obligate sa recurga ' la nişte noţiuni, de un alt
ordin, precum cea de stat sau de umanitate: aceste noţiuni, de
asemenea, pot fi concepute, fie ca valori concrete de tipul persoanei, fie
ca rezultat al unor raţionamente bazate pe valori abstracte.
O aceeaşi realitate, un grup social, spre exemplu, va fi tratat când
ca valoare concreta şi unica, când ca o mulţime de indivizi care vor fi
opuşi unuia singur sau unora, cu ajutorul unor argumentari prin
număr, penn:u care orice idee de valoare concreta este complet străină.
Ceea ce este valoare concretă, În anumite cazuri, nu este întotdeauna:
pentru ca o valoare să fie concreta, treb4ie privita sub aspectul sau de
realitate unica; a declara ca cutare valoare este, odata pentru totdeauna,
o valoare concreta, constituie o poziţionare arbi trara.
Anumite valori concrete sunt utilizate cel mai adesea pentru a
întemeia valorile abstracte şi invers. Pentru a şti ce conduita este
virtuoasa, ne întoarcem frecvent catre un model pe care ne straduim sa-I
1 LEIBNIZ, l!d. Gerhardt, voI. IV, Disertaţie metafizică, II, p. 427. (Ed. rom.:
Humanitas & Central European University Press, Bucureşti, 1996, p. 10; n.t.)
2 Kenneth BURKE, A RlJetoric of /IIolives, pp. 299-300.
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imitam. Relaţia de prietenie şi actele la care ea conduce ii vor furniza lui
Aristotel un criteriu de evaluare:
Tot aşa, lucrurile din care se pot î mpllrtllşi prietenii sunt preferabile
lucrurilor pe care vrem sll le facem pentru prieteni mai degrabll decât
pentru primul om ce ne iese în cale. Aşa de exemplu, este prefera bil sll
lucrllm drept şi sll facem binele fatll de simpla a parenta de a lucra drept şi
a face binele. Clici preferllm sll facem bine prieteni lor, nu sll parem d! le
facem binele, dar când este vorba de primii ce ne ies în cale se întâmplă
invers1•

Fenelon, dimpotrivă, este indigna t de faptul că a numite virtuţi
sunt proslavite mai mult decât altele pentru ca au fost practicate de un
om pe care vrem sa-I Iau dăm în timp ce " nu trebuie laudat un erou
decât pentru a face ca poporul să-i afle virtuţile, pentru a-I incita pe
acesta să le imite" 2.
•

Nevoia de a ne sprijini pe valori abstracte este probabil legată în
mod esenţial de schimbare. Ele ar exprima un spirit revoluţionar. Am
văzut importanţa pe care o acordau chinezii valorilor concrete. Aceasta
ar ţine de imobilismul Chinei.
Valorile abstracte pot servi cu uşurinţa criticii pentru ca ele nu se
refera la persoane ci pa� a furniza criterii celui care vrea să modifice
ordi nea stabilita. Pe de alta parte, atâta timp cât o schimbare nu este
dorita, nu exista nici un motiv să se formuleze incompatibilităţi. ar,
valorile concrete se pot armoniza întotdeauna; de vreme ce concretul
exista, înseamnă ca el este posibil, inseamna ca el realizează o anum ita
armonie. Din contră, valorile abstracte, împinse până la extrem, sunt
inconciliabile: este imposibil sa pui de acord în abstract virtuţi precu m
dreptatea şi mila. Probabil ca nevoia de schimbare, în Occident, a
incitat la argumentarea asupra valorilor abstracte, pentru că se pretează
mai bine la formularea de incompatibilităţi. De al tfel, confuzia dintre
aceste noţiuni abstracte ar permite, atunci când aceste incompatibilitaţi
au fost formula te, formarea unor noi concepţii despre aceste valori . O
ARISTOTEL, Topica, cartea III, cap. 2, 1 1 8 a. (Ed . rom: Editura IRI, Bu
cureşti,1 998, voI. 2, pag. 369; I/. t.)
2 FENELON, ed. Lebel, t. XXI: Dialogllcs sur ['elOI/ueI/ce, pp. 24-25.
I
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viaţă intensă a valorilor ar deveni astfel posibilă, o refacere continuă, o
remodelare constantă.
Ar fi mai uşor să ne sprijinim pe valorile concrete atunci când este
vorba despre a conserva decât despre a reînnoi. Iar motivul pentru care
conservatorii se consideră real işti este, probabil, acela că ei pun în
prim-plan astfel de valori. Noţiunile de fidel itate, de loialitate şi de
solidaritate, legate de valori concrete, caracterizează de altfel adesea
argumentarea conservatoare.
§ 20. Ierarhiile
Argumentarea se sprijină nu numai pe valori, abstracte şi concrete,
dar şi pe ierarhii, precum superioritatea oamenilor asupra animalelor, a
zeilor asupra oamenilor. Fără Îndoială, aceste ierarhii ar fi justificabile
cu ajutorul unor valori, dar la modul cel mai general nu se va pune
problema să li se caute o bază decât atunci când va fi vorba de a le
apăra; adesea, de altfel, ele vor rămâne implicite, ca ierarhia între
persoane şi lucruri din acest pasaj în care Scheler, arătând că valorile
pot fi ierarhizate după susţinerea de care se bucură, a tras concluzia că,
prin Însăşi natura lor, valorile referitoare la' persoane sunt superioare
valorilor referitoare la I ucrurjl.
Ierarhiile admise se prezintă practic sub două aspecte caracteris
tice: alături de ierarhiile concrete, ca aceea care exprimă superioritatea
oamenilor asupra animalelor, există ierarhii abstracte, ca aceea care
exprimă superioritatea a ceea ce este drept asupra a ceea ce este util.
Evident, ierarhiile concrete se pot referi, ca În exemplul de mai sus, la
clase de obi�cte; dar fiecare dintre ele este privit în unicitatea lui
concretă.
Se poate concepe ca, într-o ierarhie !=u mai mulţi termeni, A să fie
superior lui B şi ca B să fie superior lui C, fără ca fundamentele care ar
putea fi invocate în favoarea fiecăreia dintre aceste superiorităţi să fie
aceleaşi, ba chiar fără a se furniza vreun motiv pentru aceste superio
rităţi. Dar, dadl se recu rge la principii abstracte, acestea introduc în
general în raporturile dintre lucruri o ordine care transformă simpla
1 Max SCHELER, Der Fonnalism/ls in der EtI,ik /Ind die materiale We rtetl,ik, pp. 98-99.
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superiorita te, preferabilul, în ierarhie sistematica, În ierarhie în sens
stric t. Î n aceste cazuri, u� acelaşi principiu abstract, de aplicare repeta
bila, poate stabili ansambl ul ierarhiei: spre exemplu, anterioritatea,
faptul de a genera, de a conţine pot constitui cri teriu de ierarhizare.
a astfel de ierarhie se distinge net de simplul preferabil prin aceea
ca ea asigura o ordonare a tot ceea ce se supu ne principiului care o
guverneaza. Aşa se face ca, dupa Plotin, toate elementele realului
formeaza o ierarhie sistematizata, ceea ce este cauza sau principiu care
trebuie sa ocupe un rang superior celui care este efect sau consecinţa 1.
Î n anumite cazuri, un al doilea principiu poate stabili o ierarhie între
termeni cărora primul principiu nu le permite ierarhizarea: pu tem
completa o ierarhizare a genurilor animale, dupa un oarecare principiu,
cu o ierarhizare a speciilor fiecarui gen dupa un alt principiu. Am
putea gasi la Sfântul Toma aplicaţii curioase a le acestei dualitaţi de
principii, în special la ierarhizarea îngerilor2•
Unul dintre principiile de ierarhizare cele mai uzua le este canti
tatea mai mare sau mai puţin mare a ceva. Î n acest fel, vom avea,
alaturi de ierarhii de valori bazate pe preferinţa acordata uneia din tre
aceste valori, ierarhii propriu-zise bazate pe cantitatea u nei aceleiaşi
valori: eşalonul superior este caracterizat printr-o mai mare cantita te
din cutare caracter.
Acestor ierarhii cantitative li s-ar opune ierarhiile eterogene.
Ierarhizarea valorilor abstracte neordonate din punct de vedere canti
tativ nu implica ca aceste valori sa fie independente. Ba d impotriva.
Vom vedea ca valorile sunt în general considerate ca fiind legate între
ele; chiar aceasta legatura este adesea baza subordonării lor: spre
exemplu, atunci când valoarea care este scop este considerată supe
rioara celei care este mijloc, valoarea care este cauză superioară celei
care este efect. Totuşi, în multe cazuri, ierarhizarea a d misă ar fi
susceptibila de a se baza pe recurgerea la nişte scheme de legatură, dar
acestea nu sunt explicite şi nu avem siguranţa ca sunt prezente în
mi ntea auditorilor; spre exemplu, unii ar considera adevarul ca
1 PLOTIN, EIII/cade, V, 5, § 12.
GILSON, TvrllisIII"I, pp. 240-242. (Ed.
pp. 256-259; n.l.)

2 Cf.

rom.: Humanitas, Bucureşti, 2002,
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superior binelui, fără a se gândi să expliciteze fundamentele posibile
ale acestei superiorităţi, fără a căuta să stabilească care ar fi legătura de
subordonare a unuia faţă de celălalt, nici chiar de ce natură ar putea fi ea.
Ierarhiile de valori sunt, fără îndoială, mai importante din punctul
de vedere al structurii unei argumentări decât valorile înseşi. Î ntr-adevăr,
majoritatea acestora sunt comune unui mare număr de auditorii. Ceea
ce caracterizează fiecare auditoriu sunt mai pu ţin valorile pe care le
admite acesta, cât maniera în care le ierarhizează.
Valorile, chiar dacă sunt admise de numeroase auditorii particu
lare, sunt admise cu mai multă sau mai puţină forţă. Intensitatea de
adeziune la o valoare în raport cu intensi tatea cu care se aderă la o alta
determină între aceste valori o ierarhie de care trebuie să se ţină seama.
Când această intensitate nu este cunoscută cu suficientă precizie,
oratorul o poate utiliza întrucâtva liber pe fiecare dintre valori, fără a
trebui să justifice în mod obl igatoriu pref�rinţa pe care o dă uneia
dintre ele, întrucâ nu este vorba despre răsturnarea unei ierarhii admise.
Dar acest caz este relativ rar. Aproape întotdeauna, valorile nu numai
că se bucu ră de o adeziune de intensitate diferită, ci, în plus, sunt
admise nişte principii care permit ierarhizarea lor. Este unul din
punctele în legătură cu care mulţi filosofi care se ocupă de valori au
neglijat să atragă atenţia. Pentru că au studiat valorile, într-o oarecare
măsură, în ele însele, independent de utilizarea lor argumentativă prac
tică, ei au insistat, pe bună dreptate, pe convergenţa valorilor, neglijând
prea adesea ierarhizarea lor, soluţie a conflictelor care le opun.
Să notăm totuşi că aceste ierarhii nu' împiedică independenţa rela
tivă a valorilor. Aceasta ar fi compromisă dacă principi ile care permit
această ierarhizare ar fi fixate odată pentru totdeauna: s-ar ajunge în
acest caz la un monism al valorilor. Dar nu aşa se prezinta în practica
ierarhiile: fundamentele lor sunt tot atât de multiple ca înseşi valorile
pe care le coordonează.
Să luăm, pentru a ilustra teza noastră, diferite maniere de a privi
raportu rile existente între certitudinea unei cunoaşteri şi i mportanţa
sau interesul pe care ea îl poate prezenta. Isocrate şi Sfântul Toma dau
întâietate mai degrabă importanţei decât certitudinii. Pentru Isocrate:
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Este preferabil sll avem În leglitură cu su biecte utile o opinie
rezonabilâ, decât cunoştinte exacte referi toare la nişte inutilitâtil

Regasim un fel de ecou amplifica t şi dramatizat al acestui pasaj,
dar în cu totul alta perspectiva, în gândirea Sfântului Toma:
Spiritelor obsedate de setea de d ivinitate, în zadar li se vor oferi
cunoştintele cele mai certe cu privire la legile nu merelor sau la struc tura
universului. îndreptându-şi a tentia câtre un obiect care se sustrage
cunoaşterii lor, acestea se strllduiesc sâ ridice un colt al vâlu lui, foarte
fericite sll perceapâ, uneori chiar În întu nericul cel mai des, câteva raze ale
luminii eterne care îi va lumina Într-o zi. Acelora li se par mai dezirabile
cele mai slabe cunoştinţe cu privire la realitâ!ile cele Illai inalte, celor mai
complete certitudini cu privire la cele mai mllru nte obiecte2•

Î ntr-un sens invers, J. Benda aminteşte un pasaj dintr-o scrisoare
inedita a lui Lachelier către Ravaisson: "Subiectul pe care-I voi l u a
drept teza n u este cel pe care v i l-am anunţat; este un subiect m a i
îngust, adicii /Ilai serios"3.
Faptul ca ne simţim obligaţi sa ierarhizam valori, oricare ar fi
rezultatul acestei ierarhizari, provine din aceea ca urmarirea simultana
a acestor valori creeaza incompatibilitaţi, obliga la alegeri. Este chiar
una dintre problemele fundamentale pe care trebuie să le rezolve
aproape toţi oamenii de ştiinţa. sa luam exemplul celor care se ocupa
cu " Content analysis" , care are ca scop pe acela de a descrie obiectiv,
sistematic şi cantitativ conţinutul manifest al oricărui fel de comunicare4•
o problemâ de analizâ a conţinu turilor care revine mereu, scrie
LassweJl, este de a găsi cel mai bun echilibru intre sigurantll şi valoare
semnificativă. Noi putem fi cu totul siguri de frecvenţa cu care apare orice
cuvânt ales, dar acest lucru poate fi de i mportan!lI m inimâ'.

1 lSOCRATE, Discursuri: Elogi/ll E lel/ ei, § 5.
2 E. Gilson, Tomis"'/lI, p. 40 (ef. SUI/I. n/eol., 1, 1, 5, ad i; i bid., 1-11, 66, 5, ad �: Slip. /il)
de ca/lsis, leet. 1). (Ed. rom. pp. 41-42; 11. /. )
3 J. Benda, Du s/yle d'idees, p. 82, notâ.
4 Cf. Bernard BERELSON, Content Analysis, Halldbook of social psyclwlogy,
ed ited by Gardner LINDZEY.
5 H. D. LASSWELL, N. LEITES and Associates, Lal/g/lage o/poli/ies, p. 66, notă.
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Î n aceste diverse cazuri, problemele sunt diferite, ca şi contextele
în care se prezi nta ele, iar justificarea ierarhizării, atunci când este da ta,
poate varia, dar procesul argumentativ prezinta analogii frapante: el
presupune existenţa unor valori admise, dar incompatibile într-o
anumita situatie;
ierarhizarea, fie ca rezulta dintr-o argumentare, fie ca
'
este pusa de Ia început, o va desemna pe cea pe care decidem sa o
sacrificam).
§ 21. Locurile
Când este vorba despre a întemeia valoti sau ierarhii, sau despre a
creşte intensitatea adeziunii pe care o suscita ele, le putem lega de alte
valori sa u de alte ierarhii, pentru a le consolida, dar putem de aseme
nea recurge la premise de ordin general, pe care le vom denumi locl/ ri,
TOnm, de unde deriva Topicll, sau tratatele consacrate raţionamentului
dialectic.
Pentru antici, şi acest lucru pare a fi legat de grija de a sprijini
efortul de a i rventa al oratorului, locurile desemneaza rubrici sub care
pot fi clasificate argu mentele: era vorba despre gruparea lor, cu scopul
de a gasi mai uşor, la nevoie, materialul necesar2; de unde definiţia
locurilor ca depozite de argumente3. Aristotel distingea lOCI/ riie coml/ne,
care pot servi fara distincţie în orice ştiinţa şi neţinând de nici una; şi
lOCI/ riie specifice, care sunt proprii fie unei ştiinţe particulare, fie unui
gen oratoric bine definit'.
Locurile comune se caracterizeaza deci, în mod primitiv, prin
generalitatea lor foarte mare, care le facea utilizabile în toate circum
stanţele. Degenerescenţa retoricii şi lipsa interesului pentru studiul
locurilor din partea celor mai mulţi logicieni au condus la aceasta
consecinţa neprevazuta pe care expuneri oratorice împotriva luxului, a
) Cf. § 46: Con tradic ţie şi incompatibilitate.
Cf. ARISTOTEL, Topi.ca, VIII, cap. 14, 163 b.
3 CICERO, Topica, II, § 7i Partitiones oratoriae, § 5i Quintilian, Arta oratorică, voI. II,
cartea V, cap. X, § 20.
4 ARISTOTEL, Retorica, 1, cap. 2, 1 358 ai ef. Th. VIEHWEG, Topik /md JurispmdenZi
Johannes STROUX, R611/isc//e Rechtwissel/scl/aft !lI/d RI/etorik.
2
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dezmatului, a lenei etc., pe care exerciţiile şcolare ne-au facut sa le
repetam pâna la greaţa, sa fie calificate drept locuri comune, în ciuda
caracterului lor cu toLIi particular. Quintilian deja încercase să
reacţioneze împotriva acestui abuz1, dar nu a reuşi t. Din ce în ce mai
mult, prin locuri comune sunt înţelese cele pe care Vico, spre exemplu,
le nu meşte locurile oratorice, pentru a le opune celor despre care
trateaza Topica1. Locurile comune din zilele noastre se caracterizează
printr-o banalitate care nu exclude deloc specificitatea. Aceste locuri
comune nu su nt, pe drept cuvânt, decât o aplicaţie pe subiecte parti
culare a locurilor comune, în sens aristotelician. Dar pentru că această
aplicaţie este facuta pe un subiect trata t adesea, se derulează Într-o
anumita ordine, cu conexiuni prevazute între locuri, nu ne mai gândim
decât la ba nalitatea ei, necunoscând valoarea sa argumentativă. Am
ajuns în punctul în care avem tendinţa de a uita ca locurile formează un
arsenal indispensabil, în care, orice ar fi, va trebui sa caute cel care vrea
să-I persuadeze pe celalalt.
Aristotel studiaza, în Topica sa, orice specie de locuri ce pot servi
de premisa unor silogisme dialectice sau retorice şi le clasifică, conform
perspectivelor stabilite de filosofia sa, în locuri ale accidentului, ale
genului, ale propriului, ale definiţiei şi ale identita ţii. Demersul nostru
va fi diferit. Pe de o parte, nu dorim să legăm punctul nostru de vedere
de o metafizică particulara şi, pe de altă parte, cum nu deosebim
tipurile de obiecte de acord care privesc realul de cele care privesc
preferabilul, nu vom numi locuri decât premise de ordin general
permiţând întemeierea valorilor şi a ierarhiilor şi pe care Aristotel le
studiază printre locurile accidentuluP. Aceste locuri constituie premi
sele cele mai generale, adesea subînţelese, de altfel, care ihtervin pentru
a justifica majoritatea alegerilor noastre.
O enumerare a locurilor care ar fi acorduri prime în domeniul
preferabilului, d in care s-ar pu tea ded uce toate celelalte şi a căror
justificare ar permite-o deci, este o acţiune a cărei posibilitate este
supusa discuţiei. În orice caz, o astfel de acţiune ar ţine de metafizicii
I QUINTILIAN, loc. cit.
2 VICO, IlIs/i/ uzia"i ora/llrie, p. 20.
J Cf. ARISTOTEL, Topicn, III, 2, 116 a-119 a şi Retorica, 1, cap. 6, 7, 1362 a-1365 b.
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sa u de axiologie, care nu ţin de scopul nostru. Scopul nostru se
limitează la examinarea şi la analiza argumentărilor concrete. Acestea
se opresc la niveluri variabile. Când un acord este constatat, putem
prezuma că el este întemeiat pe locuri mai general admise de interlo
cutori; totodată, pentru a le indica, ar trebu i să recurgem la ipoteze care
nu sunt câtuşi de puţin certe. Astfel ne-am considera autorizaţi pro
babil să ducem afirmaţia că ceea ce este ma' i durabil şi mai stabil este
preferabil unui lucru care este mai puţin durabil şi stabil, într-un loc
care pare mai general, cel al superiorităţii întregului asupra părţii: dar
este important să notăm că acest din urmă loc nu este exprimat în locul
despre durabil, că este vorba despre o interpretare la care interlocutorii
ar putea să nu consimtă. Totuşi, un loc oarecare fiind utilizat, se poate
oricând cere interlocutorului să justi fice acest lucru.
Dacă losurile cele mai generale ne atrag cu cea mai mare uşurinţă
atenţia, există totuşi un interes indiscutabil pentru analiza locurilor mai
particulare care au întâietate în diverse societăţi şi care permit să fie
caracterizate. Pe de altă parte, chiar atunci când este vorba despre
locuri foarte generale, este de remarcat faptul că fiecărui loc i s-ar putea
opune un loc advers: superiorităţii durabilului, care este un loc clasic, i
s-ar pu tea opune cea a precarului, a ceva ce nu durează decât o clipă şi
care este un loc romantic. De unde posibilitatea de a caracteriza socie
tă ţile, nu numai prin valori particulare care au preferinţa lor, dar şi prin
intensitatea adeziunii pe care o acordă ele cutărui sau cutăru i membru
al unui cuplu de locuri antitetice.
Nu considerăm util, pentru înţelegerea generală a argumentării, să
furnizăm o listă exhaustivă a locurilor utilizate. Această sarcină ni se
pare de altfel dificil de realizat. Ceea ce ne interesează, este aspectul
prin care toate auditoriile, oricare ar fi ele, sunt determinate să ţină cont
de locuri, pe care le vom grupa sub câteva rubrici foarte generale:
locuri ale ca ntităţii, ale calităţii, ale ordinii, ale existentului, ale esenţei,
ale persoanei. Clasificarea pe care o prezentăm se justifică, în ochii
noştri, prin importanţa, in practica argumentativă, a consideraţiilor
referitoare la aceste categorii. Suntem obligaţi să vorbim despre acestea
puţin mai pe larg, astfel încât noţiunea de loc să fie, pentru toţi citi torii
noştri, altceva decât un cadru gol .
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§ 22. Locuri ale cantităţii

Î nţelegem prin locu ri ale cantilăţii l ocurile comune care afirmă că
valorează mai mult decât altceva din motive cantitative. Cel mai adesea
de altfel, locul cantităţii constitu ie un subînţeles major, fără de care însă
concluzia nu ar fi fondată. Aristotel semnalează câteva dintre aceste
loc uri: " mai multe lucruri bune sunt preferabile lucrurilor bune mai
p uţine" l, bunul care serveşte unui mai mare număr de scopuri este
preferabil celui care nu este util în acelaşi grad2, ceea ce este mai
durabil şi ma i stabil este preferabil unui l ucru care este într-o mai mică
măsură). Să notăm, în legătură cu aceasta, că superioritatea despre care
este vorba se a plică atât valorilor pozitive, cât şi celor negative, în
sensul că un ră u durabil este un rău mai mare decât un rău pasager.
Pentru lsocrate, meri tul este proporţional cu ca ntitatea de persoane
cărora li se face un serviciu4: atleţii sunt inferiori educatorilor, pentru că
ei beneficiază singuri de forţa lor, în timp ce oamenii care gândesc bine
sunt profi tabili pentru tOţi5. Este acelaşi argument pe care îl utilizează
Timon pentru a valoriza pamfletul :
Ora torul vorbeşte deputa ţilor, publicistul oa menilor d e stat, ziarul
abonatilor sili, Pamfletul tuturor . . . Acolo unde cartea nu piltrunde, ziarul
ajunge. Unde ziarul nu ajunge, Pamfletul circulil6.

"
"Î ntregul valorează mai mult decât partea pare să transpună, în
termeni de preferinţă, axioma " întregul este mai mare decât partea " şi
însuşi Bergson, atunci când îşi propune să stabileasdl superiori tatea
devenirii, a evoluţiei, asupra fixităţii şi a staticului, nu ezită să utilizeze
locul cantităţii:
Spuneam c ii Într-o mişcare se aflll /Ilai /II u l/ decât În poziţiile
succesive ocupate de un mobil, Într-o devenire /Ilai //Iult decât În formele
ARISTOTEL, Topica, cartea III, cap. 2, 117 a. (Ed. rom.: EdituJ"B IRI, Bucureşti,
1998, v oI . II, p. 367; rl./.)
2 Ibid., cartea III, cap 3, 1 18 b.
3 Ibid., cartea III, cap. 1, 11 6 a.
4 ISOCRATE, Discllrsuri, t. II: Către Nicoc/es, § 8.
5 Ibid., PaPlegiriclI1 A lenei, § 2.
6 TIMON, C,lr/ea oratorilor, pp. 90-91 .
I
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strabatute rând pe rând, într-o evol uţie a formei /Ilai /III/It decât în formele
realizate una dupa alta. Filosofia va pu tea d eci ca din termen ii din primul
.
fel sa-i extraga pe cei de al doilea, dar nu din cei de al doilea pe cei de
primul. ( . . . ) în fond ul fi losofiei antice se afla cu necesitate acest postu lat:
în mobil se afla mai mult decât in mobil şi pe calea d i minuarii sa u a
atenuarii se trece de la fixitate la devenire!.

Locul cantWI�i, superioritate a ceea ce este admis de numărul cel
mai mare, este cel care întemeiază anumite concepţii ale democraţiei, ca
şi concepţiile raţiunii care o asimilează pe aceasta " simţului comun" .
Chiar şi atunci când unii filosofi greci, precum Platon, opun adevărul
opiniei celor mulţi, ei valorizează adevărul tot cu ajutorul unui loc al
cantităţii, făcând din el un element de acord al tuturor zeilor şi care ar
trebui să-I suscite pe cel al tuturor oamenilor2; locul cantitati v al dura
bilului permi te, de asemenea, valorizarea adevărului, ca şi ceea ce este
etern în raport cu opiniile instabile şi pasagere.
Un alt loc al lui Aristotel afirmă că:
Este preferabil, de asemenea, ceea ce foloseşte În orice timp; aşa, de
exem plu, dreptatea şi stapânirea de sine sunt preferabile curajului. Caci
primele ne folosesc totdeauna, celalalt numai uneorj3.

Rousseau preferă raţionamentele de acest gen. Pe astfel de consi
derente de universalitate este întemeiată superioritatea educaţiei pe
care o preconizează el:
într-o societate rânduita, in care toate lucrurile sunt fixate, fiecare
trebu ie crescu t pentru locul sau. Daca cineva e prega tit pentru un loc şi
nu-I ocupa, nu mai e bun de nimic. ( . . . ) Fata de na tura, oamenii sunt toţi
deopotriva, toli au o chemare comuna: a fi oameni. Cine este crescut bine
în vederea acestei chemari va şti sa Îndeplineasca şi alte chemari care sunt

! BERGSON, ElIOluţia c,.eatoare, pp. 341-342 (italicele sunt ale lui Bergson). (Ed. rom.:
Institutul European, Iaşi, 1998, p. 287; n.t.)
2 PLATON, P/laidros, 273 d-e.
3 ARISTOTEL, Topica, III, cap. 2, 1 1 7 a, 35. (Ed. rom.: Edi tura IRI, Buc., 1998, voI.
2, p. 367; 11.1.)
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î n legatura c u aceasta ( . . . ) . Trebuie d oar sa pnvlm lucrurile dintr-un
punct de vedere ge nera l , expus tu turor întâmplarilor omeneşti!.

Validitatea generală a unui bun va fi definita. de asemenea ca fiind
ceva al cărui uzaj nu va fi făcut inutil de nici un alt bun; prin acest
aspect se poate justifica incă o dată preferinţa acordată mai curând
dreptăţii decât curajului.
Este preferabil, spune Aristotel ( ) acel lucru care, odata ce-I poseda
toţi, ne face sa ne lipsim de alt lucru, fala de un lucru care odata ce-I
posedă top, ne face sa simpm l ipsa al tuia ( . . . ) . Daca toţi sunt drepţi, ne
putem lipsi de curaj. Dar daca toţi sunt curajoşi, avem nevoie de drepta le2.
0 0 '

Putem considera drept locuri de cantitate preferinţa acordată
probabilului asupra improbabilului, facil ului asupra d ificilului, a ceea
ce riscă mai puţin să ne scape. Majoritatea locurilor care tind să arate
eficacitatea unui mijloc vor fi locuri de cantitate. Astfel, în Tapica sa,
Cicero grupează sub rubrica eficacităţii (vis) locurile următoare:
( . . . ) cauza eficienta este mai importanta decât cea ineficienta, cele ce
sunt independente decât cele dependente de altele, cele care sunt în
puterea noastra decât cele care su nt în pu terea altora, cele stabile fala de
cele incerte, cele care nu pot fi luate faţa de cele care pot fi luate3.

Ceea ce apare cel mai adesea, obişnuitul, normalul, este obiectul
unuia dintre locurile cel mai frecvent utilizate, În aşa măsură încât
trecerea de la ceea ce se face la ceea ce trebuie făcut, de la normal la
normă pare, pentru mulţi, să fie de la sine înţeles. Doar locul cantităţii
autorizează această asimilare, această trecere de la normal, care expri
mă o frecvenţă, un aspect cantitativ al lucrurilor, la norma care afirmă
că această frecvenţă este favorabilă şi că trebuie să ne conformăm ei.
Atunci când toată lumea poate fi de acord asupra caracterului normal
al unui eveniment, cu condiţia să fie de acord asupra criteriului normaROUSSEAU, Elllil, pp.11-12. (Ed. rom.: Moldova, laşi, 1998, pp. 34-35.
Traducere de Gheorghe Adamescu; /l. t.)
2 ARISTOTEL, Topica, III, cap. 2, 117 a-b. (Ed . rom.: In: o rgall 0/1, Editura I RI,
Bucureşti, 1 998, voI. II; 11.1.)
3 CICERO, T0l'ica, XVIII, § 70. (Ed . rom.: Editura Universi tăţii " AI. 1. Cuza " ,
laşi, 2010, XVIII, § 70, p. 9! ; /l.t.)
I
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lului care va fi u tilizat, prezentarea norma lului ca normă cere, în plus,
utilizarea locului cantităţii.
Asimilarea normalului la norma tiv îl conduce pe Quetelet să-I
considere pe omul său obişnuit imaginar d�ept modelul însuşi al fru
mosuluil, iar Pascal obţine de aici panseuri paradoxale, precum acesta:
" Oamenii sunt atât de imperios nebuni, că ar însemna să fii nebun,
printr-o altă întorsătură a nebuniei, să nu fii nebun"2.
Trecerea de la normal la normativ, care se regăseşte la toţi cei care
întemeiază etica pe experienţă, a fost considerată, pe d rept cuvânt, o
eroare a 10giciP. Dar trebuie să recunoaştem aici unul dintre funda
mentele valabile ale argumentării, în sensul di acest pasaj este admis
implicit, oricare ar fi domeniul avut în vedere. Î i regăsim urma în
expresia germană Pflicllt, apropiat de man pf1egt; o regăsim în toate
expresiile care acoperă, în acelaşi timp,· apa rtenenţa la un grup şi o
manieră de a fi a indivizilor care aparţin acestui grup: american" ,
"
" socialist", fac aluzie totodată, şi în funcţie de circumstanţe, la o normă
de conduită sau la o conduită normală.
Trecerea de la normal la normă este un fenomen curent şi care
pare să fie de la sine înţeles. Disocierea celor două şi opoziţia lor prin
afirmarea primatului normei asupra normalului necesită o argumentare
care să o justifice: această argumentare va tinde către devalorizarea nor
malului, cel mai adesea prin uzajul altor locuri decât cele ale cantităţii.
Excepţionalul este pus la îndoială, în lipsa demonstrării valorii
sale. Descartes merge până la a face din această îndoială o regulă a
moralei sale provizorii:
Dintre multele p�reri ad mise eu nu le alegeam decât pe cele mai
moderate, atât pentru cii sunt mai uşor de pus in aplicare, fiind mai bune
- orice exces fiind socotit d�un�tor (...)4.

A. QUETELET, P/rysiqlle sociale, T. II, p. 386.
PASCAL, Bibl. de la Pleiade, Pensees, 184 (484) p. 871 (414 ed. Brusnchvigc).
(Ed. rom.: Edi tura Aion, Oradea, 1 998, (414), p. 312; lI. t. )
3 M. OSSOWSKA, Podstawy ftauki o moralnosci (Les fOlldemellts J'une sciellce de la
morale), 83.
4 DESCARTES, DisClirs aSllpra metodei, partea a III-a, pp. 73-74. (Ed. rom.:
Editura Mondero, Bucureşti, 1 999, Partea a III-a, p. 30; n. t.)
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Orice situaţie excepţională este considera tă precară: "Stânca
Tarpeiană se află lângă Capitoliu " . De aceea caracterul anormal al u nei
situaţii, chiar favorabilă, poate deveni un argument împotriva acestei a.
§ 23. Locuri ale calităţii
Locurile cal ităţii apar, în argumentare, şi sunt cel mai uşor de
sesizat atunci când este contestată forţa numărului. Aşa VOr sta
lucrurile în cazul reformatorilor, a celor care se revoltă împotriva
opiniei comune, precum Calvin, care îl pune în gardă pe Francisc 1 în
privinţa celor care protestează împotriva doctrinei sale, " că este deja
condamnată printr-o aprobare comună a tuturor stărilor" l. EI respinge
cutuma, căci " viaţa oamenilor nu a fost niciodată atât de bine orân
duită, ca cele mai bune lucruri să placă celei mai mari părţi " 2. EI opu ne
numărului calitatea adevărului garantată de Dumnezeu:
Singur Ieremia a fost trimis de Domnul ( ), ca sa anunte că "Legea
va fi luata de la preot, sfatul va fi luat de la cel înţelept, iar cuvântul va fi
luat de la profet "3.
"

,

Chiar şi şefii se pot deci înşela. Nu este vorba, în punctul extrem
în care se plasează Calvin, de o ştiinţă superioar� atribu ită elitei. Şi n ici
de o cunoaştere a adevărului care să corespundă la ceea ce ar admite, ca
la Platon, un auditoriu universal alcătuit din zei şi din oameni. Este
vorba despre lupta celui care deţine adevărul, garantat de Dumnezeu,
împotriva mulţimii care rătăceşte. Adevărul nu poate pieri, oricare ar fi
numărul adversarilor săi: ne aflăm în prezenţa unei valori de ordin
superior, incompa rabil. Acesta este aspectul pe care protagoniştii
locului calităţii nu au cum să nu pună accentul: în ultimă i nstanţă, locul
calităţii duce la valorizarea unicului, care, ca şi normalul, este unul
d intre pivoţii argumentării.

1 CALVIN,

îllVă/iitllrli religiei creştine, Adresă i"trodllc/il/Il către'regele Frallci!'c 1,

p.5. ( Ed. rom.: Oradea, 2003, p. 108.)
2 Ibid., p. 122.
3 I/lid., p. 125.
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Unicul este legat de o valoare concretă : ceea ce considerăm valoare
concretă ne apare ca u nic, dar ceea ce ne apare ca fiind unic ne devine
preţios:
Asema narea sa cu mine, ne spune Jouhandeau, ceea ce ne pune
laolalta, ceea ce nu ne deosebeşte, nu ma intereseaza; semnul particular
care-I separa pe X, " singu laritatea " lui este ceea ce ma in tereseaza, este
ceea ce-mi impune! .
.

A considera fiinţele interşanjabiIe, a nu vedea ceea ce este specific
personalităţii lor, înseamnă a le devalqriza. Este de ajuns u neori o
inversare de termeni pentru a se manifesta caracterul lipsit de persona
litate pe care îl prezinta acestea: " Thanks, Rosencrantz and gen tIe
Guildenstern" spuse Regele. " Thanks, Guilderstern and gentle Rosen
crantz" reluă Regina2.
Aceste exemple încearcă sa. arate că unicitatea u nei fiinţe sau a
unui obiect oarecare ţine de felul în care concepem noi relaţiile noastre
cu el: pentru cineva, cutare animal nu este decât un eşantion d intr-o
specie; pentru altul, este vorba despre o fiinţă unică cu care întreţine
raporturi deosebite. Filosofi precum Martin Buber, precum Gabriel Marcel
se ridică împotriva a ceea ce este fungibil, mecanic, universalizabil:
Mai buna e violenta faţa de o fiinta cu care realmente ai trait impreuna,
va spune Buber, decât grija fantomatica faţa de nişte numere fara chip!3

Pentru G. Marcel, valoarea unei întâniri cu o fiinţă apare din
faptul că ea e " unică în felul ei " 4. Ceea ce este unic nu are preţ, iar
valoarea sa creşte pri n însuşi faptul că este de nepreţuit. De aceea,
Quintilian îl sfătuieşte pe orator să nu accepte să fie plătit pentru

M. JOUHANDEAU, Essai sur moi-meme, p. 153.
SHAKESPEARE, Hamlet, actu l II, scena II.
3 M. BUBER, Eli şi TII, p. 46. (Ed. rom.: Humanitas, Bucureşti, 1 992, p. 5I.
Traducere de Ştefan Aug. Doinaş; n. t.)
4 G. MARCEL, Le monde casse, suivi de Position et approclres cOllcretes du "'ystere
ontologiqlle, pp. 270-271 .
!
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colaborarea sa, pentru motivul ca. " cele mai multe lucruri pot parea fa.ră
valoare, tocmai pentru că li se fixează o valoare" l.
Valoarea a ceea ce�ste unic poate fi exprimata prin opozitia sa la
a
cee ce este comun, banal, vulgar. Acestea ar fi forma depreciativa a
multiplului opus unicului. Unicul este original, el se disti nge, iar prin
aceas ta este remarcabil şi place chiar şi celor mulţi. Valorizarea a ceea
ce este u nic, sau cel puţin a ceea ce pare astfel, este ceea ce consti tuie
fondul maximelor lui Gracian şi al sfaturilor pe care le da. el
curteanului. Trebuie să eviţi sa te repeţi, trebuie să pari i nepuizabil,
misterios, să nu poţi fi clasat cu uşurinţă2: calitatea u nică devine un
miloc În vederea obţinerii sufragiului celor mai mulţi. Chiar şi cei mai
mulţi apreciază ceea ce este deosebit, ceea ce este rar şi greu de realizat.
Ceea ce este mai dificil, va spune Aristotel, este preferabil faţa de
ceea ce este mai uşor, caci noi pnem sa avem ceea ce nu se dobândeşte cu
Înlesnire 3.

Observăm că Aristotel nu se mul ţumeşte să enunţe locul. El schi
ţează o explicaţie. Leagă locul de persoană, de efort. Ceea ce este rar
priveşte îndeosebi obiectul, ceea ce este dificil subiectul, în calitate de
agent. A prezenta ceva drept dificil sa u rar este un mijloc sigur de a-I
valorizare.
Precaritatea poate fi considerată d rept valoarea calitativă opusă
valorii cantitative a duratei; ea este corelativă cu unicul, cu origi na lul.
Se ştie că tot ceea ce este ameninţat capătă o valoare excepţional: Cl1rpe
dielll. Poezia lui Ronsard mizează abil pe această temă care ne
emoţionează imediat. Precaritatea nu este întotdeauna ameninţare cu
moartea, ea se poate referi la o situaţie: cea a iubiţilor u nul în ochii
celuilalt, compa rată cu cea a soţilor, este opoziţia valorii precarului faţă
de cea a stabilului.

1 QUINTILlAN, voI. IV, cartea

XII, cap. VII, § 8. (Ed. rom.: Minerva, Bucureşti,
1974, voI. III, cartea XII, cap. VII, § 8, p. 368; /l. t.)
2 B. GRACIAN, L'/IO",,,,e de COllr, p. 2, 8, 102, 1 1 3 etc. (Ed. rom.: Humanitas,
Bucureşti, 1994, pp. 238, 244, 338, 3433 etc.; /l. t.)
� ARISTOTEL, Topica, III, cap. 2, .117 b. (Ed. rom.: In: OrgmlOlI, Edi tura IRI, Buc.,
1998, voi I l, p. 369. Trad ucere de Mircea Florian; /l.t.)

118

PIiI/et/l1 dc plcCtlrc III arg/ll/lcntiiri;

Acest loc este legat de u n loc foarte important citat de Aristotel, şi
care ar fi cel al oportunităţii:
Orice lucru este preferabil in momentul in care are o insemnatate
mai mare; de exempl u, lipsa de suparari este preferabila la batrânele
decât la tinereţe, fiindca ea are mai mare'Însemnatate la batrânele 1.

Dacă inversăm exemplul lui Aristotel, dacă insistăm pe lucrurile
importante pentru copil sau pentru adolescent, vom vedea că, făcând
ca valoarea să depindă de circumstanţele tranzitorii, insistăm pe
precaritatea acestei valori şi totodată, câtă vreme ea este valabilă, îi
creştem preţul.
Locul ireparabilului se prezi ntă ca o limită care vine să accentueze
locul preca rului: forţa argumentativă, legată de evocarea sa, poate fi de
un efect distrugător. Exemplu, celebra peroraţie a Sfântului Vincent de
Paul, adresându-se femeilor pioase şi arătându-le acestora pe orfa nii pe
care el îi proteja:
Aţi fost mamele lor intru grape, de când mamele lor intru natura i-au
abandonat pentru totdeauna ( . . . ); gândiţi-va acum daca vrep sa-i abando
nap pentru totdeauna ( . . . ); viala lor şi moartea lor sunt În mâinile voastre
( . . . ). Ei vor trai, daca voi veţi continua sa aveţi o grijă caritabil a de ei; dar,
vi! declar in faţa lui Dumnezeu, toţi vor fi morIi mâine, daca ii veţi
parasj2.

Dacă această peroraţie a avut atâta succes (apelul d uce la fondarea
aşezământului L' H6pital des Enfa nts-Trouves), ea datorează acest
lucru locului ireparabilului.
Valoarea ireparabilului, dacă vrem să-i cău tăm bazele, poate să fie
legată de cantitate: durata i nfinită a timpului care se va scurge d upă ce
ireparabilul va fi fost produs sau constatat, certitud ine a faptul ui că
efectele, dorite sau nu, se vor prelu ngi la infinit. Dar ea poate fi legată şi
de cali tate: unicitatea este conferită evenimentului considerat irepara
bil. Fie ca este bun sau rău în consecinţele sale, el este sursă de spaimă
pentru om; pentru ca o acţiune să fie ireparabilă, este necesar ca ea să
ARISTOTEL, Topica, cart. III, cap. 2, 117a, 25.30. (Ed. rom.: Edi tura IRI,
Bucureşti, 1998, III, cap. 2, 117 a, 25-30. p. 367; II.t.)
2 Dupa BARON, De la Rllt!torique, p. 212.
I
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nu poată fi repetată: ea dobândeşte o valoare prin chiar aceea că este
co nsiderată sub acest aspect.
Ireparabilul se aplică ba subiectului, ba obiectului; ceva poate fi
ireparabil în sine sau în raport cu un anume subiect: se va pu tea planta
în faţa uşii mele un nou stejar, d ar nu voi mai fie eu acela care voi sta la
umbra lui.
Se vede că ireparabilul în argumentare este chiar un loc al prefera
bilului, în sensul că, atunci când se referă la obiect, aceasta nu se poate
întâmpla decât în măsura în care el este pu rtătorul u nei valori; nu se v a
menţiona ireparabilul, iremediabilul, atunci când este vorba despre o
ireparabilitate care nu antrenează nici o consecinţă în conduită. Se va
vorbi probabil într-un discurs ştiinţific despre cea de-a doua lege a
termodina01..icii, dar aceasta nu va fi considerată drept argument al
ireparabil ului decât dacă i se atribuie o valoare unei anu mite stări a
universului.
O decizie ale cărei consecinţe ar fi iremediabile este valorizată prin
faptul însuşi. Î n acţiune, ne legăm în general de ceea ce este urgent:
valorile de intensitate, legate de u nic, de precar, de iremed iabil sunt aici
în prim-plan. Î n acest fel se serveşte Pascal de locurile cantităţii pentru
a ne arăta că trebuie să preferăm viaţa veşnică vieţii pe pă mânt, dar
atunci când ne presează să luăm o decizie, el ne afirmă că suntem
îmbarca ţi şi dl trebuie să alegem, că ezi tarea nu poate d ura, că este
urgent şi că există spaima de naufragiu.
Î n afară de uzajele locului u nicului ca original şi ca rar, a că rui
existenţă este precară iar pierderea iremediabilă, prin aceea că îl
opunem fungi bilului şi comunului, pe care nu riscăm să-I pierdem şi
care este uşor de înlocuit, există, într-o cu totul altă ordine de idei, u n
uzaj a l locului unicului în calitate de opus diversului. Unicul este, în
acest caz, ceea ce poate servi drept normă: aceasta ia o valoare calitativă
în raport cu multiplicitatea cantitativă a diversului. Unici tatea adevă
rului se va opune diversi tăţii opiniilor. Superioritatea disciplinelor
umaniste clasice în raport cu disciplinele umaniste moderne, va spu ne
u n autorI, ţine de aceea că anticii prezintă modele fixe, recunoscute,
eterne şi universale. Autorii moderni, chiar dacă sunt tot atât de buni ca
I BARON, De la RIII?loriqlle, nr. 5, p. 451.
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cei antici, oferă inconvenientul de a nu pu tea servi drept normă, drept
model indiscu tabil: multitu d inea valorilor reprezentate de moderni este
cea care dă inferioritatea lor pedagogică. Chiar acest loc îi serveşte lui
Pascal pentru a justifica valoarea cu tu mei:
De ce se conformeaz� omul legilor vechi şi vechilor hot�râri? Sun t
ele mai s�n�toase? Nu, dar nu exist� altele şi pe deasu pra ne scutesc de
diversitate!.

Ceea ce este u nic beneficiază de u n prestigiu cert: după modelul
lui Pascal, putem explica prin aceasta un fenomen de adeziune,
întemeindu-I pe această valoare pozitivă pe care o luăm drept bază a
unei argumentări fără să trebuiască să o fondăm şi pe ea. Inferioritatea
multipluluL fie că este vorba despre fungibil sau despre divers, pare
admisă la modul foarte general, oricare ar fi justificările, foarte variate
de al tfel, pe care am fi în măsură să i le găsim.

§ 24. Alte locuri
Ne-am putea gândi să reducem toate locurile la cele ale cantităţii
sau ale calităţii, sau chiar să reducem toate locurile la cele de un singur
fel - vom avea ocazia să tratăm despre aceste tenta tive - dar ni se pare
mai u til, dat fii nd rolul pe care l-au jucat ele şi pe care continuă să-I
joace ca punct de plecare al argumentărilor, să dezvoltăm discuţia cu
privire la locurile ordinii, al existentului, al esenţei şi al persoanei.
Locurile ordinii afirmă superioritatea a ceea ce este anterior asu
pra a ceea ce este posterior, când apropo de cauză, de principii, când
apropo de sfârşi t sau de scop.
Superioritatea principiilor, a legilor, asupra faptelor, asupra con
cretului, care par a fi aplicaţia celor dintâi, este admisă în gândirea
nonempiristă. Ceea ce este cauză este raţiunea de a fi a efectelor şi prin
aceasta le este superior:

1 PASCAL, Bibl. de la PI�iade, Pens�es, 240 (429), p.889 (301 �d. Brunschvicg).
(Ed. rom.: Ed. Aion, Oradea, 1 998, p. 281; n.t.)
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Dar chiar daca ar fi doar realita tile produse, va spune Plotin, ele nu
ar pu tea fi ultime. ar. acolo sus, prime sunt cele produca toare, şi de aceea
sunt şi primeI.

Multe dintre marile certuri filosofice sunt axate pe problema de a
şti ce este anterior şi ce este posterior, pentru a trage de aici concluzii
referitoare la predominanţa unui aspect al realului asupra altu ia.
Teoriile finaliste, pentru a valoriza scopul, Îl transformă În adevărata
cauză şi origine a unui proces. Gândirea existenţială, care i nsistă asu pra
importanţei acţiunii îndreptate către viitor, leagă proiectul de structura
omului şi prin aceasta " încearcă mereu să se întoarcă la originar, la
sursă " 2.
Locurile existentului afirmă superioritatea a ceea ce există, a ceea
ce este actual, a ceea ce este real, asupra posibilului, asupra even
tualului, sau a imposibilului. Molloy al lui Samuel Beckett exprimă
astfel superiorita tea a ceea ce există asupra a ceea ce mai trebuie încă să
fie realizat, asupra proiectului:
caci aflându-mă în pad ure, loc nici mai bun, nici mai rau decât
altele, şi fiind liber sa ramân, nu eram oare îndreptăţit sa vad in asta un
avantaj, nu prin faptul ca pa durea era ce era, ci pentru ca eu eram acolo?
Clici eram. Şi fiind nu mai aveam nevoie sa ma duc acolo ( . . . ) 3.

Utilizarea locurilor existentului presupune un acord asupra for
mei realului căruia îi sunt ele aplicate: intr-un mare număr de contro
verse filosofice, odată admis fa ptul că acordul asupra acestor locuri este
dobândit, ne străduim să tragem din aceasta un profi t neaştepta t,
datorită u nei schimbări de nivel în aplicarea lor sau datorită unei noi
concepţii asupra existentului.
Înţelegem prin loc al esenţei nu atitudinea metafizică care ar
afirma superioritatea esenţei asupra fiecăreia dintre încarnările sale - şi
care este întemeiată pe u n loc al ordinii -, ci faptul de a acorda o
I PWTIN, E""eade, V, 3, § 10. (Ed . rom.: ed iţie bilingva., Editura IRI, Bucureş ti,
V, 3, § 10; II.t.)
2 J. WAHL, Despre filosofiile existenţei, G/alles 15-1 6, p. 16.
) S. BECKETf, Molloy, p. 132. (Ed . rom.: Univers, Bucureşti, 1990, p. 1 09.
Traducere de Gabriela şi Constantin Abalulll; 11./.)
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valoare superioară indivizilor în calitatea de reprezentanţi bine
caracterizaţi de această esenţă. Este vorba de o comparaţie între indivizi
concreţi: aşa se face că atribuim de la bun început o valoare unui iepure
care prezintă toate ca lităţile unui iepure; acesta va fi pentru noi un
"
" iepure frumos . Ceea ce încarnează cel mai bine un tip, o esenţă, o
funcţie este valorizat prin chiar acest fapt. Sunt cunoscute aceste versuri
ale lui Marot dedicate lui Francisc 1:
Rege înconjurat mai mult decât Marte de onoare
Rege cel mai Rege, care a fost vreod ată încorona t! .

Proust se serveşte de acelaşi loc pentru a o pune în valoare pe
ducesa de Guermantes:
( . . . ) ducesa de Guerman tes, care, de fapt, fiind o Guerman tes,
devenea într-o oarecare măsură al tceva, ceva mai plăcut ( . . . ) .2
o etică sau o estetică ar putea fi fondate pe superiori tatea a ceea ce
încarnează cel mai bine esenţa şi pe obligaţia că trebuie să se ajungă la
ea, pe frumuseţea a ceea ce ajunge la esenţă. Pentru că omul este făcut
să gândească, pentru Pascal înseamnă că a gândi bine este cel dintâi
principiu al moralei. Pentru că, după Marangoni, deformările sunt
inerente esenţei artei, nu putem găsi operă fără deformări printre cele
considerate reuşite3.
Î n viaţa de erou, după Saint-Exupery, şeful îşi găseşte o justificare
pentru cele mai mari durităţi ale sale, pentru sacrificiile pe care le
impune oamenilor săi, nu în ra ndamentul pe care îl obţine, nici în
dominaţia pe care o exercită, ci în aceea că subordonaţii lui conştienti
zează astfel posibilităţile lor extreme, că îndeplinesc ceea ce sunt
capabili să facă4. Morala supraomului îşi extrage din locul esenţei tot
farmecul şi tot prestigiul său.

Citate de LA HOUSSAIE in epistola ca tre Ludovic al XIV-lea, la inceputul
traducerii sale la B. GRACIAN, Cărtile ol/llllui desăvârşit, a 4, notă.
2 PROUST, 1" căI/tarea timpullli pierdllt, v. III: GllerJllantes, p. 74. (Ed. rom.:
Univers, Buc., 1989, v. III: Guennan tes, p. 208; n. t.)
3 M. MARANGONI, Apprendre a voir.
4 SAINT-EXUPERY, Zborul de noapte, p. 1 31 .
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Să examinăm, pentru a încheia acest rapid tur de orizont, câteva
care derivă din valoarea persoanei, legate de demnitatea, de
uri
loc
meritul şi de autonomia ei.
Lucru l pe care ni-I procurăm singuri este preferabil lucru lui pe care
ni-I procură alţii; de exemplu, prieteni i sunt prefera bili bogâţieP.

Acest loc îi permite lui Pascal să critice divertismentul:
Nu Înseamnă că eşti fericit dacă te po� bucura de petreceri?
- Nu, căci distractia vine din altă parte şi din a fa ra . . . 2.

Acest loc conferă de asemenea valoare acelui lucru care este făcu t
cu grijă, care cere un efort.
Locurile pe care le-am menţionat, şi care sunt printre cele mai
utilizate În general, ar putea fi completate cu mul te altele, dar a căror
semnificaţie este mai l imitată. De altfel, specificând locurile, am trece
prin grade nesesizabile la acordurile pe care le vom numi mai degrabă
acorduri asupra valorilor sau asupra ierarhiilor.

§ 25. Utilizarea şi reducfia locurilor: Spirit clasic şi spirit
romantic
Ar fi interesant de stabi l i t, în diferite epoci şi În diferite medii, care
sunt locurile admise la modul cel mai general sau cel puţin care par
admise de către audi toriu, aşa cum şi-I imaginează oratoru l . Aceas tă
sarcină ar fi de altfel delicată, pentru că locurile pe care le consideră m
indiscutabile sunt u tilizate fără a fi exprimate. Insistăm, dimpotrivă,
asupra celor pe care dorim să le respingem sau să le nuanţăm în apli
carea lor.
Un acelaşi scop poate fi realizat servindu-ne de locuri foarte
diferite. Pentru a accentua oroarea unei erezii sau a unei revoluţii, ne
vom servi când de locuri ale cantităţii, arătând că această erezie
cumulează toate ereziile trecutu l ui, că această revoluţie adună laolaltă
1 ARISTOTEL,

Topica, m, ca p. 2, ll8 b. (Ed. rom.: In : Orga/IOII, Editura IRI,
Bucureşti, 1998, voI. II; 1I.f.)
2 PASCAL, Bibl. de la Pleiade, Pe/ISeeS, 240 (429), p.889 (301 ed. Bru nschvicg).
(Ed. rom.: Editura Aion, Oradea, 1998, p. 222; /U.)
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tulburări după tulburări, mai mul t decâ t oricare al ta, când de locuri ale
calităţii, arMând că ea preconizează o deviere absolut nouă sau un
sistem care nu a existat niciodată îna inte'.
Trebuie să remarcăm totuşi că uzajul anumitor locuri sau al
anumitor argumentări nu caracterizează neapărat un mediu cultural
anume, ci poa te rezulta, şi acesta este de al tfel cazul cel mai frecvent,
din situaţia argumentativă particulară în care ne aflăm. Argumentări pe
care Ruth Benedict, în i nteresa nta sa lucrare despre Japonia, le consi
dera caracteristice pentru mentali tatea japoneză se explică, pentru noi,
prin faptul că Japonia era agresoru l: or, cel care doreşte să schimbe ceea
ce este, va avea tendinţa de a introduce, ca justi ficare, u n element nor
mativ, precum substituirea anarhiei cu ordi nea, stabilirea unei ierarhii2•
Situaţia argumentati vă, esenţială pentru determi narea locurilor la
care vom fi recurs, este ea însăşi un complex ce conţine, totodată,
scopul vizat şi argumentele de care riscăm să ne lovim. Aceste două
elemente sunt de al tfel intim legate; într-adevăr, scopul vizat chiar dacă
este vorba despre declanşarea unei acţiuni bine definite, este în acelaşi
timp transformarea unor convingeri, riposta unor argumente, transfor
mare şi ripostă care sunt indispensabile declanşării acestei acţiuni. Aşa
se întâmplă că alegerea între diferite locuri, locuri ale cantităţii, sau ale
calităţii, spre exemplu, poate rezul ta dintr-una sau din alta d intre
componentele si tuaţiei argumenta tive: când se va vedea clar că ati tudi
nea adversaru lui este cea care influenţează alegerea, când se va vedea,
dimpotrivă, legătura dintre această alegere şi acţiunea de declanşat.
Ştim despre Calvin că utilizează adesea locurile calităţii. Este, am spune
noi, un caracter frecvent al argumentării celor care vor să schimbe
ordinea stabilită. Î n ce măsură este şi din cauză că adversarii lui Ca lvin
recurseseră la locurile cantităţii?

, A se vedea exemple la RIVADENEIRA, Vida del bienavelltllrado Padre Igllacio de
Loyola, p. 1 94 şi la PITI, Orations on lI,e Frenc1, war, p. 42 (30 mai 1894).
2 R. BENEDlCT, 17,e C/lTysan themulII and t"e Sword, pp. 20 şi urm.
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Oponenţii noştr se străduiesc din răsputer i să ad u ne pasaje biblice;
şi fac lucru I acesta cu atâta sârguinţă Încât, deşi nu pot să biruiască, in
privinţa numărului cel puţin să ne trân tească la pămân t!.

Am putea găsi un exemplu nlult mai general de astfel de opoziţie
în efortul făcut de romantici pentru a răsturna anumite poziţii ale c lasi
cism ului: acolo unde observau că acesta se putea apăra cu ajutoru l
locurilor cantităţii, romantismul a recurs în modul cel mai firesc la
locurile calităţii. Dacă clasicii vizau auditoriul universa l, ceea ce prin
tr-o anumită prismă este u n a pel la cantitate, era normal ca romanticii,
a căror ambiţie se limi tează cel mai adesea la a persu ada un au ditoriu
parti cular, să fi recurs la nişte locuri ale cal ităţii: unicul, iraţionalul,
elita, geniul.
De fapt, când este vorba despre locuri, mai puţi n chiar decât
atunci când este vorba despre valori, cel care argumentează încearcă să
elimine complet, în beneficiul al tora, anumite elemente; el încearcă mai
degrabă să le subordoneze, să le reducă la cele pe care le consideră
fundamenta le.
Când locuri le ordinii sunt reduse la cele ale cantităţii, anteriorul
este considerat mai durabil, mai stabil, mai general; dacă sunt reduse la
locurile cali tăţii, vom considera principiul ca avându-şi originea într-o
rea litate superioară, ca model, ca determi nând posibilităţile extreme ale
unei dezvol tări. Dacă cel antic este valorizat ca fiind cel ce a subzistat
mai mult timp şi cel ce încarnează o tradiţie, cel nou va fi valorizat
drept original şi rar.
Locurile existentului pot fi legate de locurile cantităţii, legate de
durabil, de stabil, de obişnuit, de normal. Dar ele pot fi de asemenea
legate de locurile calităţii de u nic sau de precar: existentul îşi extra ge
valoarea din faptul că se impune în calitate de trăit, de ireductibil la
orice alt obiect, în calitate de actual. Am putea, de asemenea, susţine că
existentul, în calitate de concret, întemeiază locurile calităţii, dă valoare
unicului şi că existentul, ca real, întemeiază locurile cantităţii şi dă sens
durabilului şi la ceea ce se impune în mod universa l.

! CALVIN, Î/It'ăţă/llra religiei creş tille, cart. II, cap. V, § 6. (Ed . Car tea Creştină,
Oradea, 2003, cartea II, cap. V, § 6, voI. 1, p. 435; Id.)
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Locul esenţei poate fi lega t de normal care este singurul ce per
mite, după gânditorii empirişti, constituirea unor tipuri, unor structuri,
a căror realizare perfectă este apreciată la unii dintre reprezentanţii lor.
Dar pentru raţional işti, pentru Kant, spre exemplu, idealul, arhetipul
abstract este singurul fundament valabil al oricărei normalităţj1 : că
acest arhetip este valorizat drept sursă şi origine, sau ca reali tate a unei
specii superioare, ca universal sau ca raţional, este o altă problemă.
Superiorita tea a ceea ce încarnează cel mai bine esenţa ar putea de al tfel
să se bazeze când pe aspectul clasic şi universal valabil, când pe
aspectul excepţional al acestei reuşi te, considerată rară şi dificilă.
Locurile persoanei pot fi întemeiate pe cele ale esenţei, ale auto
nomiei, ale stabil i tăţii, dar şi pe unici tatea şi originalitatea a ceea ce se
leagă de personalitatea umană.
Uneori aceste legături şi justificări de locuri nu sunt decât ocazio
nale, dar se întâmplă ca o asemenea tentativă să rezulte dintr-o poziţio
nare metafizică şi să caracterizeze o viziune asupra lumii. Aşa se face că
primatul care se acordă locurilor cantităţii şi că încercarea de a con
centra în acest punct de vedere toate celelalte locuri caracterizează
spiritul clasic; spiritul romantic argumentează, dimpotrivă, reducând
locurile la cel al ca lităţii.
Ceea ce este universal şi veşnic, ceea ce este raţional şi general
valabil, ceea ce este stabil, durabil, esenţial, ceea ce interesează pe cei
mai mulţi, va fi considerat drept superior şi fundament al valorii la clasici.
Unicul, originalul şi noul, ceea ce este deosebi t şi marcant în
istorie, precarul şi iremediabilul sunt locuri romantice.
Virtuţilor clasice de au tenticitate şi de justiţie, romanticul le va
opune pe cele de dragoste, de milostenie şi de fidelitate; dacă clasicii se
dedica val orilor abstracte, sau măcar universale, romanticii recomandă
valorile concrete şi particulare; superiorităţii gândirii şi a contemplării
propuse de clasici, romanticii îi vor opune pe cea a acţiunii eficace.
Clasicii se vor strădui chiar să justifice preţuirea pe care o acordă
locurilor calităţii, prezentându-Ie ca pe un aspect al cantităţii. Superio
rita tea u nei personalităţi originale va fi justificată de caracterul inepu
izabil al geniului său, de infl uenţa pe care o exercită asupra mulţimii,
1 KANT, Critica raţil/llii pure, pp. 305 şi urm. (Ed. rom.: 267 şi urm.; n. /.)
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de grandoarea schimbărilor pe care le ocazionează. Concretul va fi
redus la infinitul elementelor sale constitu tive, iremediabilul la dura ta
tim pului În care nu va putea fi înlocuit.
Pentru romantici, aspectele canti tative ·de care se va ţine cont ar
p utea fi reduse la o ierarhie pur calitativă: ar fi vorba in acest caz de un
ad evăr mai important, care ar forma o realitate de un nivel superior.
Atunci când romanticul opune voinţei individuale pe cea a majorită ţii,
aceasta din urmă poate fi concepută ca manifestare a unei voinţe
superioare, cea a grupul ui, pe care-l vom descrie ca pe o fiinţă unică, cu
istoria sa, cu origina litatea şi geniul lui proprii.
Astfel sistematiza rea locurilor, conceperea lor În funcţie de locuri
considerate fundamentale, le dă acestora aspecte variabile, iar acelaşi
loc, aceeaşi ierarhie pot, datorită unei alte justificări, să conducă la o
viziune diferită asupra realului.
b) ACORDURILE PROPRII UNOR ANUMITE
ARGUMENTĂRI

§ 26. Acorduri ale unor auditorii particulare
Ceea ce n umim în mod obişnuit silllţ COIII UII constă într-o serie de
convingeri admise în sânul unei societăţi anume şi pe care membrii săi
le presupun a fi Împărtăşite de orice fiinţă raţională. Dar alături de
aceste convingeri, există acorduri proprii celor care ţin de o disciplină
anume, fie ea este de natură ştiinţifică sau tehnică, juridică sau teolo
gică. Aceste acorduri constituie corpul unei ştiinţe sau al u nei tehnici,
ele pot fi rezul tatul u nor convenţii sau al adeziunii la anumite texte şi
caracterizează anumi te auditorii.
Aceste auditorii se disting în general pri n uzajul unui limbaj
tehnic ce le este propriu. Î n şti inţele formal izate se di ferenţiază acest
limbaj În cea mai mare măsură de cel pe care, de al tfel, membrii unui
astfel de audi toriu îl utilizează În rela ţiile lor cotidiene şi pe care îl
înţeleg ca membri ai u nui auditoriu mai general; dar chiar şi d iscipline
precum dreptul, care ÎI;nprumută mulţi dintre termenii tehnici d i n
limbajul curent, a u putut părea ermetice neiniţiaţilor. Căci aceşti
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termeni, pe care dorim să-i facem cât mai univoci posibil în contextul
disciplinei, sfârşesc prin a rezuma un ansamblu de cunoştinţe, de reguli
şi de convenţii, a căror necunoaştere face ca înţelegerea lor, ca termeni
deveniti tehnici, să scape total profani lor.
P�ntru a intra într-un grup special izat, este necesară o iniţiere. Î n
timp ce ora torul trebuie în mod normal să se adapteze auditoriului său,
nu la fel stau l ucrurile cu profesorul însărcinat să-i înveţe pe elevii săi
ceea ce este admis în grupul particular căruia aceştia doresc să i se
asocieze sau, cel puţin, la care doresc să-i asocieze persoanele respon
sabile de educaţia lor. Persuasiunea este, în acest caz, prealabilă
ini ţierii. Ea trebuie să obţină supunerea la exigenţele grupului specia
lizat al cărui purtător de cuvânt este profesorul. Iniţierea într-o
disciplină particulară constă în a împărtăşi reguli şi tehnici, noţiuni
specifice, despre tot ceea ce este admis, ca şi despre maniera de a-ţi
cri tica rezultatele în funcţie de exigenţele disciplinei înseşi. Prin aceste
particularităţi, iniţierea se distinge de vulgarizare, care se adresează
publicului, în general, pentru a-i împărtăşi anumite rezultate intere
sante, într-un limbaj non tehnic, dar fără a-I pune în situaţia nici de a se
servi de metodele care au permis stabilirea acestor rezul tate nici, a
!ortiori, de a face critica acestora din urmă. Aceste rezul tate sunt, într-o
oarecare măsură, prezentate ca fiind independente de ştiinţa care le-a
elaborat: ele au dobândit statutul de adevăruri, de fa pte. Di ferenţa între
ştiinţa care se constituie, cea a savanţilor, şi ştiinţa ad misă, care devine
cea a aud i toriului universal, este caracteristică pentru diferenţa dintre
iniţiere şi vulgarizarel.
La întrebarea dacă o argumentare este continuată în folosul unui
auditoriu lega t prin acorduri particulare sau în folosul unui auditoriu
nespecializat, nu este uşor de răspuns. Unele controverse, privind frau
dele din arheologie, spre exemplu, vor apela, totodată, şi la specialişti,
şi la opinia publică2; acelaşi lucru se întâmplă adesea cu ocazia

1 Cf. Ch. PERELMAN, La vulgarisation scientifique, probleme philosophique,
2

Revl/e des Alul/llli, martie 1953, XXI, 4.
Cf. V AYSON DE PRADENNE, Les fral/des eli arc1l1?ologie prellistorique, În special
p. 637.
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proceselor penale în care dezba terea se si tuează, în acelaşi timp, pe
plan j uridic şi pe plan moral.

De al tfel, există domenii despre care, d u pă concepţia for mată

despre ele, se va spune fie că sunt specializa te, fie că scapă oricărei con
venţii

sau oricărui

filosofiei.

acord

particular: este, în

mod evident, caz u l

În timp ce o filozofie de şcoală, care se desfăşoară în ca drele sis te

mului elaborat de către profesor, poate fi ţ'onsiderată specializată şi

apropiată de o teologie, se poate oare admite că un efort filosofic

independent presupune ini ţierea prealabilă a unei tehnici savante, care

ar fi cea a filosofilor profesionişti? Este opinia exprimată, Într-o lucrare

postumă, foarte sugestivă, de către un tânăr autor german, E. Rogge,
care opune unei ,,filosofii populare" , precum cea a lui Nietzsche, spre
exemplu, filosofiile contemporane care, toa te, presupun o cunoaştere

aprofundată a istoriei filosofiei, În raport cu care ele sunt determinate,

într-un fel sau a ltul, să se gândească pe ele însele1 .

Dar filosoful care ia poziţie faţă de această istorie a fil osofiei, care

îi a tribuie o semnificaţie anume şi care din acel moment trebuie să

admită că propria lui concepţie răspunde acestei semnifica ţii renunţă el

oare la a se ad resa aud itori u l u i u ni versal? Nu se poate spune oare că

auditoriul universal, cel pe care filosoful şi-I reprezintă, este un audi

toriu care admite anumite fapte, în special cunoaş terea ştiinţifică, pe

cea a istoriei ştiinţifice a filosofiei mai a les, dar care rămâne totuşi
suveran în a i n sera aceste fapte în noi argumentări, ba chiar să le

răstoarne? În acest caz, orice filosof continuă să se a d reseze auditori u l u i

universal ca şi filosoful popular ş i nu pare că putem menţiona în
filozofie un ansamblu de cunoşti nţe, de reguli şi de tehnici comparabil

cu corpul unei d iscipline ştiinţifice şi comun tuturor celor care o practică.

Exemplul fi losofiei arată că problema de a şti care sunt auditorii l e

special izate este o problemă de fapt care trebuie să fie tranşată în
fiecare caz. Dar există auditorii precum cele de j urişti sa u de teologi,

pentru care această problemă este regla tă datorită unor consideraţii de
ordin formal: contrar dreptul u i natural şi teologiei raţionale, dreptu l şi

1

E. ROGGE, Axi()/IIalik II/les mog/icllell PI,i/osopl,ierells,

pp. 100 şi urm.
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teologia pozitive, legate prin texte bine determinate, constituie domenii

de argumentare specifice.

Oricare ar fi origi nea, oricare ar fi fundamentul textelor de drept

pozitiv sau de teologie pozitivă - problemă care nu ne priveşte acum -,

ceea ce este esenţial este că ele constituie punctul de plecare al unor noi

raţionamente.

Argu mentarea

jurid ică

sau

teologică

trebuie

să

se

dezvolte În interiorul unui sistem definit, ceea ce va p u ne În prim-plan

anu mite probleme, mai ales pe cele referitoare la interpretarea textelor.

Anumite noţiuni, precum cea de evidenţă sau de fapt, iau un sens

particular în d i scipline legate prin texte.

Atunci când, argumentând în faţa unui auditoriu care nu este

legat prin texte, spunem despre o propoziţie că este evidentă, înseamnă

că nu resimţim dorinţa sau nu d ispunem de un mij l oc de a respinge
această propoziţie. Dimpotrivă, când spunem despre o regulă din
domeniul d reptului că pare evidentă, este pentru că considerăm că nici

o contesta re n u ar pu tea apărea în legătură cu aplicabilitatea sa la un

caz

particu lar.

Căci

non-evidenţa

a tribuită

unor

reguli,

aşa-zisa

necesitate de a le justifica, rezu l tă din aceea că se transpune imed iat

posibil ita tea u nor contestări într-o căutare de funda mente; pentru că
orice d ificul tate de aplica re, chiar dacă valorile pe care legea le pro

tejează nu sunt discutate, riscă să pună în joc o întrea gă argumentare în

care vor interveni, d upă toate probabi l i tăţile, fu ndamentele posibile ale
regul i i . La fel, a spune despre un text sacru că este evi dent, Înseamnă,
întrucât nu se pune problema respingerii l ui, a pretinde că nu există
decât u n singur fel de a-I interpreta.

Acordu r i l e auditoriilor special izate pot comporta definiţii particu

lare ale unor a numite tipuri de obiecte de acord, spre exempl u despre

ceea ce este un fapt. Ele se referă, de asemenea, la maniera în care
aceste auditorii pot fi invocate sa u criticate.

Pentru teolog sa u jurist, este considerat fapt nu ceea ce poate

pretinde acordu l auditoriului u niversal, ci ceea ce textele pretind sau

permit să fie tratat ca atare. Un teolog nu poate pune la îndoială fapte

sau adevăruri atestate de dogme fără a se excl ude d in auditoriul parti
cular care le consideră dovedite. în drept există ficţiu n i care obl igă la

trata rea unui l ucru, chiar dacă el nu există, ca şi cum ar exista sau
obligă la a nu recunoaşte drept existent ceva ce există. Ceea ce este
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admis ca fapt de normalitate poate ex ista. Astfel ju decătorul " nu este
deloc au torizat să declare un fapt d rept cert doar pentru că el va fi
dob ând i t, personal, î n afara procesului, cunoaş terea pozitivă a acel u i
"
fap t l .
Intervenţia judecătorul u i riscă să modifice pretenţiile părţilor, or
părţile sunt acelea care determină procesu l, în cadrele legi i . Vedem deci

că, pentru anumite auditorii, faptul este legat de dovada pe care vrem
sau putem să o administrăm .

În ştiinţele naturale contemporane, fa ptul este subord onat, d i n ce

în ce mai mult, posi bilităţii unei măsurări, în sensul larg al termen u l u i .

Ele opun rezistenţă oricărei observaţii care n u s e poate înscrie într- u n

sistem d e măsu ri. Mai mult, u n savant care �erifică conc l uziile pe care
u n alt savant le-a propus, ca urmare a u n u i experiment anume, va ţine

cont de toate faptele prezenta te şi care sunt relevante pentru înteme

ierea acestei teorii, dar nu se consideră au torizat, în această contro

versă, să se bazeze pe alte fapte care, în limitele propuse, nu sunt

relevante; spre deosebire, totuşi, de ceea ce se întâmplă în drept, n u

există î n ştiinţă reguli de procedură care să dea l a cererea părţilor o

invariabilitate relativă: savantu l, judecător, este aici, în acelaşi ti m p,

parte şi va introd uce în curând noi pretenţii. Prin urmare, doar prin

analogie cu ceea ce se petrece în drept putem percepe anumite faze a l e

dezbaterii, faze în care anumite fapte s u n t provizoriu considerate irele

van te.

Chiar şi în viaţa cotidiană, anumite fapte sun t considerate nea ve

nite şi aceasta pentru că ar fi de prost gust să le menţionăm. Oratorul

care atacă u n a d versar nu poate avansa anumite informa ţii referi toare

la comportamentul acestuia din urmă fără a se devaloriza el însuşi : o

multitu d i ne de reguli mora le, de regul i de etichetă sau de deontologie

împiedică introducerea anumitor fapte în tr-o dezbatere. Auditori u l

juridic n u constituie, î n această privinţă, u n caz privilegiat decât pentru

că restricţiile sunt în acest caz codificate şi obliga torii pentru toa te
părţile: este ceea ce distinge esenţialmente dovada j udiciară de dovada
istorică2.

1 AUBRY şi RAU, Cours de droit cil'i1 fra/ll;ais, t. XII, pp. 73-74.
2 lbid., t. XII, p. 63, nota 2 bis a l ui BARTIN.
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o distincţie tot atât de importantă priveşte prezumţiile: legătura

dintre anu m ite fapte cu altele poate fi considerată prin lege " ca fiind
atât de puternică, încât probabili tatea că acesta este însoţit de acela
echivalează cu certitu d inea judiciară a acel u ia " l .

Prezu mţiile legale sunt adesea d e aceeaşi natură cu cele care a r fi

admise în viata extra-juridică; legea, ma i ales, reglează adesea ceea ce

consi deră ea

�ormal.

În acelaşi timp originea acestor prezumţii juridice

contează pu ţin: este plauzibil că prezu m ţia de nevinovăţie a acuza tului,

în materie penală, provine din aceea că ne temem de consecinţele
sociale şi morale ale unei alte convenţii şi nu de faptul că dreptul ar fi
adoptat o prezu m ţie de bu n simţ legată de normal.

Ceea ce caracterizează în general prezumţiile legale este dificul

tatea de a le răsturna: ele sunt adesea irefutabile sau nu pot fi recuzate
decât urmând regul i foarte precise. Uneori ele nu privesc decât greu

tatea probei. Aceasta este aproape întotdeauna, şi în faţa oricărui

auditoriu, în funcţie de prezu m ţi ile adm ise. Dar alegerea lor nu este
impusă aşa cu m se întâmplă în anumite cauze juridice.
Aceste remarci privind acordurile specifice,

proprii anumitor

auditorii, ind ică din plin câte d i ntre argumentele valabile pentru anu

m ite persoane n u sunt deloc valabile pentru altele, cărora acestea le pot
părea extrem de ciudate.

Un profan, spune Jouhandeau, care asiste'! la o d iscuţie intre teologi
nu poate evita se'! considere că descopere'! o lume în care oamenii se
consacre'! divage'!rii de conveniente'! cu aceeaşi logice'! imperturbabile'! a
persoanelor internate intr-un ospiciu2.
Rezu l tă de aici că poate fi în interesul oratorului să aleagă un

auditoriu anume. Când auditori u l nu este i m pus de circumstanţe, o

argumentare poate fi prezentată mai întâi u nor persoane, apoi al tora şi

să beneficieze fie de adeziu nea primelor, fie, caz mai cu rios, de respin

gerea acestora: alegerea auditoriilor şi a interlocu torilor, ca şi ordi nea în
care se prezintă argumentările, exercită o mare influenţă în viaţa politică.
Vecinătatea auditoriilor, specializate şi nespecial izate,

reacţio

nează asupra argumentării. Un artificiu semnalat de Schopenhauer, ca
1 Ibid., p. 100, nota 1 bis a lui BARTIN.
2 M. JOUHANDEAU, De la gralldeu r, p. 98.
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utilizabil cu prilej u l unei discuţii Între savanţi În prezenţa unui p u blic

incompetent, constă În a lansa o obiecţie nepertinentă, dar pe care

adver sarul nu ar pu tea-o respinge fără îndel u ngi dezvoltări tehnice l .
Acest procedeu Î I plasează pe adversar într-o si tuaţie d ificilă pentru că

îl obligă să se servească de raţionamente pe care audi torii sunt inca
pabili să le urmărească. Ad versaru l va putea totuşi, denun�ând ma ne
vra, să-I discred iteze pe cel care recurge la ea, iar această descalificare,

c e nu necesită premise tehnice, va putea fi opera ntă pen tru toţi membrii
auditori ului, atât laici, câ t şi savanţi. La fel, Într-u n proces, tendinţa de a
judeca În drept se combină cu tendinţa de

a

judeca În echita te. Dacă cea

din urmă are mai puţină importanţă pentru un judecător tehnicist,

totuşi acesta nu ar pu tea fi total nereceptiv la argumentele care i se

prezint ă în calitate de membru al unui grup social particular, dar

nespecializat, sau în cali tate de membru al aud itoriulu i u ni versal: acest

apel la s i mţu l său moral îl poate incita la a inventa argumente val a bile
În cadrul său convenţional, sau la a le aprecia Î n mod di ferit pe cele de
care dispune. Pe de a l tă parte, preoc u parea pentru opi nia actuală sau
viitoare a auditoriilor specializate

acţionează

asupra

d iscursuri lor

adresate unor au ditorii nespecializate: anumite acte din v iaţa curentă,

precum cumpărături le, vânzările, se Îndeplinesc şi se d i sc u tă ţinându

se cont de influenţa lor prezentă, dar ţinându-se cont şi de ceea ce pot
deveni ele la u n moment dat dacă sunt evocate într-un con text jurid ic.

La fel, omul obişn u i t care observă anumite fenomene naturale poate
face acest lucru ţinând cont de ceea ce va interesa, cons ideră el, u n

auditoriu d e sava nţi. Astfel, argu mentările Între nespecialişti s u nt

formulate În maniera fie de a scăpa de pă rerea u n u i special ist, fie de a

ajunge la discreţia deciziei acestuia: În orice caz, intervenţia posibilă a
specialistu l u i va avea infl uenţă asupra unui mare nu măr de contro

verse între laici.

§ 27. Acorduri proprii fiecărei discuţii
Premisele argumentării constau în propoziţii admise de că t re

auditori. Când aceştia nu sunt legaţi prin reguli precise care să-i obl i ge

1

SCHOPENHAUER, E,.;slisclre Dialeklik, 418 (Ed. rom.:

p.

80; II. /.)
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la a recunoaşte anumite propoziţii, întreaga construcţie a celui care
argumentează nu se bazează decât pe un fapt de ordin psihologic,

adeziunea auditoriIor. Aceasta nu es te, de altfel, cel mai adesea, decât
prezu mată

de orator. Când concluziile oratorului

d isplac

in terlo

cutorilor săi, aceştia pot, dacă consideră util, opune acestei prez u m ţii

de acord asupra premiselor o contestare care va avea ca efect m i narea
la

bază

a oriCi1rei argumentări.

Refuzul premiselor nu

are

totuşi

întotdeauna loc fara inconvenient pentru au d itori - vom vorbi despre
aceasta mai detal iat atunci când, analizând tehnicile argumentati ve,
vom vorbi despre ridicoJ I .

Se întâmplă ca oratorul s ă aibă drept garanţie adeziunea expresă a

interlocu torilor la tezele sale de plecare. Această adeziune nu este o

garanţie absolută de stabil i tate dar o creşte, pentru că al tfel nu am avea

acel minimum de încredere necesar vieţii în societate. Când Al ice, care
conversa cu fiinţele din Ţara Mi nu nilor, doreşte să reia una din

afirmaţiile sale, se aude obiectând: " Când aţi spus odată ceva, rămâne
bătut în cu ie, şi trebu ie să accepta ţ i consecinţele acestu i fapt " 2. Replică
bizară dacă ne plasăm în planul adevăru l u i, în care schimbarea este
întotdeauna permisă, pentru că poate fi invocată o eroare. Dar o remar

că profu ndă dacă ne plasăm în domeniul acţiunii în care discursurile

constituie un fel d e angajament care nu ar pu tea fi încălcat, fără un

motiv satisfăcător, sub ameninţarea distrugerii oricărei posibil ită ţ i de
viaţă în comun.

De aceea manifestările de adeziune explicită sau implicită sunt

căutate de orator: o serie de tehnici sunt u til izate pentru a sublinia
adeziu nea sau pentru a o surprinde. Aceste tehnici sunt elaborate mai

ales de anumite auditorii, în special de a u d i toriile juri d ice. Dar ele nu
sunt nicidecum rezervate lor.

într-o mani eră generală, tot fastul de care este înconjuraM publica

rea u nor texte, rostirea unor discursuri tinde să facă repudierea aces

tora ma i dificilă şi să sporească încrederea socială. Jură mântuI, îndeo

sebi, adaugă a deziunii exprimate o sancţiune religioasă

sau cvasi

religioasă. El poate avea în vedere adevărul faptelor, adeziu nea la

I Cf. § 49: Ridicolul şi rolul lui în argumentare.
2 L. CARROLL, Tlrrol/glr tire lookillg-glass, p. 293.
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norme, se poate extinde la u n ansamblu de dogme: cel recăzut În erezie
era pasibil de cele mai mari pedepse, pentru dl îndl Ica u n j urământ.
Tehnica lucru lui judecat tinde să stabil izeze anum ite judecăţi, să

interzică repunerea în discu ţie a unor decizii. în ştiinţă, când disti ngem

anumite propozi ţii pe care le calificăm drept axiome, le acordăm în
mod explicit o situaţie privilegiată în sânul sistemului: revizuirea u nei

axiome nu se va mai pu tea produce decât prin i ntermed iul unei repu 
dieri tot atât de explicite; ea nu se va p utea face printr-o argu mentare ce
s-ar derula în interiorul sistemului din care face parte această axiomă .

Cel mai adesea, totuşi, oratorul nu se poate bizu i, în pri v i nţa

prezumţiilor sale, decât pe i nerţia psihică şi socială care, în conştiinţe şi

în societăţi, corespunde inerţiei din fizică. Putem prezu ma, până la

proba contrarie, că atitudinea adopta tă anterior - opinie exprimată,

conduită preferată - se va continua în viitor, fie d i n dorinţa de coeren ţă,

fie datorită puterii obişnuinţei. Ciudă�enia condi ţiei u m a ne, în opinia
lui Paulhan, constă în aceea că e

uşor să găsim motive pentru acte singulare, dificil pentru acte comune.
Un om care consumă carne de vită nu ştie de ce consumă carne de v i tă;
dar dacă renuntă pentru totdeauna la carnea de vită pentru salsifi sau
pentru broaşte, nu o face fără a inventa o mie de motive, unele mai
inteligente decât alteleI.
De fap t, inerţia ne perm i te să contăm pe normal, pe obişnuit, pe

real, pe actual şi să-I valori zi'hn, fie că este vorba despre o situ aţie

concretă, de o opinie admisă sau de o stare de dezvoltare continuă şi

regulată. Schimbarea, din contră, trebuie să fie justificată; o decizie,

odată luată, nu poate fi răstu rnată decât pentru motive satisfăcătoa re.
Un mare număr de argumentări insistă pe aceea că într-un as tfel de caz
ni mic nu justifică o schimbare. Partizan al continuării războiului cu
Franţa, Pitt se opune, în aceşti termeni, oricărei idei de negociere:

Circumstanţele şi situatia tării s-au schimbat oare substantial de la
u l tima moţiune pe acest subiect sau de când, pentru prima dată,
onorabilul meu prieten s-a întâmplat să fie avocatul negocieri i? Starea de

I J. PAULHAN, Les jlell rs de Tarbes, p. 212.
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lucruri a variat oare de a tunci în aşa fel încât negocierea ar fi la ora
actuala mai de dorit decât era ea În orice moment anteriori?
Justificării schimbării i se va substitui adesea o încercare de a

demonstra că nu a avu t loc o schimbare reală. Această încercare este

uneori impusă de faptul că schimbarea este interzisă: judecătorul care
nu poate schimba legea va susţine că interpretarea lui nu o modifică pe

aceasta, că ea corespu nde ma i bine intenpei legiui toru l u i; reforma

Bisericii va fi prezentată ca o întoarcere la religia primitivă şi la

Scriptură. Justi ficarea schimbării şi argu mentarea care tind să arate Ci1

nu a ex istat schi m bare nu se ad resează, în principiu, aceluiaşi audi

toriu. Dar şi una, şi cealaltă tind că tre un acelaşi scop, care este acela de

a răspunde exigen�elor inerţiei din viaţa socială.

Justificarea schimbării se va face fie prin indicarea unei modi ficări

obiective, la care subiectul a trebu it să se adapteze, fie prin indicarea
u nei schimbări în subiect, considerată drept progres: astfel schimba rea

care, pentru că zdruncină încrederea socială, este mereu pu ţin devalo
rizantă, va putea fi totuşi considerată drept dovadă de sinceritate. O
schimbare care a reu şit autoru l u i ei este susceptibi lă de a deveni

exemplu pentru cei ce ar ezita să se angajeze pe aceeaşi cale: aşa se face
că

W.

Lippman prezintă drept model repu bl icanilor din Statele Unite

evoluţia senatorului Vandenberg care, în mod tradiţional izolaţionist, a
devenit, după cel de-al doilea război, un partizan convins şi pres tigios

al unei poli tici de colaborare internaţională2.

Inerţia poate fi opusă, în principiu, tuturor proiectelor noi şi

fortiori u nor proiecte care, cunoscute

a

de mult timp, nu au fost acceptate

'
până la un moment dat. Ceea ce Bentham nu meşte sofismul fricii de
inovaţie sau sofismul veto-ului u niversal, care constă în a te opune

oricărei măsuri noi, pur şi simplu pentru că este nouă, nu este deloc un

sofism, ci efectul inerţiei care joacă în favoarea stării de lucruri exis

tente. Aceasta nu trebu ie modificată decât dacă există motive în
favoarea reformei.

Bentham înţelege în real i tate foarte bine acest lucru, căci cel u i care

zice eli, dadl măsura ar fi fost buna, ea ar fi fost luată deja de mult timp,

I W. PITf, Oratiolls oll ,the French war, p. 93 (27 mai 1795).
York Herald Tribune (ed i ţia pariziană), din 12 martie 1948.
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îi ripos tează că interese partic ulare se p uteau opune acesteia sau că ea

pu tea necesita un progres al cu noştinţelor, preluând as tfel de fa pt
sarcina dovez j j l . Să notăm in aceasta privinţa că dacă, in drept,

solicitantul are În general sarcina dovezii, este pentru că dreptul se

conformează inerţiei; el este astfel conceput încât să ratifice, până la noi
informa�ii, faptele aşa cum sunt2.

Dacă tehnica lucru l u i judecat se prelungeşte, ca sa. spunem astfel,

cu tehnica precedentu l ui, acest l ucru se datorează inerţiei. Repeta rea
precedentului nu diferă de continu area u nei stări existente decât pentru

că faptele sunt considerate ceva discontinuu. Su b această optică uşor
diferită, noi vedem întotdeauna inerţia În acţiune: aşa cum trebu ie
făcu tă dovada necesităţii de a schimba o stare de lucruri, ar trebui

făcută şi dovada oportunităţii schimbării conduitei în faţa u nei situ a ţ i i

care s e repetă.

În ţările tradiţional iste precedentul devine astfel parte i ntegranta a

sistemului jurid ic, un model de care ne putem prevala cu condiţia să

arătăm că noul caz seamănă su ficient cu cel vechi. De aici, teama de a

crea un precedent ce intervine în mu lte decizii: " Veţi decide, nu în
legă tură cu Isocrate, ci referitor la un mod de viaţă, anume dacă trebu ie
să filosofăm " 3. Într-adevăr, faptul de a ne referi la anumite acte, fie că

este vorba despre a precieri, fie despre decizii, este considerat ca o
consimţire implicită

la util izarea lor ca precedente, ca

angajament de a se comporta la fel în situaţii analoge.

un fel d e

De asemenea, atunci când cineva respectă o regulă şi mai ales

atunci când spune că o respectă, el arată că ea este bună de urm a t.
Această poziponare este asimilabilă unei

mărturii,

la care s-ar pu tea face

referire atunci când este cazu l . Aşa se face că, a tacându-I pe Eschin,

Demostene i nvocă mărturia ad versaru lui său În legă tură cu felul în care

trebuie cond us u n proces:

1 BENTHAM, Opere, t. 1: Tratat despre sofismele politice, pp. 449-450.
2 Cf. R. DEMOCUE, Les lIaliollsfimdnrllell tales du tirai/ priI'e, p. 543 .
.1 Citat de ARISTOTEL (dupa ISOCRATE, despre Schimbare 173), pentru a ilustra
locul an teced entului şi al consecventului, RI,e/aril/ue, liv. I l , chap. 23, 1399 /1.
(Ed. rom.:Edi tura IRI, Bucureşti, 2004, cartea II, cap. 23, 1399 b; 11. /.)
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( . ) el a ţinut discursuri ca re ar fi de-ajuns pentru a-I pierde. Caci ceea ce
numeai tu justiţie atunci când îi fâceai proces lui Timarc, trebuie să aiba
aceeaşi valoare pentru cei lalţi când eşti tu în dezavantajl.
. .

Este un lucru eficace să reiei, pentru a folosi împotriva lui, tot ceea

ce se poate considera drept mărturie a ad versaru l u i, d i n cauza adezi

unii care se manifestă aici. O astfel de reluare imed iată a cu vintelor
interlocu torului constituie esenţial u l a ceea ce se numeşte în mod obiş

nuit spirit de replică.

În drept, când doar interes ul părţilor este în joc, mărturia uneia

dintre părţi ca şi acordul ambelor furnizează un element stabil pe care

se poate sprij ini ju decătorul; când este vorba despre su biecte de care
ordinea publ ică este interesată, mărturia nu are aceeaşi forţă probantă,
pentru că ju decătoru l este cel care determină în acest caz ce poate fi

consi ? erat incontestabil şi nu părţile.

In loc să ne bazăm pe ju decăţile interlocutorului, vom utiliza uneori

simple indicii ale mărturiei sale, ne vom prevala îndeosebi de tăcerea
lui.

Tăcerea poate fi in terpretată, fie ca semn al faptului că nici o

obiecţie sau refutare nu a fost găsită, fie ca semn că problema este de

necontestat. Prima interpretare afirmă un acord de fapt al interlocuto
ru l u i; cea de-a doua pri�eşte dreptul. " Ceea ce ad versarul nu neagă " ,
constituie pentru Quintilian un element pe care se poate sprijini judecă
toruP.

Pericolul acordu l u i obţinut prin tăcere este cel care explică faptul

că, în multe circu mstanţe, alegem să răspundem ceva, chiar dacă
momentan obiecţia pe care o avem este slabă.

Asocierea stabilită între tăcere şi mărturie poate totuşi juca în

detrimentul anumitor afirmaţii: tăcerea absolută în faţa unor măsuri

luate de pu terile publice pare s uspectă, pentru că este greu de interpre
tat ca aprobare unanimă; pentru interpretarea ei, se preferă recurgerea

la ipoteza intimidării.

Semnele care privesc mărturia sunt mul tiple: aceasta va putea fi

depistată Într-o abţinere, dar şi mai bine într-o schimbare bruscă a cărei
1 DEMOSTENE, Discursuri: Asupra ambasadei Ilecredi/lcioase, § 241 .
2 QUINTIL lAN, voI. Il, cartea V, ca p . X, § 13 (Ed. rom.: p. 37; 11.1.)
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urmă se crede a fi fost reperată. Astfel, respingerea de către legiuitor a

unui articol de lege, care îi este supusă, va fi tratati! u l terior ca o

mărtu rie, ad ică drept afirmapa implicită a faptul u i că s-a gâ n d it la acest

lucru şi că nu îl dorea.

Uzajul dialectic al întrebărilor şi al răspunsurilor tinde în esenţă să

asigure acorduri explicite de care ne vom pu tea apoi prevala; este una
dintre carac teristicile

tehnicii socratice.

Una d i n aplicaţiile aces tei

metode constă în căutarea unui acord explicit asu pra pu nctului de
judecat, acela de care ad � ersarul va face să depindă sfârşitul dezbaterii,

sau asupra dovezilor pe care le va admite acesta şi pe care le va consi

dera concludente. Am citat undeval cazul acelui şef de firmă america n

care, de-a lungul unei zile, solicită obiecţiu nile reprezentanţilor mu nci

torilor şi cere si1 fie notate cu grijă pe ta blă: el reuşeşte astfel să obPnă

acord ul lor explicit asu pra punctelor la care trebuie să răspundă;
adăugarea altora noi, ul terior, ar fi interpretată ca semn de rea-voi nţă.

Când stabilim obiectul controversei, o facem şi mai strânsă: interloc u

torul nu ar putea găsi o portiţă de scăpare, pentru a refuza acordul, d i n

momentul î n care condiţiile adm ise a u fost îndeplinite, decât c u risc u l

d e a s e reveni asupra hotărârii . D e al tfel, pentru că, cel mai adesea,

terţii sunt cei care judecă sfârşitul dezbaterii, există puţine şanse ca o

astfel de retractare si1

autorulu i ei.

aibă

alte consecinţe decâ t desconsiderarea

Qu intilian dă avocaţilor urmă torul sfat:'

De aceea va putea fi avantajos să disimu lăm unele d i n tre armele
noastre. Căci adversarul le cere cu insistenţă şi ad esea face ca de ele să
depindă întreaga închidere a cauzei, crezând că nu le avem; cerând
probele noastre, el le dă au toritate2•
Acordul preliminar discuţiei se poate referi, nu la obiectul discu

ţiei sau la dovezi, ci la modul în care este condusă discuţia. Acest acord

poate fi cvasi ritual, precum în discuţiile judiciare, parlamentare s a u

academice; d a r el poate rezul ta, măcar parţial, din discuţia particula ră

I Retorică şi filosofic, p. 20. După Dale CARNEGIE, p. 344.
2 111id., cartea VI, cap. IV, § 17.
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în curs şi dintr-o iniţiativă luată de u na d intre părţi. As tfel îi prezintă
Demostene lui Eschin modalităţile apărării sale:

Apărarea corectă şi sinceră Înseamna sa probezi, fie ca faptele
incriminate nu au avut loc, fie că, dacă au avut loc, ele sunt utile statu lujl .
Temându-se ca acuzatul să nu deturneze atenţia adunării asupra

unor puncte secu ndare, Demostene îi prescrie, ca să spu nem aşa,

tehnica apărării sale, căreia, prin chiar acest fapt, acesta se angajează să-i
recunoască valoarea. Astfel interlocutorul care, într-o controversă, reia
punct cu punct alegatiile predecesorului său, acceptându-i ordinea

discu rsu l u i, îşi dovedeşte loia l i tatea în cadrul dezbaterii.

Asigurarea unor acorduri sau respingeri este deci unul dintre obiec

tivele care determină ordinea în argumentare. În tr-adevăr, construcţia
unui discurs nu este doar dezvol tarea premiselor date la plecare; ea

este şi stabil ire de premise, explicitare şi consolidare de acorduri2.

Aşa se face că fiecare discuţie prezi ntă etape, jalonate de acor

durile pe care trebuie să le stabilim, care rezul tă uneori din atitudinea
părţilor şi care, uneori, 'sunt institu ţionalizate graţie unor obiceiuri

deprinse sau unor regu l i explicite de procedură .

§ 28. Argumentarea " ad hominem" şi petiţia de principiu
Posibi l i tăţile de argumentare depind de ceea ce este dispus fiecare

să admită, de valorile pe care le recunoaşte, de faptele în legătură cu

care îşi arată acordul: prin aceasta, orice argu mentare este o argumen
tare

ad IlOlI/inel/l

sau cx

concessis.

opunem frecvent argum entarea

Dacă totuşi argumentării

ad relll3,

ari IlOl/lillCIII

îi

prima referindu-se la opinie,

iar a doua privind adevăru l sau lucrul însuşi, este pentru că u ităm că
adevărul despre care este vorba trebuie să fie admis. în termenii teoriei
noastre, argumentarea

pretindem

valabilă

ad reltl

pentru

corespunde u nei argumentări pe care o

întreaga u manitate raţională, adică

I DEMOSTENE, Discl/rsuri: Asupra ambasadei necredincioase, § 203 .
2 Cf. § 1 03: Ordine şi persuasiune.
3 Cf. SCHOPENHAUER, Parerga şi Paralipornena, Val. 11, p. 29.
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ar fi un caz particular, d a r remarcabil, a l argu

Argumentarea care vizează a u d i toriul un iversal, argu mentarea

IIHI/rani/a/elll,

ad

va evi ta, pe cât posibil, uzajul argu mentelor care nu ar fi

valabile decât pentru grupuri particulare. Aceasta va fi, În special, preo

cuparea argumentării filosofice.

Am pu tea distinge tipuri de argumente

ad homillem

tot atât de

variate precum auditoriile cărora li se adresează; propunem să le califi

căm drept argu mente

ari /ral/lillem, în sens restrâns, a tunci când oratorul

ştie că ele nu ar avea greu ta te pentru aud itoriul uni versal, aşa cum şi-I
imaginează.

Iată, în acest sens, un exemplu foarte simplu. Vom fi u nsprezece l a

prânz. Bona exclamă: " Vai, asta a duce ghinion! " Grăbită, stăpâna casei
"
răspunde: Nu, Maria, te' înşeli: nu mărul treisprezece poartă ghinion .
"
Argumentul este fără replică şi pune punct imediat dialogului. Acest
răspuns poate fi considerat ca u n tip de argumentare

ad /ral/lillem.

EI n u

suspectează nici u n interes personal al servantei, ci se bazează pe ceea

ce aceasta admite. Arătându-şi mai rapid eficienţa decât ar face-o o
disertaţie asupra ridicolului superstiţiilor, ea perm ite argu m entarea în
cadru l preju decăţii în loc să o combată.
Argumentele

ad IrolIIitrelII

sunt adesea calificate ca pseu do-argu

mente: pentru că sunt argu mente care persuadează în m o d manifes t
anumite persoane, deşi n u a r trebui, pentru simplul motiv că, crede cel
care le denigrează astfel, ele n u ar avea nici un efect asupra lui Însuşi.

De fapt, cel care le tratează cu u n astfel de dispreţ crede, pe de o parte,

că singura argumentare adevărată este cea care se ad resează audito

ri ului universal, iar pe de a l tă parte, el se erijează În reprezenta n t

a u tentic al acestui auditoriu. Unii vor vedea în eficacitatea argumen
telor

ad halll;llelll stricto sellsu

un semn de slăbiciune u mană pentru că,

În ochii lor, orice argu mentare trebuie să fie valabilă pentru auditori u l
universal. Schopenhauer va califica drept artificiu

argumentu lui

ad lrolllinem

(Kl/Ilstgriff)

uzaj u l

care constă în a pune interlocu torul î n

contradicţie cu propriile sale afirmaţii, cu preceptele u nei grupări p e
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care o aprobă sau cu propri ile sale actel. Dar nu există nimic neju stificat
în acest mod de a proceda . Am pu tea chiar cal ifica o astfel de argu

mentare drept ra�ionaIă, a dmiţând totodată că premisele discutate nu

sunt admise de to�i. Chi ar aceste premise determină cadrul în care se
mişcă argumentarea: de aceea, de altfel, legăm noi studierea acestei

probleme de acordurile proprii u nor argumentări.
Nu trebuie confu ndat argumentul

personalll,

ad IlOl11inem

cu argumentul

ad

ad ică cu un atac împotriva persoanei ad versaru l u i şi care

vizează, în mod esenţial, să-I descalifice pe acesta d i n urmă. Confuzia

se poate crea pentru că cele două specii de argumentare interacţionează

adesea. Cel a cărui teză a fost respinsă datorită u nei argumentări

IlOlIIinelll

ati

îşi vede prestigiul ştirbit, dar să nu u ităm că avem aici o

consecin�ă a oricărei refu tări, oricare ar fi tehnica utilizată: ,,0 greşeală

de fapt, d u pă cum a remarcat deja La Bruyere, îl face ridicol pe un om
înţelept " 2.
Pe de a l tă parte, u tilizând tehnica mărturiei pe care tocmai am

a nal izat-o, putem trece, plecând de la acte săvârşite de cineva, la regu l i
de conduită ce par aprobate implicit şi care vor servi d rept sprijin unei

argumentări

ad I/Ominem.

Argumentările

ad personam

şi

ad IlOl1Iinelll

sunt

în acest caz intim asociate, ca în acest d ialog pe care îl găsim la Stevenson:

A) Eşti mul t prea dur cu angajaţii tăi.
B) Dar nu tu eşti cel ce poate spune aşa ceva, cu sigurantă. Uzina ta ar
rezista unei anchete mul t mai greu decât a mea3.
În funcţie de argumentare în general, şi de argu mentarea

IWlllinelll

ad

în particular, putem înţelege în ce constă petiţia de principiu.

Aceasta este adesea considerată o greşeală în tehnica demonstra

ţiei, iar Aristotel o tratează nu numai în

Topfca,

consta în a postul a ceea ce vrem să demonstră m.

ci şi în

Analitica4:

ea ar

1 SCHOPENHAUER, Eristisclle Dialektik, p.41 5 (Kunstgriff 16). (Ed . rom.:

Editura Art, Bucureşti, 2007, p. 67 (Stratagema a XVI-a); Ir. t.).
LA BRUYE RE, Caracterele, Despre judecăţi, 47, p. 379. (Ed. rom.: Editura pentru
Literatura, Bllcureşti, 1 968, 47, voI. n, p. 1 45; n.t.)
3 Ch. L. STEVENSON, Etllics alld lallgllage, p. 127.
4 ARISTOTEL, Analitica prima, cartea II, cap. 1 6, 64 b 2&-65 a 38 .
2
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Să constatăm de î:ldată că, În planul logicii formale, acuzaţia d e

petiţie de principiu este l ipsită de sens. A m putea, într-adevăr, pretinde

că orice deducţie corectă din punct de vedere formal constă într-o peti
ţie de principiu, iar principiul identităţii, care afirmă că Qrice propoziţie

se implică pe ea însllşi, ar fi chiar petiţia de principiu pusă în formă.

De fapt, petiţia de principiu, care nu priveşte a devărul, ci adezi

u nea interlocu torilor la premisele pe care le presupunem, nu este o

greşeal ă de l ogică, ci de retorică; ea este înţeleasă, nu în interiorul unei
teorii a demons traţiei, ci în raport cu tehnica argumentativă. Petiţia d e
principiu constă într-un uzaj al argumentului

ad IlOl/Iillell/ atunci când

el

nu este u tilizabil, pentru că ea presupune că interlocutorul a aderat deja

la o teză pe care ne străduim să-I facă s-o admită. Mai mu l t încă, este
nevoie ca cele două propoziţii, princi piul şi concluzia, care nu su n t

niciodată exact aceleaşi, să fie su ficient d e apropiate u na de alta pentru

ca acuzaţia de petiţie de principiu să fie justificată. De aceea o discuţie
survine aproape mereu pe tema întemeierii acuzaţiei.

Auditorul nu va pu tea pretinde că există într-adevăr o petiţie d e

principiu decât dacă premisa p e care o contestă nu are, în acest caz, nici

u n a l t fundament decât concl uzia însăşi pe care am dorit s-o tragem şi
pentru care această premisă ar constitui o verigă indispensabilă î n

raţionament. Este extrem de rar c a această dependenţă să fie suficie n t

d e sigură pentru c a acuzaţia s ă fie ad misă fără replică. în tr-adevăr, o

astfel de acuzaţie implică faptul că, într-o argumentare, se poate discerne

cu precizie nu numai dacă, da sau nu, enunţul unei premise se deose

beşte de enunţul concluziei, dar şi ce parte revine unui anumit tip de
argu mente, şi numai l ui, în raportul " coQcluzie-premisă-concluzie " .
Tocmai din cauza complexităţii acestui raport se poate desfăşura, în prac
tică, discuţia pentru a se şti dacă este vorba despre o petiţie de principiu.

Importanţa fel ului în care sunt considerate rela ţiile d i n tre premise

şi concluzie se vede c l ar în acest exemplu în care este vorba despre

raporturile dintre actele şi natura unei persoane. Dacă vrem să s e

admită c ă

X

este o na tură cu rajoasă, ş i dacă, în acest scop, prezen tăm

unul dintre actele sale ca fiind o manifestare a acestei naturi cu rajoase,

interlocutorul va putea pretinde că este vorba despre o petiţie d e

principiu; d impotrivă, această acuzaţie va f i mai greu de s usţinut d acă

se consideră acelaşi act drept exemplu care trebu ie să permită o gene-
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ral izare. Aşa se face că, pentru a arăta că nu este vorba despre o petiţie

de principiu, oratorul va sublinia că premisa ataca tă are un alt teme i
decât concluzia şi că raportul său argumentativ cu concluzia este de un

a l t tip decât cel care fusese presupus. Cel care Îşi acuză interlocu tor u l
c a a r comite o petiţie d e principiu v a avea deci tot i n teresul să pună în

formă rationamentul.
'
Iată o petiţie de principiu semnalată de Navarre după Blass, într-un
pasaj al discursului l u i Antiphon despre moartea l u i Herades [73]:

S" ştiţi c" merit mult mai mult mila voastră decât o pedeapsă.
Pedeapsa se cuvi ne, în tr-adevăr, celor vinovaţi, mila celor care sunt obiectul
unei acuzaţii nedrepte ' .
Ordinea majorei şi a concluziei este i nversa tă . Minora subînţeleasă

"
" Sunt obiectul unei acuzaţii nedrepte nu poate fi ad misă de că tre

auditori pentru că, dacă .ea ar fi acordată, procesul ar fi ju decat. Este

motivul pentru care Antiphon, în loc să prezinte dreptul pe care pretinde

că îl are la milă drept concluzie a unui silogism, îşi prezintă afirmaţia

înaintea majorei, pentru a-i da un fel de validita te i ndependentă. Să

remarcăm în acest sens că au torii antici preferă, î n d iscursurile lor, să

prezinte cauzele ca fi ind ju decate în favoarea lor şi se strădu iesc, prin

artificii de formă, să-i deru teze pe cei care ar dori să le impute o petiţie
de princi piu. Şi reuşesc adesea acest lucru. De aceea nici Blass, nici

Navarre nu consideră drept petiţie de principiu o argumentare care se
găseşte în exordiul aceluiaşi d iscu rs al l u i Antiphon [de la

1

la 8] şi care

prezintă o structură analogă celei pe care tocmai am a na l i zat-o.

Bentham a calificat drept " petiţie de principiu ascunsă într-u n

singur cuvânt " util izarea unor aprecieri val orizante sau devalorizante

în descrierea anu mitor fenomene2. Este procedeul pe care îl denu nţă

Schopenhauer când remarcă faptul ca ceea c� ar fi consi derat " fenomen
"
de cul t , de către un observator neutru, va fi nu mit de partizan " expre
sie a milei " , iar a dversarul îl va cal ifica drept " superstiţie " 3. Dar nu
credem că se poate vorbi în astfel de cazuri despre petiţie de principiu,

I o. NAVARRE, Essai sur la rhetorique grecque ava"t Aristote, p. 41, n. 1. Cf. F.
Blass, Die attisc1re Beredsamkeit, 1, p. 122.
2 BENTHAM, Opere, t. 1: Tratat de sofisme politice, p. 481 .
3 SCHOPENH"UER, Dialectica eristică, p. 62 (Stratagema a XII-a).
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exceptând situa ţia în care calificările sunt considerate a d mise de

interlocutorul care tocmai le contestă; a l tminteri, s-ar ajunge la a se

considera petiţie de principiu orice afirmaţie de valoare.

Pentru a conchide, petiţia de principiu este o greşeală de argu

mentare. Ea priveşte argumentarea

ad IIOIIIinelll

şi o presupune, căci

domeniul sau nu este cel al adevărului, ci cel al a deziunii. Dacă rec u
noaştem că este i1egitimă co·miterea petiţiilor de principiu, a dica înte
meierea argumentării noastre pe premise pe care auditoriul le respinge,

aceasta implică faptul că ne putem servi de cele pe care el le admite.

Când este vorba despre adevăr şi nu despre adeziune, argumentul ad

IIOIIIi"elll

trebu ie exclus, dar în acest caz petiţia de principiu este impo

sibilă. Cele două sunt corelative: nu putem ţine con t de acu zaţia de

" peti ţie de principiu " şi să cântărim legitimitatea criticii pe care o
implică ea decât în cadrul unei teorii a argumentării.

CAPITOLUL II

Ale gerea datelor şi adaptarea lor
în vederea ar gumentării
§ 29. Selectarea datelor şi prezenţa
Acord urile de care· dispune oratorul, pe care se poate SprIJIni

pentru a argumenta, constituie un dat, dar care este atât de vast şi

susceptibil de a fi u ti l izat în moduri atât de diferite, încât maniera de a
ne prevala de el prezintă o i m portanţă ca pitală. Înainte de a examina

uzaj ul argu mentativ al acestui d a t, este deci ind ispensabil să atragem

atenţia asupra rolu l u i selectă rii prealabile a elementelor care vor servi

drept punct de plecare argumentării şi de adaptare a lor la scopu rile

acesteia din urmă.

Să precizăm, totuşi, că a putea alege dintre date nu impl ică faptul

că am putea să nu ţinem seama de elementele care vor fi neutil izate.

Pentru fiecare audi toriu există un ansamblu de lucruri ad m ise care,
toa te, riscă să-i influenţeze reactii lor. Acest ansamblu este relativ uşor

de identificat a t u nci când este vorba despre un auditoriu special izat:

acesta va fi corl'l/s-ul cunoaşterii recu noscut de către susţină torii u nei

discipline ştiinţifice1; acesta va fi întregul , sistem juridic în care se

inserează o decizie jud iciară2. Cu excepţia cazu lui în care este vorba

despre un domeniu formalizat, complet izolabil, acest ansamblu este

fluid, mereu deschis. Contururile lui sunt mai cu seamă vagi când este

vorba

despre

un

a u d i toriu

nespecial izat,

cu

toate că

elaborarea

fil osofică poate contribui, în anumite epoci, la o precizare oarecare a l ui.

I Cf. G. T. KNEEBONE, [IltroductiOIl and Probability, Proceedirrgs of the Aristotelian
"
Society, voI. L, 1 949-1 950, p. 35. Pentru matematidl, ef. R. L. Wilder, The
origin and grouth of mathematical concepts, BI/II. Amer. Matlr. Society, sept.
53, pp. 424-425.
2 Cf. C. CasIO, Phenomenol ogy of the decision în Latil/-America'l legal
plrilosoplry, p. 399. Citat de V. GOLDSCHMIDT, Sisteml/I stoiciall, p. 97, n. 7.
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În ori ce caz,

el constituie pentru fiecare au ditoriu u n sistem de referin ţă

ca re serveşte la verificarea argumentărilor.
Acestea fi ind zise, rol ul selectării este atât de evident încât, atunci

câ nd cineva mentionează fapte, trebuie întotdeauna să ne întrebăm ce
pot ele confirma sau infirma. Presa, guvernamentală sau de opoziţie,
ne-a obişnuit cu această selecţie a faptel or, în vederea fie a u nei

argumentări expl icite, fie a u nei argumen tări în le şătură cu care există

speraţa de a-I vedea pe cititor că o face el însuşi. In retoricile tradiţio

nale, la capitolul despre naraţ i u ne, nu l i psesc sfaturile referitoare l a

maniera de a alege faptele cauzej l. Dar această a legere domină şi în

dezbaterile ştiinţifice: alegerea faptelor considerate relevante, alegerea

ipotezelor, alegerea teoriilor pe care vom considera că trebuie să l e

confru ntă m c u faptele, alegerea elementelor Înseşi care c(')nstituie fapte.

Metoda fiecărei ştiinţe impl ică o as tfel de alegere care, relati v stabilă in

ştiinţele naturale, este mult mai variabilă în ştiinţel e umane.

Faptul de a alege anumite elemente şi de a le prezenta a u ditoriu l u i

implică deja importanţa şi pertinenţa l o r în dezbatere. Î n tr-adevăr, o

as tfel de alegere acordă acestor elemente o prezenţă care este un factor

esenţial al argumentării, mult prea neglijat, de al tfel, în concepţiile
rationaliste
despre rationament.
,
'
O frumoasă pov esti �e chi nezească ne va ilustra ideea:

Un rege vede trecând un bou care trebuie să fie sacrificat. Î i este
milă de el şi ordonâ sâ fie inlocuit cu o oaie. Mârturiseşte că s-a întâmplat
astfel pentru că pe bou il vedea, iar pe oaie nu2.
Prezenţa acţionează de o manieră directă asupra sensibilită ţii

noastre. Este u n dat psihologic care, după cum arată Piaget, îşi exerc ită

o acţiune chiar de la nivel ul percepţiei: În cazul confru ntării a două

elemente, spre exemplu u n etalon fix şi mărimi variabile cu care este

comparat acesta, acel ceva asupra căruia este cen trată privirea, acel

ceva care este văzut mai bine sau mai des este, din această cauză,
I

2

Reto,.ica pel/tru Herel/I/il/s, cartea 1, § 12. CICERO, De II/vel/ticme, cartea 1, § 30.
QUIN1lLIAN, Arta oratorică, voI. 1, cartea IV, cap. I I, ef. în special § 57.
MENG TSEU, Prillla carte, § 7 (PAUTHIER, COlljl/cil/s şi Mel/cil/s, pp. 230 şi
urm.). Rezumata de PARETO, Traiti de sociologic, 1 , p. 600 (§ 11 35) despre

analiza sa asupra milei ca reziduu.

Pl/l/ cI,,1 de pkcare al argl/ Illel/fiirii

148

supraevaluat1• Astfel, ceea ce este prezent pentru conştiinţă dobândeşte
o importanţă de care practica şi teoria argumentării trebuie să ţină cont.

Într-adevăr, nu este suficient ca un l ucru să existe pentru a avea

sentimentul prezenţei sale. Acest lucru este adevărat chiar în contro

verse savante, martor fi ind rol u l pe care l-a jucat, în cearta gassendistă,

o carte în care Jean de �unoy arăta variaţiile d i n atitudinea Bisericii

faţă de Aristotel:

Desigur, ne spune în legi\turi\ cu aceasta abatele Lenoble, nimeni nu
ignori\ faptul ci\ Biserica este anterioari\ aristotelismului secolului al Xm-Iea.
Acest lucru toţi protagoniştii îl ştiu, numai ci\ nimeni nu se gândeşte la e)2.
De aceea, una di ntre preocupările oratoru l u i va fi de a face pre-

zent, doar prin magia verbu l u i său, ceea ce este efectiv absent şi este

considerat de el important pentru argu mentarea sa, sau de a valoriza,
făcându-le şi mai prezente, unele d i n tre elementele oferite efectiv con

ştiinţei .

La Bacon, rolul retoricii, în calitate de tehnică ce permite " să se
aplice raţiunea imaginaţiei pentru a pune în mişcare mai bine voinţa " 3,
este legat în mod esenţial de efectele prezenţei:

Sentimentul ţine cont doar de ceea ce este prezent; rapunea ia în
considerare viitorul şi înşiruirea epocilor. ŞI, din această cauzi\, prezentul
punând sti\pânire mai mult pe imaginaţie, raţiunea este în general învinsă;
dar de indată ce forţa elocvenţei şi persuasiunea au făcut să apară ca pre
zente lucrurile îndepărtate şi viitoare, raţiunea învinge revolta imaginaţiei4•
Bacon exprimă, în l i mbaj u l filosofic al timpu l ui său, o i dee apro-

pia tă de a noastră: prezenţa, fenomen psihologic la început, devine un

element esenţial în argumentare.

Anumiti maeştri ai retoricii, partizani ai efectelor facile, preconi

zează recurgerea, pentru a emotiona a u d i toriu!, la obiecte concrete,

precum tunica însângerată a l u i Cezar pe care o agita Antoniu în faţa

I PIAGET, Inlrodllction a /'epistemologie genetique, voI. 1, pp. 1 74-175.
2 R. LENOBLE, Histoire et physique, Rev. d'Histoire des Sciences el de leurs
applicaliolls, 1953, p. 1 25.
J BACON, Of tire adllancemelll ofleanring, cartea a 2-a, p. 1 56.
4 Ibid., p. 157.
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romanilor, precum copiii acuza tului a duşi În fata judecatorilor pentru a
le stârni mila. Obiectul real trebuie să antreneze o adeziune pe care
doar descrierea lui pare incapabilă să o producă; el este un adju vant
preţios, dar cu condiţia ca argumentarea să pună În val oare aspectele
lui utile. Î ntr-adevăr, realul poate prezenta caractere defavorabile care
vor fi greu de ascuns spectatorului; de altfel, obiectul concret ar pu tea
distrage atenţia auditorului Într-o direcţie care se Îndepărtează de ceea
ce îl interesează pe orator. Nu trebuie deci să confundă m prezenţa, şi
eforturile în vederea creşterii sentimentului de prezenţă, cu fideli tatea
redării realului.
Pe de altă parte, nu trebuie nici să vrem să red ucem prezenţa, cum
am fi tentaţi să facem raţionalizând mult prea mult gândirea, la
certitud ine şi să tratăm evenimentele mai îndepărtate de prezent ca mai
puţin i mportante, pentru că sunt mai puţin probabile. Aceasta este
singura soluţie care, conform lui Lewis, ar perm ite ca proximitatea şi
Îndepărtarea, propuse de Bentham ca o dimensiune a plăcerilor, să
devină compatibile cu calculul utilitarl. Oricât de anormală ar fi În
sistemul său, această dimensiune suplimentară pe care Bentham o
introduce aici este, pentru noi, cei care o interpretăm în funcţie de
prezenţă, perfect justificată, pentru că este conformă cu tendinţe psihice
incontestabile.
Whately reia, într-un apendice al Retoricii2 sale, o lungă notă a lui
Campbell referitoare la condiţiile de timp, de loc, de conexiune şi de
interes personal prin care un eveniment ne afec tează: aceste cond i ţii
sunt de asemenea cele care determină prezenţa. Prezenţa nu este d eci
legată exclusiv de proximitatea în timp, cu toate că aceasta consti tuie
un element esenţial. Să remarcăm, de al tfel, că efortul de a face prezent
În conştiinţă se poate referi nu numai la un obiect real, ci şi la o judeca tă
sau la o Întreagă dezvoltare argumentativă. Acest efort vizează, în
limita posibilului, să ocupe, prin această prezenţă, întregul câmp al
conştiinţei şi să-I izoleze, ca să ne exprimăm astfel, de ansamblul
mental al auditorului. Iar lucrul acesta este capital. Dacă s-a putut
constata că un silogism bine condus, şi acceptat de către auditor, nu-I
I C. 1. LEWIS, AII allalysis of Klwwledge alld Vailla/ioll, p. 493.
R ic hard D. D. WHATELY, Elemellis crf Rlletor;e, A ppend i x C, pp. 366 şi

2

urni.

1 50

PIII/Cllll dl! J'!tyare al arglll/lel/ tiirii

determină neapărat pe acesta să acţioneze conform concluziilor, înseamnă
că premisele, i zolate în timpul demonstraţiei, s-au putut lovi de
obstacole, odată intrate în circuitul mental al celui pe care ele trebuiau
să-I persuadeze1•
Importanţa prezenţei în argu mentare nu se evidenţiază doar în
mod pozitiv: suprimarea deliberată a prezenţei constituie un fenomen
tot atât de remarcabil şi care ar merita un studiu detaliat. Să dăm doar o
indicaţie care ni se pare esenţială, asupra ca racterului ireal a tot ceea ce
nu face parte din acţiunea noastră, care nu se leagă de convingerile
noastre. Stephen Spender notează, pe bună dreptate, în acest sens:
( . . . ) aproape toate fiintele umane au o perceptie foarte intermi tentâ a
realitătii. Doar un mic numâr de lucruri care ilustrează propriile lor
interese sun t reale pentru ei: celelalte lucruri care, de fapt, sunt tot atât de
reale, le apar ca abstractiuni ( . . . ). Prietenii voştri, pentru că vâ sunt aliap,
sunt adevârate fiinte umane ( . . . ). Adversarii voştri nu sunt decât nişte
teze plictisitoare, pu tin rezonabi le, inuti le, ,ale căror vieţi nu sunt decât
false judecâti pe care ati dori sâ le eliminati cu un glont de plumb ( . . . )2.

Şi, apl icând această concepţie reacţiilor pe care le resimţea în
vremea război ului civil din Spania, în faţa atrocită ţilor franchiştilor ca
şi a celor ale apărătorilor Republ icii, el adaugă:
În primul caz, vedeam cadavre, în al doi lea, doar cuvinte.
În aceeaşi carte, şi în legătură cu execuţii cerute de o cauză bună,
Koes tler remArcă, la un moment dat:
Acum aceşti doi indivizi deveneau pentru mine mai reali decât
cauza în numele căreia aveau sâ fie sacrificatP.

Individul ales să fie sacrificat sistemului este ireal nu numai în
drept, pentru că şi-a pierdut statu tul ontologic, ci şi în fapt, pentru că
este privat de prezenţă. Şocul se produce fie din cauza îndoielii
teoretice, fie a tunci când, în situaţia concretă, prezenţa omului care va fi
sacrificat nu mai poate fi refulată din conştiintă .
Cf. § 6 : A persuada ş i a convinge.
2 în lucrarea colectivâ editatâ de R. CROSSMAN, 77,e God tllat failed, pp. 253-254.
3 I/Jid., p. 80.
1
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Noţiunea de prezenţă, de care ne servim aicI şi pe care o
de o importanţă capitala pentru tehnica argumentarii, nu
nsideram
co
este o noţi une elaborată filosofic. O filozofie care ar face din prezenţ" o
pia tră de temelie a constituirii sale, aşa cum este cea a lui Buber sau a
lui Sartre, ar lega-o de o ontologie sau de o antropologie. Nu aceasta
este intenţia noastră. Noi ţinem la aspectul tehnic al acestei noţiuni care
duce la concluzia inevitabilă că orice argumentare este selectivă. Ea
alege elementele şi maniera de a le face prezente. Prin aceasta ea se
expune inevitabil reproşului de a fi partială şi, deci, părtini toare şi
tendenţioasă. Şi este un reproş de care trebuie să se ţină cont când este
vorba despre o argumentare pe care o dorim convingătoare, adică
valabilă pentru auditoriul universal. O argumentare tendenţioasă,
adoptată cu scop del iberat, în vederea unei solutii care este favorizată
din interes sau sub motiv de funcţie, ar trebui să fie completată prin
argumentare adversă, cu scopul de a permite un echilibru în aprecierea
elementelor cunoscu te. Judecătorul nu va decide decât după ce va fi
audiat ambele părţi. Dar a trece de la această exigenţă la afirmaţia că
trebuie să se prezinte totalitatea elementelor de i nformaţie, acordând
fiecăruia locul care îi revin�, înseamnă să presu punem că există u n
criteriu care n e permite să determinăm care sunt aceste elemente
relevante şi să presupunem că totalitatea astfel defini.tă ar putea fi
epuizată. Considerăm că aceasta este o iluzie şi că trecerea de la
subiectiv la obiectiv nu se poate face decât prin extinderi succesive,
neputând considera pe nici unul ca fiind ultimul. Cel care efectuează o
nouă extindere va pune obligatoriu accentul pe aceea că expozeurile
precedente procedaseră la o alegere a datelor şi că va reuşi fără îndoi ală
să arate cu destulă uşurinţă acest lucru. Să adăugăm că în ştiinţele
umane, ca şi în ştiinţele naturii, această alegere nu este de al tfel numai
o selecţie, ci şi construcţie- şi interpretareI.
Orice argumentare presupune deci o alegere care constă nu doa r
în selectarea elementelor de care ne servim, ci şi în tehnica prezentării

I ef. R. ARON, Introducere î n filosofia istoriei: eseu despre limitele
obiectivit"ţii istorice, p. 1 1 5. (Ed. rom.: Humani tas, Bucureşti, 1997; 11./.)
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lor. Problemele de formă se amestecă cu problemele de fond pentru a
realiza prezenţa. Pentru nevoile expozeului, le vom trata succesivI .
§ 30. Interpretarea datelor
Utilizarea datelor în vederea argumentării nu se poate face fără o
elaborare conceptuală care le dă un sens şi le face relevante pentru
coerenţa discursului. Acestea sunt aspectele acestei elaborări - ale
acestei puneri în formă - care furnizează u na din prismele pri n care
putem discerne cel mai bine ce distinge o argumentare de o demon
straţie.
Orice demonstraţie impune univocitatea elementelor pe care se
întemeiază. Acestea sunt considerate a fi înţelese de către toţi în acelaşi
fel, datorită unor mijloace de cunoaştere pe care le presupunem inter
subiective, iar, dacă nu este cazul, este red us în mod artificial obiectul
rationamentului doar la elementele din care orice ambiguitate pare a fi
îndepărtată. Fie că datul este prezentat imed iat drept clar şi semnifi
cativ, într-o concepţie raţionalistă a deducţiei, fie că nu suntem i ntere
saţi decât de formele semnelor care sunt considerate a fi percepute de
toţi În acelaşi fel, fără ca mânuirea acestora din urmă să se preteze la
echivoc; aceasta este concepţia formaliştilor modern i. Î n toate aceste
cazuri, interpretarea nu pune nici o probl�mă sau, cel puţin, problemele
pe care le pune sunt eliminate din teorie. Nu la fel stau lucrurile atunci
când este vorba despre argumentare.
Studiul argumentării ne obligă într-adevăr să ţinem seama nu
numai de selecţia datelor, ci şi de fel ul în care sunt interpretate, de
semnificaţia care este aleasă pentru a li se atribui. Numai în măsura în
care ea constituie o alegere, conştientă sau inconştientâ, între mai multe
moduri de semnificare, poate fi distinsă interpretarea din datele care
sunt interpretate, şi opusâ acestora. Aceasta nu vrea evident sâ spună
că aderăm la o metafizică ce ar separa datele imediate şi ireductibile de
construcţiile teoretice elaborate pornind de la ele. Dacă ar trebu i să
adoptâm o poziţie metafizică, am fi mai degrabâ încl inaţi sâ admitem
1

ef. § 37: Problemele tehnice de prezentare a datelor; § 42: Figurile a legerii, ale

prezenţei şi ale comuniunii.
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existenta unei leg�turi ind isolubile între teorie şi experienţc1, aşa cum o
exprimc1 principiul d ualitc1tii al lui F. Gonsethl. Dar, pentru mome n t,
pretentiile noastre sunt ma i limita te. Vrem doar sc1 insistc1m pe fa ptul

c�, în practica a rgumentativ�, datele constituie elemente în legătur� c u

care pare a exista un acord consi derat, m�car provizoriu s a u conven
ţional, drept echivoc şi în afara oricc1rei d iscutii. Acestor d a te li se va

opu ne, într-o manierâ conştientâ, interpretarea lor, când aceasta va

apârea ca o a legere între semnificaţii care nu par a face corp, ca s� ne

exprim�m as tfel, cu ceea ce interpreteazâ ele. Tocmai când in terpretâri

incompa tibile ne fac s� ezităm asupra felului de a concepe d a tul, pro

blema interpretării se pune obligatoriu; ea trece în pla nul al doilea

imed iat ce, una dintre interpretări părând cea mai adecvată, este sin
gura prezentâ în conşti int�.

Problema care ne preocupă va apârea În toată amploarea sa numai

cel ui care îşi va da seama de fa ptul că interpretarea nu constă doar în
alegerea, pe u n plan bine defin i t, între interpretări ce par incompatibi le
- când ne Întrebăm, spre exemplu, dac� trenul În care ne aflăm sa u
trenul vecin este cel care tocmai s-a pus în mişcare -, ci şi în alegerea

planului în care se manifestă efortul de interpretare. Uf! acelaşi proces

poate fi descris, într-adevăr, ca faptul de a strânge un buIon, de a

asambla un vehicul, de a-ţi câştiga trai ul, de a favoriza tendinţa expor

turilor2• Pe de altă parte, un act poate fi considera t în sine, delimitat pe

câ t posibil, privit sub aspectul său cel mai întâmplă tor, şi izolat de situaţie.

Dar el poate fi interpretat şi ca simbol, ca mijloc, ca precedent, ca

jalon într-o direcţie. Fie că prezintă fenomenul la cu tare sau cu tare nivel

de abs tractizare, fie că îl leagâ de o situa ţie de ansambl u - şi să notâ m

că, în legăturâ cu aceasta. interpretarea poa te fi nu o simplâ selecţie, c i

ş i creaţie, inventare de semnificaţie -, aceste d i verse interpretări n u

s u n t întotdeauna incompatibile, d a r evidentierea uneia dintre ele, loc u l

pe care îl ocupă În prim-planul conştiinţei l e aruncă adesea p e celel alte

în u mbră. Ceea ce este esenţial într-un mare num�r de argumentări

Cf. lucrările Celei de-a Treia Întâlniri de la Ziirich asupra
taţi i Dialectica, de l a 22 l a 25.
2 Cf. E. GELLNER, Maxims, MiI/ti, l u I. 1951, p. 393.
J

,
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rezultă din acest joc de interpretări nenumărate şi din lupta pentru
impunerea unora, pentru a le îndepărta pe altele.
Infinita complexitate a interpretărilor, mobil itatea şi interacţiunea
lor explică suficien t de bine imposibilitatea de a reduce toate enunţurile
la propoziţii a căror probabilitate numerică să poată fi determina tă.
Chiar dacâ o argumentare a cunoştinţelor noastre permite precizarea
acestor probabi litâţi, acea sta se întâmplă numai dacă rămânem în
cadrele u nei interpretări anume. Din punct de vedere convenţiona l
nimic nu se opune acestui l ucru, dar nici nimic nu va pu tea interzice ca
o nouă interpretare să fie evidenţiată sau sugerată implicit: posibilităţile
de interpretare pa r inepuizabile.
Uneori efortul celor care argumentează nu vizează atât să impună
o interpretare anume, cât să arate ambiguitatea situaţiei şi diversele
maniere de a o înţelege. Faptul de a prefera 9 anumită interpretare, sau
chiar acela de a crede în existenţa unei singure interpretări valabile pot
fi revelatoare pentru un sistem particular de convingeri sau chiar pentru
o concepţie despre lume. Se poate, într-adevăr, postula unicitatea în
interpretare nu numai într-un caz anume, ci şi ca regulă generală. Pentru
Pascal, ceea ce ne împiedică să recunoaştem adevărurile este voinţa
noastră pervertită J: în aceastâ concepţie nu se admite o justificare raţio
nală posibilă pentru o multitu dine de interpretări. Anticii calificaserâ
drept culoare .interpretările favorabile unei idei: acest termen are la ei un
sens peiorativ, care ţine de aceea că se admite că există un adevăr al
faptelor, cunoscut de avocat şi al căru i color ar fi o denaturare2•
La antici, fie că sunt filosofi, jurişti sau teologi, interpretarea pri
veşte în mod normal texte: mai ales psihologii moderni sunt cei care au
insistat asupra ubicuităţii interpretării, care nu este absentă nici la
nivelul percepţiei3• Pentru a risipi într-o oarecare măsurâ confuziile pe
care aceste uzaje mul tiple ale noţiunii de interpretare le-ar provoca cu
siguranţă, sugerâm o distincţie - ce pare esentialâ, într-o teorie a
1 PASCAL, Desl're spiritul geometric, sect. II, p.378. ( Ed . rom.: In: Opere ştiinţifice,
Ed itu ra ştii n tificc1, Bucureşti, 1967, pp. 156-1 57; n.t.)

2 QUINTILIAN, Arta oratorică, voI. 1, IV, cap. II, § 8. (Ed. rom.: p. 375; 1I.t.)
3

Cf. CLAPAREDE, La genese de / '/lypotllese; MERLEAU-PONTY, PIJfllomfnologie
de la perception.
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argumentării - între interpretarea semPlelor şi cea a il/dicilor. Î nţelegem
pri n serllPle orice fenomene susceptibile de a evoca un alt fenomen, în
măsura în care ele sunt utilizate într-un act de comunicare, în vederea
acestei evocări. Fie că sunt lingvistice sau nu, ceea ce este important,
pentru noi, este intenţia de comunicare prin care sunt ele caracterizate.
IPldiccle, dimpotrivă, permite evocarea unui alt fenomen, într-o maniera,
ca să spunem aşa, obiectivă, independent de orice intenţionalita te.
Acelaşi act, acela de a închide o fereastră, poate fi, du pă caz, semn
convenit sau indice al faptului că cuiva îi este frig. Ordinul " Ieşiţi! "
poa te fi interpretat simultan nu numai ca o invita ţie la a ieşi adresată
cuiva, dar şi ca indice al mâniei celui care îl rosteşte. Distincţia noastră,
care poate fi a propiată de cea a lui Jaspers, între expresie şi simptom 1 ,
diferă totuşi d e ea prin aceea că este strict tehnică. Î ntr-adevăr,
interpretarea ca semn sau ca indice pune probleme distincte, deşi aceste
două tipuri de interpretare sunt uneori contopite în mod inextricabil.
§ 31. Interpretarea discursului şi problemele acesteia
Consideraţiile noastre au evidenţiat ambigu itatea datului argu
menta tiv pe care trebuie să-I interpretăm, ca şi mul titudinea aspectelor,
în interacţiune constantă, prin care se pretează el la i nterpretare.
Studiile actuale asupra limbajului ca mijloc de comunicare sunt domi
nate de problemele pe care le pune interpretarea. Niciodată nu ne-am
mirat atât de mult ca În epoca contemporană de faptul dI cineva pu tea
comunica altcuiva ceva ce să aibă, pentru auditor, o semnificaţie previ
zibilă. Incomprehensiunea, eroarea de i nterpretare nu au mai fost
considerate drept accident evitabil, ci drept condiţia însaşi a li mbaju l u i .
Nu au mai fost diferenţiate doar litera ş i spiritul pentru a le opune,
pentru a susţine dreptu l de a interpreta al tfel decât permite litera: s-a
văzut În litera însăşi un miraj care se dizolva cumva, între in terpreta ri
posibile. De atunci asistă p1 la un efort de a găsi reguli care să permita
limitarea posibilităţilor prea largi de interpretare admisibile din punct
de vedere teoretic.

I K.

Jaspers, PsillOl'llfologie gCPlel'lllti, cap. III.
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Nimeni nu a lucrat cu mai mul tă pasiune decâ t 1. A. Richards la
aceasta. Pentru el, retorica nu este, ca pentru noi, legată esenţialmen te
de argumentare; ea este, ca şi pentru Jean Paulhan, studiul expresiei,
dar, mai ales, al interpretării lingvistice: retorica ar trebui să fie, după
el, studiul interpretării greşite şi al modurilor de a o remedia!.
După ce a eliberat gândirea de aşa-zisul sens unic al cuvintelor,
Richards propune o tehnică de interpretare. Ea constă în a căuta un
sens apropiat de cel pe care oratorul l-ar atribui propriilor sale cuvinte
dacă şi-ar putea analiza el însuşi discursuJ2. Auditorul găseşte acest
sens căutând " ceea ce îi dă satisfacţie" 3, criteriu aplicabil pentru că
autorul şi auditorul au în comun în acel aşi timp experienţe şi moduri
de a reacţiona. Buna interpretare a unei expresii ar fi deci aceea pe care
autorul ar putea-o aproba, într-un context dat.
Tot contextul, ne spune Richards, este cel care îi atribuie unui
cuvânt funcţia, şi numai prin intermediul contextului putem descoperi
ce funcţie îndeplineşte4 cuvântul. Dar acest context - care nu ar putea fi
decât pur v�rbal - ce elemente ale si tuaţiei înglobează oare? Când
copilul strigă lupul! pentru a zecea oară şi nu mai atrage atenţia în
ciuda pericol ului real care, de această dată, îl ameninţă, este pentru că
interpretarea strigă telor sale a fost determinată de ansamblul situaţiei,
din care fac parte şi apelurile anterioare. Copilul nu doreşte aceastâ
extensie a contextului. Î n alte cazuri, di mpotrivă, autorul însuşi se stră
duieşte ca anumite elemente să fie înglobate în context. Un autor de
teatru va da drept cadru dialogului său cabina unui portar, un al tul,
întreaga l ume naturală şi supranaturală5.
Orice autor trebuie să poată conta pe bunăvoinţa interpretului6;
acesta va fi cu atât mai dispus la efort, cu cât textul este mai prestigios.
Dar nu riscăm oare, prin chiar acest fapt, să se impună autorului o
interpretare care să fie în funcţie de convingerile proprii ale cititorul ui?
1 1. A. RICHARDS, 17,e P"ilosoplly of Rlletoric, p. 3.
2 1. A. RICHARDS, Prirlciples of literary criticisll1, p. 226.

Idem, Interpretation in teaclling, p. 68 .
Ibid., pp. VIII, 48, 62. RICHARDS and GIBSON, Learnillg basic Englis", p. 88.
5 O. Kenneth BURKE, A Gral/l",ar of I/Iotilles, p. 77.
6 1. A. RICHARDS, A Symposium on emotive meaning, 17le plli/osop"iclIl Relliew,
1948, p. 145.
3
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Când credinciosul interpretează un pasaj din Bibl ie, el presupune că
textul este nu numai coerent, ci şi veridic. Aşa cum spune Pascal: "Câ nd
cuvântul lui Dumnezeu, care este adevârat, este fals În litera lui, el este
adevărat în spirit ( . . . )"1. Dar cel care este hotărâ t sâ nu eli mine nimic
din Scriptură n u o va putea interpreta decât în funcţie de adevărurile la
care el aderă în prealabil. Deşi aceasta se întâmplă într-o măsură mai
mică, imediat ce autorul se bucură de un credit oarecare, bună·.voinţa în
interpretarea textului să u nu este independentă de ceea ce admite
interpretul, Întrucât acesta trebuie să incorporeze În propriile sale
convingeri ceea ce aduce autorul. Or, tezele admise pot varia după
interpreţi. Din acel moment, orice regulă aşa-zis internă de i nterpreta re,
precum coerenţa, este dublată în mod inel uctabil de criterii venite de la
interpret. A elimina interpretările incoerente este, a priori, recoman
dabil, dar această preocupare nu ne furnizează o regulă de condu i tă
satisfăcătoare care să ne conducă în fiecare caz către interpretarea care
ar fi În mod obiectiv cea mai bună.
Dacă interpretarea unui text trebuie să traducă ansamblul inten
ţiilor unui autor, trebuie să se ţină cont de faptul că acest text comportă
adesea o argumentare implicită, care este esenţială pentru el. Spre
exemplu, atunci când lsocrate îl determină pe fiul lui Alcibiade să spună:
Toţi ştiu, într-adevăr, că aceiaşi oameni au cauzat distru gerea demo
craţiei şi înlăturarea tatălui meu2,

este vorba despre fapte verificabile, dar aceste cuvinte semnifică:
înlăturarea tatâlui meu a constituit un act politic tot atât de condam
nabil ca şi distrugerea democraţiei. Tot sensul frazei stă în argumen
tarea implicită care trebuie sâ conducă la această ul timă concluzie. Î n
vreme ce enunţul nu pare a privi decât fapte, ceea ce sugerează el este o
apreciere. Or, distincţia dintre ceea ce este zis şi ceea ce nu este decât
construcţie supraadăugată şi predispusă la controversă depinde de
acordul sau de dezacordul cu privire la interpretare: aşa cum alegerea
unei interpretări a faptelor, efectuată de oratorul unei interpretări de
555, p. 1003 (ed. Brunschvicg) (Ed. rom: Cugetii ri, Editura
Aion, Oradea, 1 998, p. 446; n.t.)
2 ISOCRATE, Discltrsllri: Despre Ilte/aj, § 4.
I PASCAL, Pellsees,
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fapte, nu se distinge de acestea decât atunci când o altă interpretare
apare ca posibilă, tot astfel interpretarea textului vine să se suprapună
acestuia din urmă ca un element distinct, a tunci când există motive să o
vedem ca distinctă.
Î n afară de cazurile, pe care nu le putem excl ude a priori, în care
ambiguitatea u nui text este voită şi în care otice efort de a-l face univoc
rezultă dintr-o neînţelegere, se întâmplă rar ca, într-un limbaj neforma
lizat, textul să apară în ochii tu turor ca absolut clar. Cel mai adesea
impresia de claritate, legată de u nivocitate, rezultă din ignoranţă sau
dintr-o lipsă de imaginaţie. Aşa cum foarte bine a notat Locke atunci
când a scris:
Nu-i singular cazul când se întâmplă
lectură, rrezuse eli înţelesese un pasaj din
Codului, le-a pierd u t întru totul sensul după
ale căror elucidări i-au sporit îndoielile sau
aruncat textul în confu ziei .

ca un om care, la prima
Scriptură sau o clauză a
ce a consultat comentatori
le-au făcut să apară şi au

Claritatea unui text este condiţionată de posibilităţile de interpre
tare pe care le prezintă. Dar pentru ca atenţia să fie atrasă de existenţa
unor interpretări neechivalente, este necesar ca consecinţele ce decurg
din una d intre ele să difere, într-o oarecare măsură, de cele care decurg
din al ta; or, este posibil ca doar într-un context particular di vergenţa să
ajungă să fie percepu tă. Cl aritatea unui text, sau a unei noţiuni, nu
poate fi deci niciodată perfect asigurată, decât doar convenţional,
limitând în mod voit contextul în care poa te fi interpretat. Necesitatea
de a interpreta se prezintă deci ca regulă, eliminarea oricărei
interpretări constituie o situaţie excepţională şi artificială.
§ 32. Alegerea calificărilor
Aranjarea datelor în vederea argumentării constă nu numai 10
interpretarea lor, în semnificaţia care li se dă, dar şi în prezentarea anu
mitor aspecte ale acestor date, datorită acordurilor subiacente limba
jului de care ne servim.

I LOCKE, AII

Essay conceming Illm/an IInderstatiding, cartea In, cap. IX, § 9, p. 389.
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Alegerea se manifestă în maniera cea mai aparentă prin uzaj ul
Acesta rezultă din selecţia vizibilă a unei calită ţi care es te
scoa să în faţă şi care trebuie să completeze cunoaş terea noastră despre
obi ect. Acest epitet este utiliza t filrâ justificare, pentru că se considerâ
că el enunţă fapte incontestabile; doar alegerea faptelor va apărea ca
tendenţioasă. Este permis să numim revol uţia franceză " această
revoluţie sângeroasă " , dar nu este unicul fel de a o califica şi am putea
alege tot atât de bine şi alte epitete. Rolul argumentativ al epitetelor
este cel mai clar perceput atunci când două cal ificări simetrice şi de
valoare opusă pa r în mod egal posibile: a-l cal ifica pe Oreste drept
"ucigaşul de mamă " sau " răzbunătorul de tată " , a spune despre o
catâ rcă " fiică de măgar " sau " fiică de cai cu picioarele iuţi ca furtuna " l
însea mnă să alegem net un punct de vedere căruia i se percepe
caracterul tendenţios pentru ca se vede imediat cu m ar putea fi
corectat. Dar nu toate epitetele se prezintă ca o alegere între dou ă
puncte de vedere care cer, ca sa spunem aşa, să fie completate unul prin
celalalt: cel mai adesea aspectele unei realităţi se situează în planu ri
diferite, iar o viziune mai completă a realului nu poa te consta decâ t
într-o multiplicare progresivă de aspecte asupra cărora se atrage atenţia.
Dacă, atunci când este ales un epi tet, aspectul tendenţios al
prezentării este uşor de decelat, nu la fel stau lucrurile când este vorba
despre simpla inserare a unei fiinţe într-o clasă şi despre desemnarea ei
prin chiar această calificare2. Când cineva este desemnat prin cuvintele
" ucigaşul " , alegerea nu apare deloc tot atât de clar ca în expresia,
"
" Oreste, ucigaşul , pentru că alegerea pare sâ se confunde cu uzaju l
însuşi a l noţiunilor3. Dar, d e fapt, clasificările existente care sunt utilizate
ep itet llill i.

ARISTOTEL, Retorica, III, cap. 2, § 14, 1405 b. (Ed. rom.: Editura IRI, Bucureşti,
2004, p. 303; II . t.)
2 Cf. Ch. PERELMAN şi L. OLBRECf-ITS-TYTECA, Les notions et l' argumentation,
val. Semantica, A rchivio di Filosofia, 1 955.
3 Aceste consideraţii referitoare la epitet şi la inserarea unei fiinţe în tr-o clasă
sunt valabile, '"I//atis IIIlt laudis, pentru ad verbe şi pentru verbe, care, a tâ t
unele, c â t şi altele, permit alegerea unor aspecte ale datelor pentru a l e pu ne
În evidenţă. A legerea exprimată prin adverb va fi mai vizibilă decât cea
exprimată prin verb. Î n loc de " a avansa cu greu " , vom folosi, adesea cu mult
mai multă eficacitate, verbele " a se cătăra", " a se fofila " (cf. Richard
I
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În calificare sunt nu meroase şi nu putem cali fica fără să alegem, În
acelaşi timp, clasificarea căreia îi vom acorda preeminenţă. Această
alegere este rareori lipsită de intenţie argumenta tivă. Î ntr-adevăr,
clasele sunt caracterizate nu numai prin caractere comune membrilor
lor, ba chiar, şi u neori ma i ales, prin atitudinea adoptată în privinţa lor,
prin maniera de a-i judeca şi de a-i trata. Diversele legislaţii reglemen
tează acest raport: a declara despre cineva că a comis un furt înseamnă
a determina şi pedepsele de care este pasibil. A spune despre cineva că
suferă de c utare maladie însea mnă deja a prevedea, măcar parţial,
tratamentul care i se va administra.
·
As tfel, orice gândire conceptuală se inserează în cadre gata
formatel de care trebuie să ne servim şi care trebuie dispuse În cel mai
bun mod pentru nevoile de acţiune asupra celuilalt.
Nu numai argumen tarea concretă impl ică existenţa unor clasi
ficări, dar uneori chiar ne sprijinim pe acestea din urmă pentru a desca
lifica ceea ce nu se înscrie în ele şi care pare, din acest motiv, defectuos.
Marxiştii clasifică toate filosofiile în materialiste sau idealiste; în
consecinţă, metafizicienii care nu intră într-o categorie sau alta vor fi
acuzaţi de lipsă de curaj2.
Aceste clasificări pot fi combătute, modificate şi adaptate, dar, cel
mai adesea, ne vom mulţumi să le opunem alte clasificări, considerate
ma i importante, mai interesante sau mai fecunde. Î n loc să separăm
indivizii în săraci şi bogaţi, este suficient să punem În prim-planul
opoziţiei negri şi albi, pentru ca albul sărac să se simtă valoriza t. "Î n
acelaşi fel, ne spune s. de Beauvoir, cel mai mediocru d intre bărbaţi se
consideră în faţa femeilor un semi-zeu " 3: o clasificare dominantă, căreia
WEAVER, 17/e ELI/ies of Rlletoric, p. 135). Totuşi eficacitatea este mai degTabi'l
cea a metaforei adormite (ef. § 88: Expresiile cu sens metaforic sau metafore
adormite).
I O. Benjamin Lee WHORF, The Relation of Habitual Thought and Behavior to
Language dans Language, Meaning and Maturity, editat de s. 1 . HA YAKAWA,
p. 225.
2 H. LEFEBVRE, A la II/miere du nJateria/isme dialeeliql/e, 1: Logique fonnelle, logique
dialectiq/le, p. 25.
3 S. de BEAUVOIR, AI doilea sex, voI. 1, p. 25 . (Ed. rom.: Editura Univers & CEU,
Bucureşti, 1 998, voI. 1, p. 25; 1I.t.)
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i se acordă atentie, lasă î n umbră celelalte clasificari şi consecinţele pe
care le-ar presupune ele.
Aşa se face că, ne ma i spune S. de Beauvoir,
o credintă sinceră o ajută mult pe fetită să evite orice complex de inferio
ritate: ea nu este nici mascul, nici femelă, ci o crea tură a lui Dumnezeul .

Sfântul Toma se va servi de un procedeu analog, pentru a sugera
superioritatea cunoaşterii referitoare la mântuire asu pra cunoaşteri i
fenomenelor sensibile: "el îl invită pe om, ne spune Gilson, să-şi
îndrepte privirile, de preferinţă, spre alt domeniu, care nu mai este pur
şi simplu omenesc, ci domeniul fiilor lui Dumnezeu " 2.
Nu numai substantivul comun şi adjectivul, ci şi numele propriu
poate fi utilizat pentru a opera aceasta schimbare de punct de vedere.
Când, spre exemplu, după dezastrul armatelor engleze în Ola nda, PiU
cere Parlamentului să spună " dacă nu era un imens avantaj pentru
Europa în general, faptul că Olanda nu a fost alipită Franţei fără luptă"3, el
modifică aprecierea eveni mentelor, raportând dezastrul, nu la grupul
restrâns care este Olanda, nici la Anglia, ale cărei interese nu ar îndrăzni să
le atace, ci la o noţiune care le înglobează pe amândouă şi care îi
furnizează o anumita consolare victimei, prezentându-i soarta solidară
cu a unui continent a cărui înfrângere este departe de a fi consumată.
Calificările prezintă uneori un caracter atât de neaşteptat, încât s-ar
vedea în ele, mai degrabă decât o alegere, o figură. Important este să
vedem ce face d in ele o figură argumentativă4. Forma clasifica toare este
cea care produce un efect impresionant. Iată un exemplu extras d i n
Bossuet:
Î n aceste stări deplorabile [de mizerie publică] ne putem gândi să ne
impodobim corpul; şi nu tremurăm oare imbrăcându-ne cu su bzisten ta,
cu viata, cu agoniseala săraci lor5?

Ibid. , voI. II, p. 449.
GI LSON, Le tOl//islIle, p. 523. (Ed. rom.: Humanitas, Buc., 2002, p. 538; I/.t.)
3 W. rm, Ol'll l;olls 01/ Ilie Frellchwar, p. 90.
4 Cf. § 41 : Figuri de retorică şi argumentare.
.
� BOSSUET, Senl/ol/s, vol.": Sur [ 'il/ /eg, il!! de la pelli/eIlCe, p. 616
1

2

.
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Podoabele sunt calificate, simplu, ca subzistenţă a săracului: forma
clasificatoare consideră d rept câştig acel ceva către care tinde predica
lui Bossuet.
Ca li ficaJlea , inserarea într-o clasă, poate fi exprimată nu prin
folosirea unei noţiuni deja elaborate, ci prin aceea a u nei conjuncţii de
coordonare, precum " şi " , " sau " , " nici " . Vom lua două exemple, dintr
un acelaşi volum de Gide, în care el începe prin a se revolta împotriva
unui procedeu, pe care nu ezită să-I utilizeze câ teva pagini mai departe:
Şi nici măcar nu îţi voi mai vorbi despre ea [ despre cartea lui
Stimer), dragă Angela, dacă, printr-un procedeu demn de legile scelerate,
unii nu ar dori să lege acum soarta lui Nietzsche de cea a lui Stimer, să-I
judece pe unul laolal tă cu celălalt pentru a-i îngloba mai bine pe amândoi
în tr-o admiraţie sau o reprobare mai uşoară. ( . . . ) indignează-te pur şi
simplu când auzi spunân du-se: " Stimer şi Nietzsche" aşa cum însuşi
Nietzsche se indigna auzind spunând u-se: Goethe şi Schiller" l .

Gide aplică imediat el însuşi tehnica ruşinoasă:
Este posibil să ne placă sau să nu înţelegem deloc Biblia, să ne placă
sau să nu înţelegem deloc O mie şi I/ua de /lopţi, dar, vă rog, eu aş împărţi
mulţimea gând itorilor în două clase, din ca uza a două forme inconcili
abile de spirit: cei care în fata acestor două cărti se emoţionează; cei care
în fata acestor două cărti rămân şi vor rămâne închişj2.

Aici nu există conjuncţia " şi " exprimată, dar este ca şi cum ar fi;
cele două cărţi sunt inserate într-o aceeaşi clasă faţă de care reacţia va fi
identică. Şi aici există omogeniza re şi, prin aceasta, egalizare a valorilor.
Nici într-un caz, nici În celălalt, nu există argumentare în favoarea
acestei egaIizări. Dar există prezentarea celor doi termeni ca şi cum
inserarea lor într-o aceeaşi clasă ar fi de la sine înţeleasă, şi formarea
unei clase ad hoc prin unirea celor doi termeni pe un plan de egalitate.
Acest procedeu de ca lificare prin coordonare se poate aplica oricărui
obiect. Este de ajuns, pentru a reuşi acest lucru, să tratăm aceste obiecte
în acelaşi fel. A utorii umoristici, crea torii de utopii, ajung adesea să
I GIDE, Pretextes, p. 1 35.
GIDE, Ibi,i., p. 175.
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producă un efect comic tratând în acelaşi fel comportamente impuse de
convenţii sociale şi altele care nu sunt deloc astfel.
Un astfel de tratament nu se termină în mod obligatoriu cu
formarea de clase tehnic elaborate. Cel mai adesea nici o noţiune nu va
permite desemnarea lor: este suficient ca indivizii astfel juxtapuşi şi
care formează o clasă să reacţioneze un ii asupra al tora în mintea
auditorului şi astfel această tehnică capătă o valoare argumentativă. Nu
este totuşi indiferent ca inserarea într-o clasă să se facă sau nu prin
folosirea unei calificări. Noţi unea de care ne servim joacă adesea un rol
esenţial, chiar dacă nu ar fi decât din cauza nuanţei de elogiu sau de
blam care i se asociază. Am văzu t deja că uzajul tendenţios al unor
calificări precum " tiran " sau " pirat" a fost condamnat de către Bentham
sub numele de " petiţie de principiu într-un singur cuvânt" l. Acest rol al
noţiunilor ne determină să studiem alegerea sub aspectul său cel mai
profund probabil, adică cel mai insidios şi de asemenea cel mai
ineluctabil.

§ 33. Despre uzajul noţiunilor
Ca lificarea datelor, insera rea lor în clase constituie cele două
aspecte ale unei aceleiaşi activităţi, privită când în comprehensiune,
când în ex tensie, activi tate care este apl icarea noţiunilor la obiectul
discursului. Aceste noţiuni, atâ ta timp cât folosirea lor nu suscită d i fi
cul tăţi, se prezintă şi ca date pe care considerăm că ne putem baza şi pe
care ne bazăm Într-adevăr în mod eficient. Dar na tura acestui acord,
conştiinţa precarităţii sale, a limitelor l ui, ca şi a posibilităţilor argu
mentative pe care le conţine pot fi interpreta te divers.
Trecerea univocă de la cuvânt la ideea pe care acesta o reprezintă
este, în ochii teoreticienilor antici, un fenomen care decurge din bu na
folosire a limbii. Mai mult, se presupune că această idee poa te fi deter
minată cu precizie prin recurgerea la alte i dei, ele însele exprimate prin
termeni univoci, sau că ea poate face obiectul u nei intuiţii raţionale2.
I Cf. § 28: A r g u me nta rea ad 'ra1l1inem şi petitia de principiu.
Cf. PASCAL, De�pre spiritul geometric., pp.363-364. (Ed.
Buc., 1967, pp. 363-364; n.I.)

2

rom.: Ed. Ştiintifică,
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Limbajul artificial al ma tema ticienilor furn izează, de secole, multor
minţi luminate, un ideal de claritate şi de univocitate pe care limbile
naturale, mai puţin elaborate, ar trebui să se străduiască să-I imite.
Orice ambiguitate, orice obscuritate, orice confuzie sunt, în această per
spectivă, considerate imperfecţiuni, eliminabile nu numai în principiu,
dar şi în fa pt. Univocita tea şi precizia termenilor ar face din limbajul
ştiinţific cel mai bun instrumen t pentru funcţiile de demonstrare şi
verificare, şi tocmai aceste caractere s-ar dori impuse oricărui limbaj.
Dar sunt oare toate funcţiile limbajului în acelaşi fel legate de aceste
calităţi şi se poate spune chiar că limbajul ştiinţific este într-adevăr ferit
de orice ambiguitate? O discuţie care s-a derulat, ca urmare a unui
articol de M. Blackl, într-o revistă consacra tă filosofiei ştiinţelor2, îi
permite lui A. Benjamin să ajungă la concluzia că ideile vagi fac parte
integrantă din ştiinţă şi că orice teorie a semnificaţiei care le neagă nu
este o teorie a ştiinţeP.
Cum putem explica acest reviriment? EI rezultă, se pare, din aceea
că s-a recunoscut că o noţiune nu poa te fi considerată drept univocă
decât dacă sfera lui de aplicare este în totalitate determinată, ceea ce nu
este posibil decât într-un sistem formal din care s-a putu t elimina orice
neprevăzut: noţiunea de " nebun " la jocul de şah îndeplineşte această
conditie. Dar nu este acelaşi lucru atunci când este vorba despre noţi
uni elaborate în interiorul unui sistem ştiinţific sau juridic şi care
trebuie să se aplice unor evenimente viitoare a căror natură nu poate fi
întotdeauna complet preciza tă . Tocmai pentru a ţine cont de această
situaţie, F. Waismann ne cere, într-un articol remarcabil, să abandonăm
ideea că noţiunile ştiinţific utilizabile pot fi reduse la nişte set/se-data,
căci folosirea lor presupune o textură adaptabilă la exigentele unei
experienţe viitoare:
Spre exemplu, scrie el, definim aurul prin opoziţie cu alte metale,
precum al iajele. Este suficient pentru nevoile noastre actuale şi nu câutâm
mai departe. Avem tendinţa de a neglija faptul că exista mereu alte direcţii
în care conceptul nu a fost definit. Şi, daca am face-o, am putea cu

I M. BLACK, Vagueness, în Pltilosoplty of Scicllce, 4, 1937.
2 V. articole de HEMPEL, COPILOWISH, în PI,i/osoplly of Science, 6, 1 939.
3 Ibid., p. 430.

Alegerea datelor şi adaptarea lor

1 65

uşurinţa să ne imaginam cond itii care ar pu tea necesita noi Ii mWiri . Pe
scurt, nu poate fi definit un concept precum aurul cu o precizie absolu tă,
adicl! in aşa fel încât orice coltişor şi orice fisurli sl! fie astupate ca să nu se
strecoare indoiala! .

Î n măsura în care experienţele viitoare şi modul de a le examina
nu sunt pe de-a-ntregul previzibile, este indispensabil ca termenii cei
mai bine precizaţi să fie concepuţi ca înconjuraţi de o zonă de
indeterminare suficientă pentru ca ei să poată fi aplicaţi la real. O
noţiune perfect clară este aceea ale cărei cazuri de aplicare sunt toa te
cunoscute şi care nu admite deci un nou uzaj, care ar fi neprevăzut2:
doar o cunoaştere divină sau limitată în mod convenţional este
adecvată unei astfel de exigenţe.
Pentru aceste motive, nu este posibil, după cum sugerează Bobbio,
ca rigoarea dreptului să se apropie de cea a matematiciP, nici, aşa cum o
propune Kelsen, să nu vedem în drept decât un ordin închis4• În tr-adevăr,
judecătorul nu poate, aşa cum poate logicianul formalist, să limiteze,
odată pentru totdeauna, câmpul de aplicare al sistemului său . EI riscă
să se facă vinovat de denegare de justiţie dacă refuză să judece "su b
pretextul tăcerii, al neclari tăţii sau al insuficienţei legii " (art. 4 d i n
Codul l u i Napoleon). E I trebuie, d e fiecare dată, s ă poa tă judeca dacă
dispoziţia legală invocată este sau nu aplicabilă situaţiei, chiar dacă
aceasta din urmă nu a fost prevăzută de către legi uitor: aceasta îl obligă
să ia o decizie motivată în privinţa modului în care va stabili o
categorie juridică sau alta5•
Când uzajul noţiunilor nu este formalizat, apl ica rea lor pune deci
probleme referi toare la organizarea şi preciza rea conceptelor. Aceste
probleme sun t cu atât mai ineluctabile, cu cât noţiunile de care ne
servim sunt mai vagi şi ma i confuze. Este cazul, mai ales, al noţiunilor
! F. WAISMANN, Verifiability, în A. FLEW, Essays OI/ Logic and ulIIguage, p. 120.
2 ef. Ch. PERELMAN, Problemes de logique juridique, in " Essais de logique
j uridique" , Jounwl des Tribullaux, 22 avri1 1 956, p. 272.
� ef. N. BOBBIO, Scienza del diritto e analisi del Iinguaggio, în Saggi cii critica
delle sciel/ze, p. 55.
4 H. KELSEN, Reil/e Reclltslellre, 1 934.
5 Cf. Ch. PERELMAN, Le râie de la decision da ns la theorie de la connaissance,
Ades du 11' COl/Xres ill lemationai de Pllilosoplde ties Sciences, 1, p. 150.
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ca re, în mod explici t sau implici t, se referă la nişte mulţimi nedetermi
nate, precum, turnurile negative, ca " ceea ce nu este viu " , " cei care nu
plătesc impozite " . Este mai ales cazul noţiunilor confuze, precum
noţiunea de justi ţie', care nu pot fi precizate şi aplicate decât dacă
alegem şi punem în evidenţă unele dintre aspectele lor, incompa tibile
cu altele, sa u chiar noţiuni ca cea de merit al cărei uzaj nu se concepe
decât în funcţie de însăşi confuzia conţinu tă de ele: înseamnă a eva lua
referindu-ne, în acelaşi timp, la subiectul care acţionează şi la rezultatul
obţinut2.
Astfel, utilizarea noţiunilor unei limbi vii nu se mai prezintă,
foarte adesea, ca o simplă alegere de date aplicabile la alte da te, ci ca o
construcţie de teorii şi o interpretare a realului graţie noţiunilor a căror
elaborare o permit. Ma i este ceva . Limbajul nu este numai mijloc de
comunicare: el este şi instrument de acţiune asupra spiri telor, mijloc de
persuasiune. Or, nu s-a pus încă suficient în evidenţă influenţa
necesi tăţilor argumentării asupra maleabili tăţii noţiunilor3. Î n ceea ce
priveşte ma i ales noţiunile funda mentale ale moralei şi ale filosofiei,
doar argumentarea şi controversa permit să se explice de ce le nuanţăm, de
ce introducem d istincţii care arată ambigui tatea a ceea ce fusese consi
derat mai înainte clar. Şi tocmai pentru că noţiunile utilizate în argu
mentare nu sunt univoce şi pentru că sensul lor nu este stabilit ne
varietl/r, nu sunt constrângătoare concluziile unei argumentări.
Valorile admise de către auditoriu, prestigiul oratorului, însuşi
limbajul de care se serveşte el, toate aceste elemente sunt într-o
constantă interacţiune când este vorba de a câştiga adeziunea spiri telor.
Logica formală a el iminat toate aceste probleme din tehnica sa demon
strativă graţie unui ansamblu de convenţii întemeiate perfect într-un
domeniu al cunoaşterii pur teoretic. Dar ar fi să ne mintim siguri şi să
Cf. Ch. PERELMAN, De la ll/stice.
Cf. E. DUPREEL, Su r le rapport de la logique et de la sociologie, ou theorie
des idees confu ses, Rev. de lIuEfaplJysiqlle el de morale, iuI. 191 1 ; Le rapporf social,
pp. 227 şi urm.; La logique et les sociologues, Rel'. de 1'/ns/i/1I1 de Social. Solvall,
·
1924, n. 1, 2; La pensee confuse, AIIllales de fEcale des Hal/ fes E lI/des de Galld, t.
III, 1 939, reluat în Essais plllralisles.
3 Cf. Ch. PERELMAN şi L. OLBRECHTS-TYTECA, Les notions et l'argumentation,
Arcl/ivio di Filosofia, 1955.
•
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ignorăm anumite aspecte fundamentale a le gândirii umane, dadl am
ignora influenţa pe care nevoile de decizie şi de acţiune o exercită
asupra li mbajului şi a gâ ndirii.
§ 34. Clarificarea şi obscurizarea noţiunilor
Necesita tea unui limbaj uni voc, ce domină gândirea ştiinţifică, a
făcut din clarita tea noţiunilor un ideal pe care considerăm că trebuie să
ne străduim mereu să-I rea lizăm, uitând că chiar această clari tate poate
obstrucţiona alte funcţii ale limbajulujl. De altfel, urmărind acest ideal,
ne-am ocupat, tehnic, de realiza rea acestei c1arificări a noţiunilor, şi,
teoretic, de descrierea ei, fără să ne ocupăm de ocaziile şi de uzajele
care provoacă obscurizarea lor, aşa cum, într-o grădină bine îngrijită,
nu suntem preocupaţi de felul în care cresc buruienile: ne mul ţumim să
le smulgem. Credem, dimpotrivă, că uzajul noţiunilor şi reglementa rea
acestuia în funcţie de nevoi trebuie să ne facă să înţelegem, totodată,
cum se c1arifică, se obscurizează noţiunile şi cum uneori clarificarea
unora poate antrena obscurizarea altora.
Tocmai am văzut că o noţiune nu poate fi perfect clară decât î n
interiorul unui sistem formal. De vreme ce anumite experienţe s u n t
legate de un sistem formal care ar trebui să permi tă descrierea şi
prevederea lor, se introduce deja o anumită indeterminare din faptul că
nu se spune, 11 priori, cum va fi realizată această integrare a experienţei.
Odată realizată integrarea, sistemul respectiv va comporta, în afara
regulilor formale, reguli semantice care privesc interpretarea semnelor,
aplica rea lor unui aspect anume al realului, considerat drept model al
sistemului analizat. Rezultă de aici că, în afara unui formalism pu r,
notiunile nu pot rămâne clare şi univoce decât în raport cu un domeni u
d e aplicare cunoscu t ş i determinat. O aceeaşi noţiune, ca cea d e număr,
al cărei uzaj este perfect univoc într-un sistem formal, va înceta să aibă
această limpezime când ne servim de ea în ontologie. Invers, o noţiune
eminamente confuză, ca cea de libertate, poate vedea clarifica te unele
dintre uzajele sale într-un sistem juridic în care statu tul oamenilor liberi
este definit prin opoziţie cu cel al sclavilor. Dar să notăm imediat că
I

ef. B. PARAIN,
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acordul asupra unor uzaje clare ale unei noţiuni confuze, dacă aduce
servicii de necontesta t într-un domeniu anume, va fi inu tilizabil în
majoritatea cazurilor în care era folosită ma i înainte noţiunea confuză.
Aceasta rezultă clar dintr-o analiză ca aceea întreprinsă de Dupreel
despre noţiunea de meriti.
Salvador de Madariaga ne aminteşte, în legă tură cu aceasta, ceea
ce fusese spus adesea de către englezi:
Sensul complexitâtii vietii, care face gândirea englezâ concretâ, o
face şi vagâ.

şi, mai depa rte,
Caracterul complex şi vital a l gândirii engleze cere deci drept normll
ceva mai complicat şi în acelaşi timp mai elastic decât ratiunea. Aceastll
normll este întelepciunea2.

Trebu ie notat totuşi că acest uzaj va g al noţiunilor se completează
cu specificarea unor situaţii în mod tradiţional reglementate În care
utilizarea chiar a acestor noţiuni este precizată la ma ximum.
Dar o notiune confuză nu poate fi epuizată prin enu mera rea
'
cazurilor sale d e aplicare. Î nseamnă să spunem şi că ea nu poate fi eli
minată din preocupările noastre prin critica succesivă a unei serii a
aspectelor sale: nu este deloc de ajuns să arătăm că toa te formele de
justiţie, de libertate, de înţelepciune pe care le avem în vedere sunt o
păcăleală pentru a devaloriza definitiv aceste noţiuni.
Când sistemul lor de referinţă nu este indicat şi nu poate fi înlo
cuit într-o manieră univocă sau, chiar, când sunt integrate în sisteme
ideologice foarte diferite unele de altele, noţiunile confuze permit
cristalizarea unui efort global de bunăvoinţă; dar apl icarea lor particu
lară la scopurile unei acţiuni concertate va necesita, de fiecare dată,
reglări apropria te. Aşa se face că adoptarea declaraţiei universale a
drepturilor omului de către partizanii u nor ideologii foarte diferite a
permis, după cum spune ]. Maritain, să se ajungă la nişte norme
practice care " justificate în mod d iferit pentru fiecare, sunt şi pentru
1 E. DUPREEL, Essais plll ral is tes, pp. 328-329 (La pensee confuse).
2 Salvador DE MADARIAGA, ElIglislrmen, Fretrclnnen, Spania rds, pp. 70, 77-78.
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unii, ca şi pentru alţii principii de acţiune analogic comune" l . Doar
uzajul unor noţiuni confuze, Înţelese şi interpretate de fiecare conform
propriilor sale valori, a permis acest acord, al cărui merit principal este
favorizarea unui dialog ul terior. În ziua În care nişte terţi, judecători
sau arbitri, vor fi deseIr.naţi pen tru a tranşa conflicte, pe baza cartei
adopta te, interpreta rea variabilă a fiecăruia dintre semnatari va conta
mai puţin decât faptul Însuşi de a fi acceptat textul a că rui in terpretare
nu este univocă, ceea ce va creşte în aceeaşi măsură puterea de apre
ciere a judecătorilor.
Cum sensul noţiunilor depinde de sistemele În care sunt ele
utilizate, pentru a schimba sensul unei noţiuni, este de ajuns ca ea să fie
inserată într-un nou context şi mai ales să fie integra tă în raţionamen te
noi. Este ceea ce remarcă cu fineţe Kenneth Burke În legătură cu
dovezile carteziene ale existenţei lui Dumnezeu:
Unul dintre editorii l u i Descartes, John Veitch, a spus eli, atunci
când Descartes punea sub semnul îndoielii o dogmă veche, mai degrabă
decât s-o a tace fron tal, el v iza sa-i " sape temel iile " . Şi se debarasa de
principii traditionale " nu atât prin a tac direct, câ t substituindu-Ie noi
dovezi şi premise " . Veitch îl ci teazâ şi pe un apărător al lui Descartes care
spune cu ironie câ duşmanii lui îl numeau ateu " d u pâ toate probabilitll ţile
pentru că dâduse noi dovezi ale existenţei lui Du mnezeu! " Dar aceste noi
dovezi erau, într-adevâr, noi determinâri ale lui Dumnezeu. Şi prin
aceasta, ele schimbau în mod subtil natura lui " Dumnezeu " ca termen de
motivalie . . . 2.

De fiecare dată când prezentăm ca element al unui sistem bine
structurat o noţiune care este în mod tradi ţional confuză, cititorul poa te
avea impresia că am exprimat ceea ce el a gândit d intotdea una, dacă n u
a r avea el însuşi un context suficient d e precis care ar asigura acestei
noţiuni unele dintre determinările sale. Dar dacă acest context ar exista,
cititorul va crede mai degrabă că-i vorba de trădare, cum este cazu l
scolasticilor indignaţi de îndrăznelile unui Descartes.
Noţiunile confuze îl pun pe cel care se serveşte de ele în faţa unor
dificultăţi care, pentru a fi rezolvate, cer o aranjare a conceptelor, o
I Î" jllrul l/oii declaraţii Iwh'ersale a drepturilor om"l"i, Introducere, p. 1 2.
2 Kenneth Burke, A Grm"mar of motives, p. 55.
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decizie privitoare la maniera de a le înţelege într-un caz dat. Această
decizie, odată admisă, va avea ca efect clarifica rea noţiunii în unele
dintre uzajele acesteia în care ea va pu tea juca rolul de noţiune tehnică.
O noţiune pare suficient de clară atâta timp cât nu se văd situaţii în care
ea s-ar preta u nor interpretări divergente. Când o astfel de situaţie
apare, noţiunea se obscurizează, dar, după o decizie care reglează
aplicarea sa univocă, ea va părea mai clară decât era mai înainte, cu
conditia ca această decizie să fie unanim adrnisă, dacă nu de toţi, măcar de
toţi membrii unui grup specializat, ştiinţific sau juridic.
Noţiunile au cu atât mai mult şansa de a fi obscuriza te, cu cât
propozi ţiile în care sunt inserate pa r greu de respins, fie pentru că ele
confirmă anumite categorii universale, fie pentru că sunt obligatoriu
valabile, ca texte sacre sau prescripţii legale. Întregul efort, într-a devăr,
nu se poate referi decât la interpretarea acestor propoziţii.
Să ne amintim în legătură cu aceasta o idee a lui La Bruyere:
Muritorii care vorbesc în testamentele lor pot sâ se aştepte sâ fie
ascultati ca nişte proroci: dar fiecare îşi trage spuza pe turta sa şi îi
interpreteazâ în felul lui, vreau sâ spun dupâ dorintele şi interesele lui! .

Mobilele care împing la interpretări variate pot fi mai nobile decât
cele pe care le ci tează La Bruyere: poate fi vorba, în cazul teologu lui, de
o grijă pentru coerenţă, în cazul judecătorului, de o grijă pentru echi
tate; ceea ce ne interesează, este să semnalăm circumstanţele în care
interpretările variate riscă să se producă şi să contribuie la obscurizarea
noţiunilor.
Noţiunile se obscurizează, de asemenea, ca urmare a tulburărilor
pe care situaţii noi le pot introduce în raporturile admise între diferitele
lor aspecte. Dacă anumiţi ind ivizi se conduc într-un anume fel, o
legătură între natura şi comportamentul lor se va face În mod normal:
acesta din urmă va fi considerat expresia esenţei lor. Acelaşi adjectiv va
veni să exprime, într-un mod indiscemabil şi ambiguu, o determinare
în spaţiu sau în timp, apartenenţa la un partid şi un fel de a se
manifesta: european, medieval, liberal, calificând o cultură, o artă, o
1 LA B RUYERE,

Caracterele, Desp re câteva !/Zall/e, 56, p .442 . (Ed. rom.: Editura
pentru Literaturâ, Bucureşti, 1 968, 56, voI . II, p. 246; n.t.)
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politică, prin determinările şi prin natura manifestărilor lor. Dacă
acestea din urmă ajung să nu mai coincidă, dacă cultura europea nă se
răspândeşte pe alte continente, dacă bisericile gotice su nt construite în
secolul al XX-lea, dacă membri ai altor partide aderă la o pol i tică
l iberală, sau dacă, invers, locu itori ai Europei se Iasă inf1uenţa ţi de
cultura Indiei, dacă se găsesc, în Evul Medi u, manifestări ale artei
clasice şi dacă membri a i partid ului libera l preconi zează mă suri
socialiste, noţiunile se obscurizează şi ne întrebăm dacă nu este cazu\,
din nou, să căutăm un criteriu care să perm ită apl icarea lor univocă.
De altfel, uzajul noţi unilor fiind legat de consecinţele lor practice,
modificarea acestor consecinţe antrenează, prin urmare, reacţii în ceea
ce priveşte uzajul lor. În Belgia, un mare număr de măsuri lega le au
fost decretate d upă 1939 cu cl auza că ele vor înceta într-o zi care urma
să fie fixată, prin decret regal, pentru " trecerea armatei pe picior de
pace " . În 1 947, la d oi ani după sfârşitul ostilităţilor, chiar dacă armata
belgiană fusese demobilizată de mult timp, acest decret regal nu fusese
încă promulgat. După cum expl ica M. Lilar, ministru al Ju stiţiei în acea
vreme,
Dacă trecerea armatei pe picior de pace nu este încl! realizată la ora
actuală, aceasta pne excl usiv de dificu ltăIi de ordin jurid ic. Î ntr adevăr
această trecere a armatei pe picior de pace este un act cu o forţă juri d ică
importantâ, care necesită revizuirea, text după text, a întregii legislapi de
război şi mai ales a tuturor decretelor-lege emise de puterile
extraordinare din 20 martie 1945 şi lovite de caducitate prin faptul trecerii
armatei pe picior de pacei.
-

,

Limita de validita te a puterilor speciale, în virtu tea cărora fuseseră
luate măsuri, fusese fixată într-o manieră mai categorică cu referire la
un fa pt anume, trecerea arma tei pe picior de pace, aşa cum nu ar fi fost
posibil prin simpla menţi une a " întoarcerii la condiţii normale de
viaţă " . Dar acest uzaj al noţiunii de " trecere a armatei pe picior de
pace" nu ar exista fără a se acţiona asu pra ei: suficient de clară mai
îna inte, ea se obscuriza prin sol idaritatea stabilită între ea ş i totalitatea
consecinţelor sale jurid ice.

1

AU I/ales parle11le,,'aires de Be/gique, Camera Reprezentanţilor, şedinlR din 5

febru arie 1947, p. 6.
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Orice uzaj analogic sau metaforic al unei noţiuni o obscurizea ză.
Într-adevăr, pentru a exista uzaj anal ogic, trebuie ca noţiu nea să fie
apl icată unui a l t domeniu decât câmpul său normal de apl icare şi acest
uzaj nu poate fi deci reglementat şi precizatl . Uzajele viitoare vor
păstra, vrem nu vrem, din acest uzaj analogic, o urmă care, nefiind
neapărat aceeaşi la toţi utilizatorii, nu poa te face al tceva decât ca
noţiunea să fie ş i mai i mprecisă.
Total i tatea acestor circumstanţe, la care trebuie adă ugate cele,
foarte nu meroase, în care noţiunea este mod i ficată de nevoile argumen
tării înseşi şi despre care vom trata în paragraful urmă tor, contribuie la
ceea ce se nu meşte viaţa li mbajului şi a gândirii, aceasta conducând la o
evoluţie a sensului cuvintelor.
Această evoluţie poate fi, la rândul ei, util izată pentru obţinerea
unor efecte poetice capabi le, şi ele, să acţioneze asupra uzajului li ng
vistic. Charles Chasse a arătat că Mallarme s-a servi t de multe cuvinte
cu sensul lor vechi şi perimat, mergând până la a scrie " La ele de
Mallarme est chez Littre/Cheia lui Malla rme se găseşte în Littre" 2; ar fi
su ficient, în opinia lui, să ne referim la acest sens pentru a înţelege
anu mite poeme considerate obscure. Dar să insistăm, împreună cu G.
]amati şi cu R. Ca illois3, asupra fa ptului că nu ne putem mulţu mi,
pentru a înţelege astfel de texte, cu sensul vechi. Într-adevăr, nu ne
aşteptăm d i n partea cititorului să facă abstracţie de sensul actual al
cuvintelor; acesta interferează cu cel vechi pentru a crea un ansamblu
conceptual evocator care nu corespunde niciu nui moment al evolu ţiei
semantice şi care este mai vag decât sensurile deja cunoscute.
Să notă m în încheiere că evoluţia noţiunilor, ca urmare a uzajului
lor, va avea u n efect cu atât mai deplorabil pentru înţelegerea lor
univocă cu cât, pentru majoritatea spiritelor, toată această evoluţie nu
prezintă d ecâ t aspecte fragmentare, reglări, aproximări ale unui ace
lu iaşi concept, care interacţionează unele cu al tele. Oratorul va trebu i,
I Cf. § 82: Ce estE' analogia.

2 Ch. CHASSE, La cle de Mallarme est chez Littre, QIIO lIadis, mar.-mai 1950; Les
chis de Mal/anlle, 1954.

3 G. JAMATI, Le langage poetique, În Fonnes de I'art, fom,es de I'esprit, pp. 271-272.
R. CAILLOIS, Poetiqlle de 5t-loll/I Perse, pp. 22 şi urm.
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de fiecare dată, să scoată în evidenţă, să facă prezente unele din tre
aceste aspecte în detrLllentul al tora. EI va face acest lucru cel mai
adesea servind u-se de p1astici tatea lor şi adaptând noţiu nile la nevoile
argumentării . Analizei acestor tehnici de adaptare îi vom consacra
paragraful viitor.

§ 35. Uzajele argumentative şi plasticitatea noţiunilor
Felul în care sunt prezentate noţiunile fundamentale Într-o discu
ţie depinde adesea de faptul că ele sun t legate de tezele pe care le
apărăm sau de cele ale adversarului. În general, când o noţiune caracte
rizează propria sa poziţie, oratorul o prezintă ca fiind nu confuză, ci
suplă, bogată, conţinând ad ică mari posibilităţi de valorizare şi, mai
ales, putând să reziste asalturilor unor noi experienţe. Dimpotrivă,
noţi unile legate de tezele adversarului vor fi fixe, prezentate ca
imuabi le. Procedând astfel, oratorul face ca inerţia să joace în benefici u l
l u i . Supleţea noţiunii, care este postulată d i n pri mul moment şi care
este revendicată ca fi indu-i inerentă, ne permite să m inimalizăm, subli
niindu-Ie totodată, schimbările pe care nou a experienţă le-ar impune,
pe care obiecţiile le-ar reclama: adaptabili tatea de principiu la nişte
circumstanţe noi ne va permite să susţinem că se menţine vie aceeaşi
noţiune. Iată câ teva exemple.
H. Lefebvre apără un ma terialism suplu şi bogat, chiar dacă el
fi xează conceptul de idealism:
Pentru materialismul modern, idealismul se defineşte şi se critică
prin I/I/ila/erali/a/ea sa.
Dar materia liştii nu trebuie să permiti! să se simplifice adevăru rile
cele mai i mportante ale materialismu lui, să le lase să cadă din nou la
nivelul materialismului vulgar, prin omiterea rezu ltatelor preţioase obţi
nute de către idealişti in istoria cunoaşterii şi mai ales în logică! .

Materialismul poate şi trebuie să îngl obeze tot ceea ce este valabil,
el beneficiază de o plastici tate care este contestată în mod explicit idea-

! H. LEFEBVRE, A la ll/I/Iiere dl/ materialisme dialeclique,
dialec/iqlle, pp. 38-39.

1: Logiqllc fo ,.",cl/e, logiqltc
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l ismului, care se defi neşte, după cum spune autorul, prin unilaterali
"
ta tea " sa .
Aceeaşi rigidita te este i mpusă noţiunii de metafizică " , conside
"
rată ca exprimând o stare depăşită a cunoaşterii; au torul se Întreabă
chiar cu m a fos t posibilă metafizica l : atitud inea sa presupune că metafi
zica este incapabilă de adaptare şi de Înnoire, că ea este del i mita tă,
odată pentru totdeauna şi că fu ncţiile sale sunt defi ni tiv fixate. Am
pu tea opune acestu i punct de vedere reflecţiile asupra metafizicii
dezvoltate de u nul dintre noi care a prezen ta t extinderile succesive ale
metafizicii şi a căutat să arate permanenţa acesteia: metafizica În ca li
ta te de ontol ogie, apoi ca epistemologie, apoi ca elucidare a motivelor
opţiunii axiologice, metafizică vii toare În sfârşit, cu frontiere imprevi
zibile2• Fără să vrea el a dat astfel un exem plu de f1exibilizare a unei
noţiu ni.
Se pare că tehnica se dezvoltă adesea În dublu plan. Pe de o parte,
noi facem de fapt noţiu nile mai su ple, ceea ce permite u til izarea lor În
circu mstanţe care se Îndepărtează mul t de uzajul lor pri mitiv; pe de
al tă parte, calificăm drept suple noţiunile În discuţie.
Caracterul fix al conceptelor adversarului facili tează refutarea lor
şi permite ca ele să fie considerate perimate, inadaptabile şi, prin
aceasta, depăşite. Concepţiile pe care le apărăm vor fi cele ale unei gân
d iri vii, suple, adaptabile şi, prin aceasta, mereu actuale. Aceste proce
dee di verse, oricât de spontane ar fi, sunt totuşi interpretate adesea, de
către adversar, ca semn de incomprehensiune sau de rea-credinţă,
Împotriva căreia nu pierde ocazia să protesteze.
A face ca noţiu nile să fie ma i suple sau mai rigide este o tehnică
adoptată când aprecierea care le priveşte trebu ie să rezul te, măcar În
parte, din argumentare. Dimpotrivă, când valoarea desemnată de
noţiune este clar stabil i tă şi prealabilă argumentării, ne vom servi de o
altă tehnică, referitoare mai degrabă la extensiunea noţiunilor. Ea
constă, pur şi si mplu, În a lărgi sau a restrânge câ mpul u nei noţiuni În

1 lbid., p. 20.

2 Ch. PERELMAN, Philosophies premieres et philosophie regressive, În Rheloriqlle
el pl,i/osopl,ie, pp. 85 şi urm.
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aşa fel încât ea să înglobeze sau nu anu mite fiinţe, anumite lucruri,
anumite idei, anumite situaţii. Spre exemplu, vom extinde câmpul
termenului peiorativ fascist " pentru a îngloba in el anumiţi adversari;
"
pe când, pentru a-i exclude, vom restrân &e extensiu nea termenului
democratic " care este valorizant. I nvers, vom li mita sensul cuvântului
"
fascist" , pentru a-i exclude din el pe prietenii pe care îi susţinem, şi
"
vom extinde sensul cuvântului democratic" , pentru a-i include în el .
"
Această tehnică nu este utilizată doar În politică. O Întâl nim chiar În
controverse ştiinţifice. Aşa se face că Edouard Claparede constati! că,
a tunci când asociaţionismul a fost abandonat de psihologi, ei se criticau
unii pe alţii tratându-se de asociaţionişti şi Iărgind progresiv această
noţiune pentru a putea îngloba în ea pe adversar. Şi Claparede îşi
termină amuzanta anal iză cu concluzia: Eşti mereu asocia ţionistul
"
cuiva " ! .
Rezultă d i n aceste câ teva observaţii că uzajul noţiunilor Î n funcţie
de dorinţa de a valoriza sau de a devaloriza ceea ce califică ele nu poate
să nu aibă o influenţă profundă asupra semnificaţiei lor. Aceasta nu
este deloc, aşa cum ar încerca anumite anal ize să ne facă să credem, o
juxtapunere a două elemente, unu l descriptiv, altul emotiv. Ceea ce
numim "sensu l emotiv " al noţiunilor2 este o com ponentă pe care
teoreticianul preocupat să descrie complexitatea efectelor limbaju lui
este obligat să o introducă, a tunci când vrea să corecteze, mai târziu,
ideea că semnificaţia noţiunilor este esenţialmente descriptivă, adică
a tunci când acestea au fost analizate În manieră statică. Dar dacă
această semnificaţie este analizată în manieră d ina mică, în funcţie de
uzajele argumentati ve ale noţiunii, vedem că câmpul de a plicare a l
noţi unii variază Î n funcţie d e aceste uzaje ş i c ă plasticitatea noţiunilor
este legată de acestea. Semnificaţia emotivă " face parte integrantă din
"
semnifica�a noţiunii; nu este deloc o asociere suplimentară, întâmplătoare,
străină caracterului simbolic al Ii mbajului3. Uzajul argumentativ al
noţiunilor influenţează deci asupra confuziei care le caracterizează .
1 CLAP AR EDE, La gellese de I'I'ypolllese, p. 45.

2 OGDEN şi RICHARDS, TIle IIIem,i/lg of lIIem,illg, Ch. L. STEVENSON, EtI,ies III,LI
Lallgllage; ef. şi A Symposium on emotive meaning, PI,i/. RezI., '1948, pp. 111-1 57.
3 O. Ch. PERELMAN şi L. OJ-.BRECHTS-TYTECA, Les ,wliolls el l'arg" ",ell ialioll.
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Tocmai măsura În care ele servesc drept instrument de persuasiune
face ca acordul asupra util izării lor să fie mai d i ficil . Valorile universale,
pe care le considerăm i nstrumente de persuasiune prin excelenţă, sunt
desemnate, ni meni nu se va mira de acest lucru, de noţiunile cele mai
confuze ale gân dirii noastre.
Aceste remarci sunt suficiente, pentru moment, ca să evi denţiem
faptul că prezentarea datelor nu constă În tr-o simplă alegere Între
elemente prea labile, ci într-o aranjare care expl ică, măcar parţial, dina
mismul l i mbajului şi al gând irii.
Alegerea premiselor oferea acel ceva particular studiului nostru, şi
anume că era uşor şi util să o recunoaştem sub avataruri foarte diverse:
selecţia datelor care are drept corolar acordarea prezenţei lor, rol ul
in terpretării, al egerea anumitor aspecte ale datelor realizată pri n uzajul
epitetului, prin inserarea fenomenelor într-o clasă sau alta cunoscută în
prealabil de audi tori şi, În sfârşit, alegerea care se operează prin uzajul
şi transformarea noţiu nilor Înseşi. Am crezut că este bine să ordonăm
analiza noastră în aşa fel încât aceasta să apară ca o aprofundare
continuă. Nu trebuie să ascundem faptul că, tratând despre selecţia
datelor, despre interpretare, despre uzajul epitetului, despre inserarea
într-o clasă, despre recurgerea la pl asticita tea noţiunilor, am reluat
adesea, sub aspecte noi, anal iza unui aceluiaşi proces fundamental. Ni
se pare totuşi că nu poate fi neglijată anal iza niciunuia d intre aspectele
pe care le-am avut în vedere, dacă nu consimţim la o sistematizare
filosofică, sau chiar pur şi simplu tehnică, cel puţin prematură. Ord inea
adoptată în stu diul nostru ne-a determinat să considerăm în ul timă
instanţă uzajul şi transformarea noţiunilor, adică aspectul sub care
problema alegerii ne obli gă să regândim, într-o perspectivă retorică,
majoritatea problemelor semantice.
Aceasta înseamnă să spunem că forma sub care sunt enunţate
datele este în mod necesar cea pusă în d iscuţie în tot ceea ce precede. Şi
ne-am putea Întreba dacă, din punctul de vedere al raţionamentului,
alte probleme care ar privi În mod special forma sunt de luat în
considerare. De aceasta ne vom ocupa în cursul celu i de-al treilea
capitol, referitor la prezentarea datelor şi la forma d iscursului. Prin ce
se va disti nge, mai ales de cele preceden te, acest al treilea capitol?
Numai prin aceea că, în l oc să plece de la pu ncte de vedere care În mod

Alegerea date/or şi adaptarea lor

1 77

tradiţiona l privesc raţionamentul, cred inţa, adeziunea, pe scurt ceea ce
face obiectul, sau scopui, persuasiunii, noi vom pleca de la puncte de
vedere care în mod traCiţional privesc forma, expresia gândirii şi ne
vom strădui să vedem rolul posibil pe care diversele particularităţi de
expresie îl pot avea în prezentarea datelor. Aceasta Înseamnă să
spunem că termenul " formă " va fi u tilizat într-un sens cu mult mai
apropiat d e cel al scrii torului decâ t de cel al logicianului.

CAPfTOLUL J ( (

Prezentarea datelor şi forma discursului
§ 36. Materia şi forma discursului
Am avu t deja ocazia să semnalăm, În capitolul precedent, rolul
deosebit care trebuie atribu it, În argu mentare, prezentei, punerii în evi
dentă a anumi tor elemente asupra cărora oratorul doreşte să concen
treze atentia pentru a le permite să ocupe pri m-planul conştiintei.
Înainte chiar d e a argumenta pornind de la anumite premise, este esen
tial ca continu tul acestora să se detaşeze pe fondul nediferenţiat al
elementelor de acord d i sponibile: această alegere a premiselor se
confundă cu prezentarea lor. O prezentare eficace, care impresionează
conştiinta auditorilor, este esentială nu numai în orice argumentare
care tinde către actiu nea i mediată, d ar şi În cea care vizează să orien
teze spiritul într-un anumit fel, să facă să prevaleze anu mite scheme
interpreta tive, să insereze elementele de acord Într-un cadru care să le
facă semnificative şi să le confere l ocul ce le revine Într-un ansamblu .
Această tehnică a prezentării a l u a t chiar o asemenea dezvol tare,
Încât Întreaga d isciplină a retoricii a fost redusă la studierea ei, retorica
fiind concepută ca artă de a vorbi bine şi de a scrie bine, ca o artă a
exprimării gân dirii, ca o artă de formă pură. Tocmai Împotriva acestei
conceptii, care se află la originea degenerescenţei retoricii, a sterili tăpi
sale, a verbalismului ei şi a di spreţu lui pe care ea l-a inspirat final
mente, trebuie să ne revoltăm. Noi refuzăm să separăm, În discu rs,
forma de fond, să stu diem structurile şi figurile de stil i ndependent de
scopul pe care trebuie să-I Îndeplinească ele În argumentare. Vom
merge chiar mai departe. Şti m că anu mite feluri de a ne exprima pot
produce un efect estetic, legat de armonie, de ritm, de alte calităţi pur
,
formale, şi că ele pot avea o influenţă argumentativă prin admiraţia,
bucuria, destinderea, excitarea, captările şi pierderile de interes pe care
le provoacă, fără ca aceste elemente d iverse să poată fi analizate ca
funcţie d irectă a argu mentări i. Vom exclude totuşi studiul acestor
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mecanisme, în ciuda i mportanţei lor incon testabile în acţiunea oratorică
din această anal iză pe care o facem noi argumentări i .
Ceea ce n e v a reţine atenţia î n anal iza formei discursului, î n
măsura în care considerăm c ă s e poate d i stinge de subiectul său, sunt
mij loacele datorită cărora o anumită prezentare a datelor situează
acordul la un anumit nivel. îl i mprimă cu o an umi tă intensitate În
conştiinţe, reliefează u nele di ntre aspectele sale. Doar gâ nd indu-ne la
anumite variaţii de formă, la prezentări diverse ale unui anumit
conţinu t, care nu este, de al tfel. întru totul acelaşi când a fost altfel
prezentat, va fi posibil să depistăm al egerea u nei forme anume. Aşa
cu m existenţa a mai mult de o interpretare posibilă ne permite să nu
confundăm textul cu sensurile care i se atribuie, tot astfel, gândindu-ne
la d iversele mijloace de care s-ar fi putut SeIvi oratorul pentru a-i face
cu noscută auditoriului tema di scursului său, vom ajunge noi, pentru
nevoile expozeului, să distingem problemele pe care le pun e
prezentarea datelor d e cele referitoare la alegerea lor.

§ 37. Probleme tehnice de prezentare a datelor
Orice d iscurs este limitat în timp şi practic lu crurile stau la fel cu
orice text care se adresează u nor terţi . Fie că această limitare este
i mpusă în mod convenţional sau depinde de oportunitatea, de atenţia
auditorilor, de interesul lor, de locul d isponibil în tr-un ziar sau într-o
revistă, de cheltuiel ile pe care le presupune tipărirea unui text, forma
d iscursul u i nu poate să nu ţină cont de ea. Problema generală a mărimii
discursului se răsfrânge imed iat asupra locului care i se va acord a
expunerii elementelor d e plecare, asupra alegerii acestora ş i a felului în
care vor fi prezentate auditoril or. Cel care rosteşte un discurs, vizâ n d
persuasiunea - contrar exigenţelor unei demonstraţii formale Î n care, î n
principiu, n i m i c n u a r trebui s ă fie subînţeles -, are datoria să-şi dozeze
timpul şi atenţia audi torilor săi: este normal să acorde fiecărei părţi a
expozeu lui său un loc proporţional cu i mportanţa pe care ar dori să o
vadă atribuită a cestuia în conşti inţa celor care îl ascultă.
Când o anumită premisă este cunoscută de toa tă l umea, şi când ea
nu este în d iscu ţie, faptul de a o enunţa ar pu tea părea ri dicol :
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( . . . ) dacă vreuna d intre aceste premise este cu noscută, nici nu mai trebuie
enunţată; căci auditoriul însuşi o înlocu ieşte, ca de exemplu, dacă vrem să
facem cunoscut faph,1 că Dorieus a învins într-un concurs cu cunună, este
de ajuns să spunem că el a fost învingător la Jocurile Olimpice, şi nici nu
este necesar să adăugăm faptul că a fost încun unat la aceste jocuri
oli mpice; căci toţi cunosc acest lucru 1 .

Această remarcă, ind iscutabil justă, atrage după sine două obser
vaţi i. Nu este Întotdeauna atât de uşor de arătat prem i sa subinţeleasă,
iar această premisă nu este mereu la fel de sigură ca În exemplu l citat.
Unii oratori nu se dau în lătu ri de la a utiliza această la titu dine pentru a
trece su b tăcere premise foarte d iscu tabile şi asupra cărora preferă să
nu atragă atenţia auditoriului lor. Pe de altă parte, anumite elemente
indubitabi le merită totuşi să ne lungim mult timp asupra semnificaţiei
şi importanţei lor, În loc să le lăsăm să se subînţeleagă sau pu r şi simplu
să le menţionă m. Prelungind atenţia care li se acordă, creştem prezenţa
lor În conştiinţa au ditorilor. Anu m i te sfaturi sigure ale unor retori
antici sunt destinate să ne amintească această tehnică de a accentua un
punct, prin timpul care i se consacră :
Obişnuiam, de asemenea, scrie Quintilian, sl'i extrag punctele asu pra
cl'irora eram de acord cu adversarul meu, bineînteles dacă îmi erau
favorabile, şi nu numai sl'i-i smulg mărturisirea, dar chiar o mărea m cu
ajutorul partitiunii2.

Sfatul lui Aristotel, adecvat atunci când este vorba despre un fapt
care serveşte doar de verigă Într-o argumentare, trebuie să fie Înlocuit
cu cel al lui Quintil ian când este vorba despre fapte indubitabile, dar
care trebu ie puse în valoare făcându-le famil iare. Dacă stilul rapid este
favorabil raţionamen tul u i, stilul lent este creator de emoţie: " căci
dragostea se naşte d i n obişnuinţă . . . De unde rezultă că oratorii conci şi
şi scurţi pătrund mai pu ţin În inimă şi emoţionează mai pu ţin" 3.

1

ARISTOTEL, Retorica, r, cap. 2, 1357 a, 18.21, p. 97. (Ed. rom.: Editura IRI,
Bucureşti, 2004, r, cap. 2, 1357 a, 16-21, p. 97; n./.)
2
QUINTIUAN, Arta ora/orică, voI. m, cartea vrr, cap. I, § 29. (Ed. rom.:
Minerva, Bucu reşti, 1974, p. 213; /1./.)
3 vIeo, Dcl lc ins/i/I/zim,i ora/oric, p. 87.
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Repetiţia consti tuie tehnica cea mai simplă pentru a crea această
prezenţă; accentuarea a.lumi tor pasaje, prin timbrul v ocii sau prin
tăcerea de care le facem 'preceda te, vizează acelaşi efect. Acu mu larea
povestirilor, chiar contradictorii, despre u n subiect d at, poate suscita
ideea importanţei acestuia. O avalanşă de cărţi referitoare la o aceeaşi
ţară acţionează nu nu mai prin con ţinutul lor, ci şi prin efectul exclusiv
al u nei prezenţe crescu te. Literatura roman tică, dramă şi nuvelă, a pus
din nou la loc de cinste Evul Mediu şi, redându-i prezenţa, a serv i t,
după cum spune pe bună dreptate Reyes, drept imbold gândirii istoricel .
Insistenţa poate f i realizată, de al tfel, prin mijloace m a i indirecte:
ne pu tem întreba dacă unul d intre efectele binefăcă toare ale u nor texte
obscure nu este acela de a spori atenţia; " prezenţa de spirit " ar face
prezent ceea ce vrem să comunicăm2. Uneori au torul speculează pe
marginea faptului că auditorul, în faţa unui semn care îi înşeală
aşteptarea, îi va acorda acestuia o importanţă sporită. Ara gon însuşi
anal izează acest mecanism în legă tură cu două versuri d i n cantica
pentru Elsa:
Ce ne sont plus les jours du vivre sepan:osl Au trecu t zilele vieţii separate
( .. . )
Et jamais tu ne fus si lointaine â mon gre . . . 1 Şi niciodată n-ai fost atât de
departe de gustul meu . . .
M i se va admite d! pluralul lui sCl'anfs, care impl ică două persoane,
c om pletea ză expresia. Oacl'i aş fi ales în cazul acesta o rimă la plural. acel
s final din separes ar trece drept inutil sa u drept eroare, iar scopul lui ar
scăpa3.

Acumularea de povestiri contradictorii pe o temă dată nu acţio
nează, fără îndoială, numai prin efectul de masă la care făceam aluzie
ma i sus, dar şi prin problema pe care o evocă această multiplicare.
Tehnica acumulării, a insis tenţei, este frecvent legată de o altă
tehnică, cea a evocării detaliilor, astfel încâ t adesea cele două nu pot fi
deosebite între ele. Se va trata u n subiect făcând să se succeadă descri
eri i sintetice, globale, analiza sau enumerarea detaliilor. În discursul

1 A. REYES, f i Deslinde, p. 1 01.
J. COCTEAU, La dif!iculte d'etre, p. 77.

2 ef.
3

ARAGON, Les yeux d'f/sa, p . 23.
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siiu funebru dedicat lui Turenne, Flechier descrie reacţiile provocate de
moartea mareşa l ului:
Câte suspine, câte vaiete, câte proslăviri au răsunat atunci În oraşe şi
În sate! Unul, văzând că-i sporesc recoltele, binecuvântează memoria
celui . . . Altu l . . . urează odihnă veşnică celui care . . . Î ntr-un loc se dedică
Sacrificiul divin al lui Iisus Hristos sufletului celui care . . . Î n altul i se
organizeazA o ceremonie funebrL . Astfel Întreg Regatul deplânge moartea
apărătorului său; ( . . .)1.

În alte cazuri vor fi expl icitate etapele succesive ale unui fenomen,
felul În care a fost el înţeles. Etapele evocate pot fi cele ale acţiu nii de
îndeplinit. Agenţii de publicitate ştiu că, indicând în detaliu operaţiile
care trebuie executate pentru a face o comandă, o fac prezentă conşti
inţei şi facil itează l uarea deciziei. Impresia de realitate este creată, de
asemenea, prin acumularea condiţiilor care preced un act sau prin
ind icarea tuturor consecinţelor sale. Iată d ouă exemple ale acestor pro
cedee luate din Proust:
[Matuşa Octave se prefăcea că s-a hotarât să se pli mbe a doua zi] O
punea pe Fran"oise, căreia la Început nu-i venea să creadă, nu numai să-i
pregătească dinainte lucrurile de îmbrăcăminte, să i le aerisească, pe cele
care stăteau de prea multă vreme În dulap, dar chiar sa comande trăsura,
să rezolve cu o aproximatie de un sfert de oră aproape toate micile treburi
zilnice 2 .
.
.
Tot astfel, pentru ca Al bertine să nu poată crede că exagera şi
pentru a o face să Înainteze câ t mai mult cu putinlă În ideea că ne vom
despărti, deducând eu Însumi ceea ce era de dedus din ceea ce spusesem,
Începusem să anticipez timpul care urma să Înceapă a doua zi şi care va
dăinui pentru totdeauna, timpul cât vom fi despărliti, făcându-i
Albertinei recomandarile pe care i le-aş fi adresat doar dacă ar fi Însemnat
să ne împăcăm peste câteva clipe 3.
. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . ', . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

FLECHIER, Oraisoll fl/ nebre de Henri de La TOl/r d' A I/vergne, vicomte de Turelme,
Paris, 1676, pp. 100-101 .
2 PROUST, A la recl/erclle dl/ temps perdu, voI. 1 2: La prisOJmiere, II, p. 19D. (Ed.
rom.: Editura Univers, Bucureşti, 1998, p. 310; lI.t.)
3 1bid., p. 31 1 .
1
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Există un paralelis m fra pant între aceste procedee care dau
,
prezenta şi metodologia ipotezei. A formula o ipoteză nu înseamnă să
formulezi o afirmatie izolată, căci explicitarea acesteia nu este posibilă
decât pri n enu merarea condiţiilor care îi sunt impuse şi a consecinţelor
care se deduc d i n ea. Acesta este motivul pentru ca re, alături de ipote
zele ştii nţifice care servesc inventiei, întâ lnim ipoteze argumentative.
Într-unul din discursurile sale, Demostene evocă ipoteza în care Eschin
ar fi acuzatorul, Filip judecă torul, iar el însuşi, acuza tu)1. EI îşi
imagi nează, în această si tuaţie fictivă, comportamentul, reacţiile fiecă
ruia, pentru a deduce d in ele care trebuie să fie comportamentul şi
reacţiile în situaţia reală. Uneori, di mpotrivă, ipoteza este descrisă în
toate detaliile sale, pentru a o face puternic i ndezirabilă sau şocantă.
Aceste două posibilităţi ne ind ică cele d ouă uzaje argumentati ve
obişnuite ale tuturor formelor u topiei. După cum pretinde pe bună
dreptate R. Ruyer, utopia caută a devărul mai pu ţin decât o sporire a
conştiinţei, ea confruntă realul cu o prez�nţă imagi nară, pe care o
impune pentru a obţine d in ea reacţii mai d urabile2. De aceea, utopia
propriu-zisă tinde să se dezvol te în cele mai mici d etalii ale sale: nu
ezi tă m să menţinem auditoriul în acest mediu nou ore întregi. Reuşita
nu este posibilă decât dacă structura logică a med iului imaginar este
aceeaşi ca aceea a med i ului obişn uit al cititorului, şi dacă evenimentele
produc de obicei în el aceleaşi consecinţe. M i turile colective, povestiri le
legendare care fac parte dintr- u n fond comun de cul tură, a u acest
avantaj asupra ipotezelor şi utopiilor că ele beneficiază cu mult mai
uşor de prezenţă. Pen tru a combate credinţa în superioritatea mâini i
drepte asupra mânii stângi, Platon ne spune: Dacă a m avea o sută d e
"
mâini, precu m Geryon şi Briareu, ar trebui, cu aceste o sută de mâini, s ă
pu tem arunca o sută de suliti " 3. El trece astfel d e la vechea structură în
care exista o diferenţă calitativă între cele două mâini la o structură în
care mâinile sunt exact la fel . Pentru că se poate referi la mi tologie,

DEMOSTENE, Discursuri : Asupra ambasadei II ecredillcioase, § 214 .
R. RUYER, L'Utopie el les IIlopies, cap. II.
3 PLATON, Lois, VII, 794 d şi urm., d . P.-M. SCHUHL, FIII/ tastintl, gâ",lirca şi
acţiul/ea, p. 186.
I

2
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ipoteza lui Pla ton se impune mai uşor atenţiei; ea pare mai puţin
arbi trară, mai puţin abstractă.
Pentru a crea emoţia1, specificarea este indispensabilă. Noţiunile
generale, schemele abstracte nu acţionează deloc asupra imaginaţiei.
Whately semnalează într-o notă că un auditoriu, care rămăsese
insensibil în faţa unor propozi ţii generale despre ca rnaj u l care a marcat
bătălia de la Fontenoy, a fost emoţionat până la lacrimi de un mic
detaliu referitor la moartea a doi tineri2. Pentru a da i mpresia de
prezenţă este u til de precizat locul şi momentu l unei acţiuni; Whately
sfătuieşte chiar să se u tilizeze, de fiecare dată câ nd este posibil,
termenul concret În locu l termenului abstract. Cu cât termenii sunt mai
speciali, cu a tât imaginea pe care o evocă ei este mai vie şi cu cât sunt ei
mai genera li, cu atât aceasta este mai slabă. Aşa se face că în discursul
lui A n tonius, din 1111ill5 Cezar de Shakespeare, conjuraţii nu sunt
desemnaţi d rept cei care l-au ucis" pe Cezar, ci drept cei ale căror
"
pu mnale l-au străpuns" pe Cezar3. Termenu l concret creşte prezenţa.
"
Sfa tul pare bun, ca regulă genera lă, dar, dacă vrem să precizăm
opoziţia d i ntre termeni abstracţi şi termeni concreţi, vom constata
existenţa mai multor feluri de abstractizări care acţionează cu siguranţă
În mod variabil asupra sentimentului prezenţei. Ne străduim adesea să
definim aceste feluri de abstractizări, fie prin aceea că ele abundă de
concret, fie prin caracterul lor constructiv: " om " ar fi de primul tip,
adevăr" de al d oi lea4• Dar vedem i mediat că li nia de cli vaj între
"
concret şi abstract depinde în toate cazurile de punctul de plecare pe
care il stabi lim, care va fi furnizat de concepţia noastră despre real.
Abandonând opoziţia di ntre concret şi abstract, pu tem încerca să
ierarhizăm anumite niveluri de abstractizare. Comentând scara lui
Korzybski care urcă spre nivel urile de abstractizare cele mai ridicate,
1 Emotia şi prezenta sunt intim legate dacă presupunem, aşa cum face D. O.

HEBB in 771e orgallizatioll of behavior, că emotia încetineşte procesul de
gândire, făcând astfel obiectul " interesant". Cf. HEBB şi THOMPSON,
Handbook of social psyclrologt), editat de L1NDZEY, voI. 1, p. 553.
2 WHATELY, Elell/ell ts of Rlletoric, p. 1 30, notă.
3 Ibid., pp. 194 la 197.
4 Cf. mai ales SCHOPENHAUER, ed . Brockhaus, voI. 2: Die Welt als Wil/e /Ind
Vorstel/lIIlg, Band 1, § 9, p. 49.
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Hayakawa semnalează că, la nivelurile cele mai de jos, faptele însele

acţionează direct asupra afectivităţii noastre1; dar acest lucru nu este

întotdeauna adevărat, dacă ne gândim că, pentru Korzybski, vaca pe
care o zărim ar fi mai abstractă decât atomii, electro nii, din care este ea

constituită şi pe care îi sesizează ştiinţa2•

Pentru a ne da seama de complexitatea problemei, este su ficient să

reflectăm la acţi u nea pe care o produc asupra imagina ţiei noastre ace

leaşi fapte, al căror aspect canti tativ ne este prezen ta t, când in cifre

absolute, când in cifre rela tive. În modul cel mai general, cifrele

absolute vorbesc mai intens imaginaţiei; obiectele, deşi considerate sub
aspectul lor pur cantitativ, sunt într-adevăr individualităţi indepen

dente prezente în cel ma i înalt grad . Dar inversul se poate produce, î n

special când cifra relativă, care în mod sigur nu este m a i concretă decâ t

cifra absol ută, se referă la un eveniment care ne emoţionează: spre

exemplu, probabilitatea de a muri în decursul anului de o boală sau
alta. Acelaşi raport numeric poate părea mai mult sau

mai pu ţ i n

concret după in teresul pe care i - I acordăm. Gradul de abstractizare n u

a r determina a t â t de mult prezenţa încât s ă nu fie determinat, aparent,

de ea . Şi în loc să rezolve problema care ne interesează, cu aju torul unor
consideraţii ontologice, nu ar fi oare mai corect să facem să depindă

ideea noastră despre concret de impresia de prezenţă pe care o provoa

că in noi anumi te niveluri de prezentare a fenomenelor?

Maniera i n tuitivă de a ne exprima, uzajul termenulu i care fra

pează nu este întotdeauna fără inconvenient. Schopenhauer a constatat

că unii scriitori evită, în măsura posibilului, exprimarea cea mai clară, şi

preferă uzajul noţiunilor mai abstracte care le permit să scape mai uşor

de obiecţiP. Remarca es te j ustă şi pl ină de învăţăminte. Dacă termenu l

concret şi precis permite stabilirea u n u i acord, în acelaşi timp graţie
prezenţei pe care o creează şi u nivocităţii pe care o favori zează, n u

trebuie s ă uităm niciodată că, î n anumite cazuri, doar uzajul unui termen
abstract ne permite să nu depăşim posibilităţile unui acord. În ulti mă

I

HAY AKAW A, Lallg/lage ill YllOug/ll aud Actioll,

2 1bid., p. 169.
3

p.

127.

SCHOPENHAUER, ed. Brockhaus, vo\. 6, Parerga /II/ri Paralipolllellll, II, § 283,
p. 552. ( Ed. rom.: Alfa, laşi, 201 1, p. 528.)
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instanţă, termenul cel mai concret, cel mai prezent, poate corespunde
inexprimabilul u i, poate să nu fie decât demonstrati v u l efemer al unei

prezenţe extrem de instabile.
un icitatea sa, împinsă

Dorinţa

de a exprima concretu l în

prea depa rte, poate fi nu baza u nei bune

înţelegeri, ci renunţarea la orice în ţelegere. Prezentarea datelor trebuie
să se adapteze, în fiecare caz, la cond iţiile unei argumen tări eficace.

§ 38. Forme verbale şi argumentare
Prezentarea datelor nu este independentă de problemele de li mbaj.

Alegerea termenilor, pentru a ne exprima gâ ndirea, este rareori fără

influenţă argumentativă. Doar ca urmare a eliminării del iberate sau

inconştiente a i n tenţiei argumentative se poa te admite existenţa sinoni

melor, a termenilor care a r fi susceptibili de a fi utilizaţi, fără deosebire,
unul în locul celuilalt; numai în acest caz alegerea unuia dintre aceşti

termeni este pură chestiune de formă şi depinde de raţiuni de varietate,

de eufonie, de ritm oratoric. Această intenţie negativă pare că vine de la

sine de fiecare d a tă când intenţia argumenta tivă nu poa te fi cunoscută,

precum în d icţionarele În care termenii par interşanjabi l i, pentru că

su nt menţionaţi În tot felul de scopuri utile. Dar când este vorba despre
utilizarea lor de că tre UIT orator în tr-un d iscurs particular, echivalenţa

sinoni melor nu poate fi asigurată decât având în vedere situaţia de

ansamblu în care se inserează discursul, şi ma i ales anumite conve nţii
sociale care ar p u tea să-I impună. Uneori, alegerea unui termen va fi

destinată la a servi drept indice, i nd ice de dis tincţie, de familiaritate sa u
de simpl itate. Uneori, va servi mai direct la argumentare, situând mai

bine obiectul d iscursului într-o ca tegorie decât ar face-o uzaju l sinoni

melor: unei astfel de intenţii i-ar putea corespunde alegerea cuvăntului
"
" hexaedru în loc de " cub" .
Intenţia a rgumentativă este reperată în general prin ind icele pe

care il prezintă uzajul u nei termen care se îndepărtea ză de limbaj u l

obişnuit. Este de l a s i n e înţeles c ă alegerea termenului obişnuit poate
avea şi valoare de argument; pe de altă parte, s-ar cuveni să precizăm

unde şi când uzajul unui termen anume poate fi consi derat obişnuit;

grosso modo, vom putea considera drept objşnuit termenul care trece
neobservat. Nu există al egere neutră - dar există o alegere care pare
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neutră şi plecând de la ea pot fi studiate modificările a rgume n ta ti ve.

Termenul neutru depinde, evident, de mediu. Spre .exemplu, sub
ocupaţia germană, În Belgia, În anumi te medi i era fără Înd oială normal

ca germa nul să fie desemnat cu termenul de " boche" . De atunci
folosirea termenului " german " pu tea indica fie o slăbire generală a
atitudinii ostile faţă de d uşman, fie o stimă specială pentru un german
anume

care meri ta această consideraţie. De asemenea, folosirea
"
perifrazei " persoană care are Înclinaţia de a induce în eroare pentru a-I
desemna pe " mincinos " poate avea drept scop pe acela de a dezbrăca,

pe câ t posibil, acest termen de elementul devalorizant pen tru a-I

asimila unui termen descriptiv şi pentru a da j udecăţii În care intervine
el alura unei j udecăţi de faptl, de unde semnifica ţia a rgumentativă a
"
acestei perifraze, pe care nu o posedă termenul " mincinos . Aceste
două exemple arată că termen ul pe care îl numim neutru, a dică acela

care trece neobservat, este departe de a fi întotdeauna cel pe care-I

numim în general descriptiv sau factual. N imic în această privinţă n u

este mai arbitrar decât disti ncţiile care s e fac in şcoală Între discurs
factua l,

neutru,

descriptiv

şi

discurs

sentimental,

emotiv:

aceste

distincţii nu prezintă in teres decât în măsura în care atrag atenţia

studentului asupra in trod ucerii ma nifeste de judecăţi de va loare în

argumentare,

dar ele sunt

nefaste în

măsura

În care fac să se

subinţeleagă că există moduri de a ne exprima care ar fi descrip tive în
sine, d iscursuri în care interv i n
indiscutabilă.

doar

faptele şi

obiecti vitatea lor

Pentru a d iscerne uzajul argumentativ al unui termen, este deci

important să c unoaştem cuvintele sau expresiile de care s-ar fi putut

servi oratorul ş i cărora el le-a prefera t cuvântul utilizat: a nsamblul de
locuţiuni d isponibile ar putea fi numit, pentru a urma terminologia
semanticienilor olandezi, o familie

de C/Ivill te, care nu

sunt cuvinte legate

1 Ne vom servi în mai multe rânduri de noţiunile de judecata de valoare şi de

judecatii de fapt in sensul admis in general astazi. Tratatul nostru incearca, de
altfel, sa arate ca nu exista distincţie neta şi fundamentală între aceste două
feluri de judecata.
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printr-un sistem de derivare, ci expresii înrudi te prin sensul lor1 .

Bineînţeles, consti tu i rea unei as tfel de fam i l i i de cuvinte nu este lipsită

de o doză de a rbi trar, pentru că această fa milie nu este determinată de

nici un alt criteriu în afara ideii prealabile pe care o avem despre

conceptu l a cărui elucidare o va permite ea. Evoluţia conceptul u i ar
depinde de variaţiile d i n utili zarea fiecăruia dintre cvasi-sinonimele2

care fac parte d in această familie: aceşti termeni ar forma un sistem în

interacţiune3. Nimic n u s-ar opune, de altfel, ca termen i i din mai multe

limbi diferite să fie consideraţi ca făcând parte dintr-o aceea şi fmnilie

de
cuvin te, cu condiţia ca contactele între aceste cercuri l ingvistice diferite
să fie suficiente. Proba bil că chiar în acest domen i u pu ţin studiat
intervenţia noţiunii de

fa milie de cuvinte ar putea face cele mai mari

servicii. Vom vedea fără îndoială că introducerea unui termen străin, cu

n uanţele sale particulare de semnificatie, poate avea ca efect modifi
carea conceptului deja existent şi de asemenea că poate da fiecăruia
dintre cvasi-sinonime un nou arierplan. Astăzi sensul cuvântului " onoare "
este cu siguranţă influenţa't în acelaşi timp de termenul francez " honneur"
şi de termen ul spaniol " honor" , cel puţin în conşti inţa oamenilor de
litere, pentru care ele aparţin unei aceleiaşi fa milii de cuvinte.
Termenii unei aceleiaşi fa milii formează un ansamblu În raport cu

care se specifică un termen: ei sunt într-o oa recare măsură fondul pe

care se detaşează termenul utilizat. Dimpotrivă, termenii înru d iţi prin
deri vare se infl uen ţează direct unul pe altul. Anticii vorbea u în mod

1 Cf. G. MANNOURY, HalldlJOek .ter allalytisc"e sigllijika, 1, pp. 43, 126;

B.

STOKVIS, Psyc1wlogie der sllggestie eli all tosllggestie, p. 19.
2 Termenul de Cl/asi-sinonim trebuie luat aici în sensul cel mai larg pentru că el
poate îngloba cuvinte cu formă gramaticală foarte diversă, precu m " necesar"
şi " din cauza " .
3 Notiunile de Sprac"feld (câmp lingvis tic), de Bedelltllllgsfeld (câmp de semnifi
catie), introduse de lingvistica structurală, ar putea, de asemenea, servi şi
studiului alegerii argumentative. Cf. J. TRIER, Der deutsc"e Worfsc"atz illl
Sil/llbezirk des Verslandes, pp.1-26; Sprachliche Felder, Zeitsc,," fii r deu lsc/le
Bildllng, ian. 1932, pp. 417 la 427; Das Sprachliche Feld, Neue Ja" rbiic"er fii r
Wissel/sc/lajt /llId JlIgenbildllng, 1934, 5, pp. 428-480. Despre aceste câmpuri
semantice, ef. S. ULLMANN, Precis de semalltiqlle fran�aise, pp. 303-309.
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normal despre argument prin înrudireI , care constă în a a pli ca u n
acelaşi predica t termenilor deri vaţi unul d i n altul, precum " j ust eme nt
şi " juste " . Acest gen de argument este motiv pentru m u l te obi ec ţii în
sensul că neglijează mai ales divergenţa evoluţi ilor seman tice. Dar n u
"

este mai puţin adevărat că, "înaintea oricărei argu mentări, este adesea
important să prezen tăm un enunţ în termeni susceptibili de a evoca alţi

termeni pri n derivare, adevărată sau imaginară.

•

Şi mai eficace va fi apropierea termenilor în tr-un acelaşi context.

Când descal i fici o teorie, tra tând-o de simpl istă, a spune i mediat după
aceea despre o altă teorie că nu este deloc mai puţin simplă2 înseamnă

să-i dai o nuanţă peiora tivă, de vreme ce, în mod obişnuit, simplitatea
unei teorii ştiinţifice constituie o calitate incontestabilă. Găsim

la

Jouhandeau un frumos exempl u de interacţiune de termeni, realiza tă

da torită unor efecte pur (ormale. Unui general german care îi luase, în

1940,

conacul şi care tocmai îi elogia Franţa, o aris tocrată nonagenară îi

răspunde:

Într-adevăr, domnule, ţara mea este o mare ţară, dar care a cunosc u t
de atât d e mult timp regimuri d e aşa o micime încât, c a să folosesc
limbajul doamnei Deffand, după trombonişti şi tromboniţi, trebuia să ne
aşteptăm (şi nimeni nu este mai puţin surprins decât mine de acest lucru)
să-i vedem şi pe trompeţii voştrP.
Acolo unde raportul între forme uzuale nu este suficient, v o m

pu tea recurge la metagrame şi la alte mutaţii pentru a efectua aprop i

erile dorite.

Anal iza rol ului argumentativ al unor variaţii de expresie nu se

poate face decâ t da torită divergenţelor în raport cu expresia care trece

neobservată. Luată ad litfernlll, această metodă ar lăsa să se creadă că a

ne servi de expresii care trec neobservate nu este un procedeu d e

argumentare. Evident nu este aşa. Dar orice studi u care s e referă nu la

1 Cf. ARISTOTEL, Retorica, II, cap. 23, 1 397 a; ef. şi argumentele " înrudite" ,
CICERO, Topica, § 12; QUINTI LIAN, Arta oratorică, voI. II, cartea V, cap. X, §
85 (ed. rom.: p. 59; I/.t.).
2 B. NOGA RO, La va/eur /ogiqlle des tlll?o/'ies ecol/ol/liques, p. 1 55.
3 M. JOUHANDEAU, LII / IIwllde, p.1 7.
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divergenţe, ci la ceea ce trece neobserv at va avea un ca racter global. EI

nu va putea să se refere la efectul unei astfel de modalităţi de expresie

particulară: cel mult vom putea analiza de ce există in teres pentru

exprimarea În manieră neutră, şi nu cum se ajunge la ea. Pentru că, de
îndată ce maniera poate fi Înţeleasă, se în ţelege şi că ea prezintă

ca ractere speciale care pot fi definite al tfel decât prin neutralitate.

Atunci cân d ne întrebăm de ce se exprimă un orator În manieră

neutră, subînţelegem că el ar putea să nu o facă şi că, făcând-o, are un

scop. Tocmai problema procedeului este cea care se pune sub unul d i n
numeroasele s a l e aspecte.

O

vom întâlni l a fiecare pas: absenţa tehnicii

poate fi o metodă, nu există ceva natural care să nu poată fi voit.

Să ne mul ţ umim aki cu câteva remarci despre efectele sobrietăţii

din punctul de vedere al argumen tării. Yves Gandon, Într-un studiu
despre stiIul l u i Gide, semnalează:

Unii merg până la a spune că un stil eclatant nu i-ar fi servit în egală
măsură. Acest vocabular fără asperitllji, acest enunt care nu tinde decât
spre esential şi stinge, s-ar putea crede, ideea autorului sub fraze fără
relief, sub locuţiuni golite de orice sens agresiv, ar forma instrumentul
ideal pentru scrii torul în căutare de ambianle febrile sau detestabile1.
Gandon respinge acest raţionament " prea vizibil insti tu i t doar
pentru comod itatea domnului Gide şi pe care exemplul domnului
Mauriac . . . este suficient pentru a-I distruge " . Dar Yves Gandon se
înşeală atunci când compară clima tul febril al lui Mauriac cu cel al lui

Gide. Mauriac este de tradiţie creştină, în timp ce Gide încearcă să

promoveze norme noi: el este febril prin ceea ce aprobă şi nu prin ceea

ce descrie. ar, se pare că, În interiorul unei ortodoxii, toate procedeele
sunt utilizabile:

dimpotrivă,

atunci

când

se încearcă

promovarea

j udecăţilor de valoare neobişnu i te, şocante, acestea ar fi mai uşor de
admis când stilul nu şochează. Nu este deci imposibil ca stilul neutru al

lui Gide să-i fi putut într-adevăr servi în efortul să u de persuasi u ne.

Dacă am menţionat aceste remarci ale lui Gandon, este pentru că ele
atrag imediat atenţia asupra unuia dintre a vantajele stilului neutru :

acela de a sugera o transpunere de la asentimentul general acordat

limbajului la' asentimentul pentru normele exprimate. Nu trebuie să

1 Yves GANDON, Le demon dll style, p. 1 6.
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uităm, într-adevăr, că printre elementele de acord, limbaj u l este unul

dintre cele mai importante. Quinti lian subliniase deja, urmându-I pe

Cicero, că pentru orator " defectul, am putea zice cel mai mare, constă
în a te feri de felul obişnuit de exprimare şi de ideile general

acceptate" l . Apropierea dintre l i mbajul obişnuit şi ideile admise nu este

întâmplătoare: limbajul obişnuit este, în el însuşi, manifestarea unui

acord, a unei comuniuni, la fel ca şi ideile admise. EI poate servi la a
favoriza acord u l asupra ideilor.

Recurgerea la stilul neutru poate fi de asemenea considera tă un

caz particular de renunţare care tinde să intiirească increderea consim
ţită în premise2. Stilul neutru sporeşte cred ibilitatea în c..,ntrast cu ceea

ce ar fi putut fi un stil argumentativ mai susţinut; el acţionează prin
cunoaşterea pe care o avem, de al tfel, despre forţa argumentativă a

unor variaţii de stil.
Î ntâ lnim

aici

un

fenomen

pe care nu

l-a m

putea

sublinia

îndeajuns: şi a n ume că cunoaşterea generalizată - măcar intuitivă - a

tehnicilor argumentative, a condiţii lor lor de aplicare, a efectelor lor

este la baza multor mecanisme argumentative:

auditorul

consi dera t un i gnorant ci,' di mpotrivă, un a v izat.

nu este

Să luăm, pentru a ilu stra acest ra port Între artă şi argumentare,

schiţa şi versiunea definitivă a unor pasaje de Bossuet. Alegem inten

ţiona t un pasaj citat în tr-un tra ta t de retorică3. Autorul trata t u l u i insistă

pe progresul stilului:

Prima versiune: " Când asistăm la funeralii, sau când auzim vorbin
du-se despre vreo moarte neprevăzută, discutăm . . " A doua versiune:
"Nu auzi la funeralii decât vorbe de u i m ire, despre câ t de muritor este
acest mort. . . "4
.

Progres în ceea ce priveşte n umărul, armonia, forţa, densitatea. Şi,

prin aceasta, pliicerea pentru artă este sporită. Dar mai ales, Bossuet a

găsit, pentru a o încorpora in d iscursul să u, o argumentare a l u i Epictet:

lQUINTILlAN, Aria oratorică, voI. III, cartea VIII, prefaţă, § 25.
Minerva, Bucureşti, 1 974, p. 297; I/.t.)
2 Cf. § 96: Retorica in cali tate de procedeu.
3 SAINT-AUBIN, G l l ide pOllr la classe de r/,eloriqllc, p. 1 36.
� BOSSUET, Se"'/OlIs, voI. II: Serl/lol/ sl/r la IIIO/'t, p. 449.

(Ed. rom . :
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de ce să ne mirăm că o vază fragilă se sparge, că un muri tor moare. Prin
folosirea clasificării, situând mortul prin tre muri tori, se introduce în
mod explicit în cea de-a doua versiune o argumen tare care nu era decât
impl icită în schiţă. Să adăugăm o exa gerare, o întărire a observa ţiei: nu
numai că se d iscută despre o moarte neprevăzută dar " nu se aud decât
vorbe de uimi re " ; absurditatea va apărea cu atât mai gravă, cu cât
manifestarea ei este mai frecventă. Putem spune dec i că, părând că
alege o formă nouă pentru gândirea sa, Bossuet a transformat de fapt
forţa premiselor argumentării sale: mai mult, el a încorpora t deja
argumen tarea în însăşi expri marea acestor premise. Să nu u ită m că
artificial şi pentru comoditatea analizei separăm premisele de argu
mentare: în rea l i tate, există deja argu mentare în însăşi poziţia premi
se lor. Aceasta apare mai ales dacă se juxtapun anu m i te va riaţii de
formă în exprimarea celor din urmă: fără aceste varia ţii, argumentarea
ar trece neobservată. Dar faptu l însuşi că o putem pune în evidenţă
prin studiul varia ţiilor dovedeşte că, chiar acolo unde exprimarea pare
neutră şi trece neobservată, există deja adesea o selecţie a termenilor şi
o schiţă de argu mentare.
§ 39. Modalităţile în exprimarea gândirii
Maniera în care ne formulăm gândirea face cunoscute unele dintre
modalităţile sale, care modifică reali tatea, certitud inea sau importanţa
datelor discursului.
Suntem în trucâtva de acord astăzi în a recunoaşte că modalităţile
semnificaţiei sunt da te, de preferinţă, prin anu mite forme gramaticale,
dar că acestea pot servi şi la exprimarea altor moda lităţi. Această
independenţă rela tivă este subliniata atât de noile şcoli de semiotică!,
cât şi de susţinâtorii vechilor discipline filologice2. Conşti inţa acestei
supleţi face loc câutârii u nor categorii de sens, " categorii afective " , care
nu corespund categoriilor gra maticale şi care se pot exprima prin
d i ferite mij loace gramaticale. Sâ notâm, . totodatâ, câ, paralel cu acest
1

O.

MORRIS, Siglls, Langllage and Bel/llvior, pp. 62 şi urm., pp. 82, 93, 103, nota A,

p. 257.
2 O.

BRUNOT, La pe/lsee el le lallgage.
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efort de a g1\si modalităţ ile gâ ndirii sub formele gramaticale variabile,

asistiim la eforturi inve rse, adidl cele care tind sâ lege de alegerea

cutiirei sa u cu târei ca tegorii de exprimare verba lâ o con d u i t1\ bine
definit1\. Martor este Fr. Rostand, care încearcii o exegez1\ psihanali ticii a

formelor grama ticale şi a dobând irii lor de câtre copi)1.

În ceea ce ne pri veşte, ni se pare i m porta nt sâ atragem atenţia

asupra rolu l u i argumentativ juca t de anu m i te forme de exprimare, care
ţin de modalitâţi, în sensul larg al acestui termen. Remarcile n oastre n u

v o r fi axate î n mod exclusiv n ici p e forma gramaticală, nici p e categorii
psihologice sau logice.

Aceeaşi idee poate fi formulată în tr-o ma nieră afirma tivă sau

negativă. A atribui o calitate unui obiect, inseanmă deja a o alege printre
multe a l tele, pentru că este consi derată importantâ sau caracteristică.

Orice descriere se bazează pe un fundal de pe care dorim să detaşăm

obiectul, într-o manierâ care nu devine semnificativă decât în funcţie de

scopul urmărit. Dar această referire la s i tua ţie, şi la maniera în care o

orien tăm, poate să nu fie decela bilă de că tre cel care nu recunoaşte
legătura dintre gândire şi acţiune. În cazul formulăr i i negative, referirea

la altceva este cu totul expl icită: negarea este o reacţie la o afirmaţie

reală sau virtuală a cel u i lalt2. Pentru Bergson, gând irea care se lipeşte
pe real i tate nu s-ar putea exprima decât într-o manieră afirma tivă:

Restituiti conştiinţei caracterul si!u exclusiv ştiinţific sau fi losofic,
presupuneţi, cu a l te cuvinte, că realitatea vine să se incadreze singură
Într-un spirit care nu se preocupi! decât de lucruri şi se interesează de
persoane: se va afirma dl cu tare sau cutare lucru este, nu se va afirma
niciodată di un lucru nu este. ( . . ) ceea ce existi! se poate consemna, dar
inexistenla inexisten tului nu�.
.

Gândirea negativă, În opinia lui, nu i n tervine decât dacă suntem

interesaţi de persoane, a d ică dacă se argumentează .
.

Fr. ROST ANO, GralIIl/laire e/ affec/ivi/e.
GUILLAUME, MarII/ei de psyclr% gie, p. 26l .
� BERGSON, L' eZlo/lI/ioll eY/?a/rice, pp. 315-316. (Ed. rom.: Institu t u l European,
Iaşi, 1998, pp. 266-268; 11. /.)
I
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Doar în anumite cazuri, bine defini te, când numai două posibi

l i tăţi sunt prezente în conştiinţă, respingerea prin negare a uneia dintre

ele însea mnă a o alege pe cealaltă, care este astfel prezen tată adesea ca

răul cel mai mic. Uneori negaţia n u corespunde nici unei afirma ţii

preci se, ci reveleazii un ordin de preocupări. Să ne întrebăm, d u pă

Empson şi Britton, ce Înseamnă fraza lui Othello: " Totuşi, nu îi voi
vărsa sângele" ' . A u d i torul, într-un astfel de caz, trebu ie să ghicească

dadi este vorba despre respingere ca gen sau ca specie, a dică dacă acest

act respins trebuie sâ fie interpreta t în funcţie de un gen de acte în
cadrul căruia el ar fi o specie, un fel de a ucide prin tre a l tele sau un fel

de răzbunare printre al tele, care pot fi avute în vedere sau dacii acest

enu nt reprezintă un gen, şi ce gen, adică dacă nici un asasinat nu va fi

înfăptuit, dacâ n ici o răzbunare nu va fi dusă la îndepl inire. După cum
este adopta tă o interpretare sau alta, negaţia ar pu tea fi anuntu l unei

răzbu nări sau al unei iertări. Dar in teresul formei negative provine din

aceea că, oricare ar fi interpretarea, moartea este evocată în mod
irezisti bil.

Aceeaşi a mbigui tate se găseşte a tunci când negaţia se apl ică nu

unei asertiuni, ci unei noţiuni, prin apoziţia unui prefi x. Aşa se face că
în " inuman " negatia poate privi genul şi poate desemna ceea ce este

complet străin omulu i, sau poate desemna specia de oameni sau de
conduite umane care nu rea l izează idealul uman. Formularea negativă
Iasă în

nedeterminare conceptu l

decupajul.

în i n teriorul căruia se operează

Când d ispunem de un anumit număr de da te, posibilităti vaste ni

se oferă în privinţa legăturilor pe care le vom stabili între ele. Problema
coordonârii sau a subordonârii elementelor tine adesea de ierarhia

valorilor admise; totuşi, în cadru l acestor ierarhii de valori, putem

formula legâturi între elementele discursul u i care vor modifica în mod

considerabil premisele: noi operâm între aceste legâturi posibile o

1

"
" Yet 1'11 not shed her blood . SHAKESPEARE, Otllello, aetul V, se. II; ef. W.
EMPSON, SeveI! types of ambiguity, pp. 185-1 86; K. BRIITON, Comlllull icatio/1,
p. 1 2.
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al egere tot atât de importantă ca aceea pe care o operă m prin clasificare
sau ca l ificare.

Gramaticienii cunosc În limba francezâ conjuncţii de coordonare,
et / şi" , " mais / dar", ou / sau", car /câci " , donc / deci", " ni
"
"
"
"
/ n ici " , şi conjuncţii de subordona re, precu m bien que /chiar dacă " ,
"
malgre que / cu toate câ", pu isque /intrucât " . Dar, dacă examinăm
"
natura legâturilor astfel semnificate, trebuie sâ recunoaştem câ subordo
prec um

narea propoziţiilor unele altora se impune, oricare ar fi conjuncţia utilizatâ.
Într-adevăr, conju nc ţi ile de coordonare precum şi " , " sau " , nici",
"
"
deci " , pot fi privite ca exprimând o rela ţie logică. Dar nu se întâmplă
"
decât în con d i P i bine definite ca această relaţie logică să lase
propoziţiile legate as tfel pe picior de egalitate. Î ntr-o manieră genera lă

constatăm că, în practica discursului, se i nsereaz1\, aprpape întotdea
una, sub forma unei coordonări, o i n tenţie de subordonare.

Să luăm cazul foarte simplu al unei succesiuni de evenimente: " L-am

în tâ lnit pe prietenul tău ieri; nu m i-a vorbi t despre tine" . Prima propo

ziţie este un fapt, pe care in terlocutorul meu nu îl contestă; a doua la

fel. Ele sunt coordonate şi s-ar putea uni prin conjuncţia
i nterpretarea normal1\ în anu m i te situaţii va fi:

vorbit despre tine,

c1liar dacă

şi" . Dar
"
prietenul t1\u nu mi-a

"
a avut ocazia " . Inserarea acestei prime

propoziţii, În acest loc, şi precedând-o pe a doua, căreia îi este efectiv

subordonată, modifică deci considerabil i m presia pe care ar produce-o

afirmarea acestor două fapte n u mai coordonate. Ju decăţile de fapt se

col orează, prin aceasta, cu o interpretare i m pl icită, care le dâ întreaga
lor semnificaţie.

Subordona rea nu este exprimată numai prin conjuncţii; a l te forme

gramaticale pot juca acelaşi rol. Fr. Ros tand stabileşte înru d i rea între

frumoasă, căci modestă " ,
frumoasă, pentru că
"
"
fru moasă prin modestie " , înfrumuseţat1\ prin modestie " ,
"
"
de o frumuseţe creată prin modestie" ' . Dependenţa d intre frumuseţe

expresii precu m :
modestă " ,

"
şi modestie este exprimată, deşi într-un fel uşor diferit, de fiecare dintre

aceste formule.

1

Fr. ROST ANO, Gra/ll/lwire et affectil'ite, p. 66.
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Ca li ficarea însăşi se pretează adesea la jocuri de subordonare.
"

Dup1\ subordonarea pe care o stabilim, vom vorbi de " pioasă durere
sau de " pieta te d ureroasă " .

Diferitele tehnici de prezen tare permit să se îndrepte a tentia, între

elemente d i feri te, asu pr� celor care au greutate: formulele " pen tru
"
iubirea de " , ţinând cont de", " din cauza subliniază căror termeni l i se
"
da întâietatea: " Totul este prilej de bucurie pen tru cei aleşi, chiar şi
obscuritâţile Scripturii, câci ei le onorează datoritâ luminilor d ivine . . . " 1 .

Aceeaşi întâ ietate este expri mată în altă parte prin propoziţia rela tivă:
"
" limpezimile care valorifică obscurită ţile 2. Minimalizarea unor ele
mente este adesea semnificată prin prepozi ţia " altfel " sau prin expresia
"cu excepţia " . Iată cum se reflectă în mod curios binevoitoarea
indulgenţă a lui lulian A postatul faţă de evrei:

Ei sunt de acord cu oamenii de treabă, cu excepţia cred inţei lor Într
un singur Dumnezeu. Acest lucru este special pentru ei şi ne este străin
nouă. Tot res tul ne este comun ( . . . ) 3.
În sfârşit, expresii precu m chiar dacă " , " în ciuda " , " fără îndoială "
"
marcheaz1\ faptul că se fac anumite concesii, dar arată mai ales, în

special d u pă locu l lor în frază, care este gradul de i m portanţă care se
acordă acelui ceva ce se a d mi te.

Cu aju torul acestor tehnici, oratorul este capabil să ghideze au di

torul într-o manieră extrem de eficien tă către ceea ce doreşte să-I facă să
ad mit.'!; de aceea, Auerbach a subliniat pe bună dreptate caracterul

strategic4 al construcţiei care stabileşte rela ţii precise în tre elementele
d iscursu lui şi care a fost calificată ca " hipotactică " . Acesteia din urmă i
se opune construcţia para tactică, aceea care renunţă la orice legătură

precisă între" pârti. Exemplul tipic pe care-I prezintă Auerbach este

fraza la tinâ d i n Vulgata:

Dixitque Dells: fiat lux, et lacta es t lux5•

Auditorul este liber să-şi imagineze în tre evenimente o relaţie care, prin

1 PASCAL, Cugetări, 580 (1 37), p.1016 (575 ed . Brunschvicg). (Ed. rom.: Editura

Aion, Oradea, 1998, p. 392; n.t.)
Ibidem, p. 400 (598 ed. Brunschvicg).
3 C. GAL. 306 B. Citat de J. BIDEZ, La vie de I'empereur Julien, p. 305.
4 AUERBACH, Mimesis, p. 92.
5 Ibid., p. 74.
2
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chiar i mprecizia ei, cap1\tă un carac ter mis terios, magic: prin aceasta, d e
al tfel, ea poa te produce uneori un efect deosebit d e drama tic. Credem

că trebuie să legăm, cel puţin în unele dintre uzajele sale, enumerarea

de construcţia paratactică. Aceasta atrage, pe bună dreptate a tenţia l u i

E. Noulet î n sonetul vocalelor al lui R imbaud. E xpresie ex tremă a

mişcărij1? Probabil. Dar şi manieră de a exprima misterul triumfător al

unor raporturi despre care poetul ştie că există fărâ să ştie exact cine

este deţinătorul .

Construcţia hipotac tică este construcţia argu mentativă prin exce

lenţă: ea ar fi d u pă Auerbach - prin opoziţie cu construcţia paratactică

proprie culturii ebraice - caracteristică scrierilor greco-romane. Hipotaxa

creează cadre, constituie o pozi ţionare. Ea comandă cititoru l u i, îl oblig1\

să vadă anumite relaţii, limi tează interpretările pe care acesta le-ar
pu tea lua în considerare, se inspiră d i n raţionamentul juridic bine

construit. Para taxa Iasă mai m u l tă libertate, nu pare că vrea să impunâ

nici un punct de vedere; de aceea, fără îndoială pentru că este paratac
tică, fraza compusă, armonioasă, a scriitorilor englezi din secolul a l

XVIIl-lea d ă , d u pă cum spune R. M . Weaver, o impresie filosofică2, s ă
spunem ma i degrabă descriptivă, contemplativ1\, imparţială.

Modal ităţile, În sensul tehnic al I i ngvistului, sunt, aşa cum este

ad m is în general, în nu măr de patru : asertivă, injonctivă, interogativă şi
optativă.

Modal i ta tea asertivă se potriveşte cu orice argumentare: nu este

cazul să vorbim despre eit.

Modalita tea injonctivă se exprimă, În limbile noastre, prin imperativ.

Contrar a parenţelor, ea nu are forţă persuasi vă: toată pu terea e i

vine d e la autorita tea persoanei care ordonă asupra celei care executâ:

este un raport de forţe care nu implică nici o adeziune. Câ nd forţa reală

este absentă, sau când nu se are în vedere utilizarea ei, imperativul ia
accentul unei rugăminţi.

Din cauza acestu i raport personal implica t de forma i m pera tivă,

aceasta

este

I E. Noulet,
2

foarte

eficientâ

pentru

a

argumenta

Le pre/llier l,isage de Rilllbllud, p. 183.
Richard M. Weaver, TI,e Etf,ies of R/letoric, p. 125.

senti mentul

de
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prezenţă. Reporterul u nei competiţii sportive, l a radio, le ordonă u neori

j ucătorilor să facă una sim alta. Aceste imperative nu sunt auzite de
j ucători, ele nu îi privesc pe aud itori, dar, comunicând u-Ie ind irect
j udecăţi referitoare la jucă tori - spre exemplu, ad miraţie pen tru curajul

lor, deza probare pentru ezitare -, ei dau scenei un îna l t grad de

prezenţă datorat fa ptu l u i că cel care vorbeşte pare că participă la
acţiunea pe care o descrie.

Interogati vul este un mod a cărui important1\ retorica este conside

rabilă. Întrebarea presu pune un obiect, la care se referă ea, şi sugerează

că există un acord asupra existenţei acestui obiect. A răspunde la o

întrebare însea mnă a confirma acest acord implicit: dialogurile socratice
ne învaţă multe despre u tilitatea şi pericolele acestei tehnici d ialectice.

Rolul interoga ţiei în procedura jud iciară este unul din punctele

asupra cărora an ticii, mai ales Qu inti l ian, au enu nţat n u meroase consi

dera ţii practice care sunt întotdeauna de actua l i ta te. Uzajul interogaţiei

vizează uneori o confesiune asu pra unui fapt real necunoscu t de cel

care chestionează, dar a căru i existenţă este prezu mată ca şi cea a
condiţiilor sale. " Ce-aţi făcu t în ziua aceea în acel loc? " implică deja că
interpelatul se găsea la un anumit moment în locu l ind icat; dacă
răspun de, el îşi exprimă acordul în legătură cu acest l ucru. Dar foarte

adesea i n teroga ţia, fiind reală, nu tinde a tâ t să îl lămurească pe cel care
in teroghează, cât să-I oblige pe adversar la incompatibi l i tăţi. Întrebările

nu su n t adesea decât o formă abilă pentru a amorsa raţionamente, în

special uzând de a l ternativă, sau de divizare, cu compl icitatea, ca să ne
exprimăm astfel, a interlocutorul u i care se angajează prin răspunsurile
sale să adopte acest mod de argumen tare:

Presupozitiile implicite în a n u m i te întrebări fac ca forma in teroga

tiva sa poa tă fi considerată un procedeu destul de ipocrit de a exprima

anumite cred inţe. Spunând " ce i-a determina t oare pe germani să
initieze atâ tea războaie în u l tima vreme? " , sugeram adesea că răspun
surile care vor ven i în mod spontan în minte vor trebui să fie respinse.

întrebarea se refera ma i putin la cautarea unui motiv decât la cautarea

raţiunii pentru care nu-I vom gasi pe acesta; ea este mai ales afirmarea

faptu lui ca nu exista un

motiv

suficient de explica tiv. De aceea,
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Crawshay-Williams crede dl vede în astfel de în trebări semnalul de

averizare al unei turnuri de spirit iraţionalel.

Interogaţia ar fi, d u pâ Wittgenstein, în tr-o frază ca:

Nu-i aşa el! este splendid timpul astazi?
o simplă judecată2. Mai mult, d u pâ Sartre, în aceste versuri de Rimbaud:
0 , anotimpuri,

o, castele,
Ce suflet n-are şi părţi rele ?3

interogaţia va fi deven it " l ucru " , " substanţă " . De fapt, forma interoga
tivă nu are cum să nu introducă un apel la comuniune cu un auditoriu,

fie şi subiectul însuşi4•

Să adăugă m, în sfârşit, că o întrebare poate servi la a respinge o

a l ta, ca în acest vis în care A. G ide, stânjenit că are de răs pu n s la Între
barea " Ce credeţi despre Rusia? " , adoptă ca răspuns formula eficace
"Cum puteţi să întrebaţi aşa ceva? " , însemnând astfel că acordul cu
i n terlocutorul este dincolo de orice înd oială5.

Mod a l i ta tea optativă este probabil cea care se pretează cel m a i

bine l a exprimarea normelor. Acţiunea dori nţei, spre exem plu " de-ar
putea reuşi " , este de acelaşi ordin ca aceea din discursul epid ic tic;

d orinţa exprimă o aprobare şi, ind irect, o normă; prin aceasta, ea se
apropie de imperativu l care exprimă o ru găminte, o implprare.

Folosirea timpurilor permi te, şi ea, să se acţ ioneze asu pra aud i to

riului. Fiecare grup de limbi oferă, în această privin ţ1\, posibilităţi care
ar merita un studiu minuţios.

este

În ceea ce priveşte li mba franceză, putem spune că ti mpul trec ut
irefutabil ul,

faptul;

i mperfectul

este timpul

a ceea ce este

tranzitoriu; prezentul exprimă universa lul, legea, norma l u l . Prezentul

este timpul maximei, al sentinţei, adică a ceea ce este considerat drept

CRAWSHAY-WILLJAMS, TI,e cO/llforts of IIIlref'SOll, p. 1 76.
WIITGENSTEIN, PI,ilosopl,isc/,e Ullte,.suc/ru l/gel/, p. 10.
� RIMBAUD, Bibl. de la Ple i ad e, Poesies, LXXXIII, p. 139. (Ed. rom. /Iltegrala
poetică, Poezii, Editura Eminescu, Bucureşti, 1 999, p. 143; I/.t.)
4 J.-P. SARTRE, Situatiolls, IL pp. 68-69.
5 A. GIDE, /ollnll1l, 1939-1 942, p. 132. (Ed. rom.: Ed itura Cartier, Chişinău, 2008,
voI. IV, 1939-1942, p. 271 ; Id.)
I

2

P,ll,ctlll t i/! plectl r/! tii tlrgll lllel/ tiirii

200

mereu actual, n iciodată perimat - prezentul este cel care pa re astfel să

a i bă rolul cel mai echivoc; el este cel care exprimă cel mai bine
normalul În trecerea lui către normă. Într-o frază ca " femeii îi place să

vorbeasdl", se insista asupra normalului până la a face din el un

caracter general: nu se poa te deosebi, la prima vedere, un as tfel de
enunţ de afirmaţia " omul este supus morţii " . Dacii am Înlocui prezen tul
prin " s-a constatat că femeii îi place să vorbească " , confuzia cu sensu l
distributiv ar fi mu lt ma i puţin pu ternică. Am scăpa de lege pentru a
rămâne În domeniul observaţiei.

Prezentul are această a l tă proprietate de a da cel mai uşor ceea ce

sentimentul prezen ţei " . Retoricienii i-au recunoscut adesea
"
acest roP . Şi acesta este proba bil motivul foIosirii sale de către roman
am numit

cierii contemporani. NeIl y Cormeau ci tează trecerea bruscă la prezent
la Mauriac:

Dupi! o dezba tere interioară, ea îşi pi!răsi culcuşul, îşi strecuri! în
papuci picioarele umflate şi, îmbri!cati! cu o rochie de casi! maro, cu o
lu mânare î n mâni!, ieşi din cameri!. Coboari! scara, merge de-a lungul
unui corid or, traverseazi! vesti bulul si!ri!dlcios2.
Vom gSsi În s tu d i u l l u i Yves Gandon despre stil consideraţii

in teresa nte pe tema folosirii timpurilor l a scriitori. Perfectul simplu a

făcut loc imperfectul u i la Flaubert şi la · natural işti. Prezen tul narativ
este descoperit sau, cel puţin, pus la loc de cinste de către contempo
ran i : Jules Romain, de exemplu, ÎI iubeşte. După cum remarcă Y.

Gandon, " i1 uzia vieţii este obţi nută cu eforturi minime" 3.

Desigur, nu este cert ca în toate li mbile forma prezentului să fie

cea care exprimă cel mai bine acest sen timent. Ştim că În limbile slave
forma gra maticală a prezentului verbelor de acţiune perfecta exprimă

În realitate un viitor şi nu se utilizeaza decât În aceasta accepţie. Influ

enţa formei verbale asupra felului de a exprima trecerea de la normal la

normativ, asupra sentimentu l u i de prezenţa, nu poate fi stu d i a tă, decâ t
pen tru un sistem l ingvistic dat şi la u n moment dat. Este suficient sa
menţionam resursele pe care le ofera folosirea acestor forme atunci

I Cf. LONGINUS, Tratat despre sl/b1im, cap. XXI, p. 1 1 2.
2 N. CORMEAU, L'art de Fra",ois Mal/ riae, cap. XXI, p. 1 1 2.
3 Y. GANDON, Le dell/oll du style, p. XV, p. 86.
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când ele sunt u tilizate, cu o intenţie argumenta tivii, în cadrul conven
ţiilor existente.

Vom termina acest paragraf prin câteva consideraţii asupra uza

j ului argumentativ al pronumelor, al articolelor şi al demons tra tivului.
Să not1\m că pronumele nedefinit este utilizat adesea pentru a
introduce o normâ. Se face aceasta " echivaleazA aproximativ cu "trebuie

"

să facem aceas ta " ; uneori, acest nedefinit poa te desemna doar ceea ce
priveşte anu m i te fiinţe în situaţii anume: " Nu se distinge clar forma
acestui copac" . Cum trecerea de la normal la normativ este un loc,

această turnură poate avea un interes net argumenta ti v.
Înlocuirea lui " eu " printr-un nedefinit este, con form cavalerului
de Mere, când a greabilă, când nepotrivită:

. . . vlld eli o d oamnll va spune mai degrabll " Nu sunteţi urât", " sunteţi
iubit" , În l oc sll spună " eu nu vll urllsc" , " eu vă iu besc" ; şi adaugă şi
pentru eli aceastll exprimare vine din modestie, ea nu poate conţine decâ t
multll politeţe" . Dar dacll este o falsll pol iteţe, cum se pretillde, 1/" p"telll fi
de acont cu ea, este foarte dezagreabila: şi cunosc persoane care nu o pot
suferi l.
"

În ambele cazuri se transformă subiectivul În normal; i se dimi

nuează într-o oarecare măsură responsabilitatea in cadru l judecăţii;
totuşi nedefinitul este înţeles drept "eu " şi nu ca o si mplă expri mare a

normal u lui. Dacă primul uzaj este agreabil, iar al doilea nu, este ma i

puţin vorba despre modestie şi de falsă politeţe, cât despre efecte
divergente produse prin genera lizarea unei aprecieri flata n te sau a

unui dezacord personal căruia i se dă o importanţă sporită.

Folosirea persoanei a treia, chiar defin i tă, în locul persoanei întâi,

poate avea ca efect, ca şi în cazul uzaju l u i nedefinitul ui, d i m i nuarea

responsabilităţii subiectul u i, crearea unei d istanţe în tre cel care vor

beşte şi ceea ce spune.

Să cităm, În legă tură cu aceasta,

Jouhandeau:

I

frumoasele remarci ale l u i

Chevalier DE M ERE, CElwres, II, p. 34 (Des agrements).
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Î n momentul in care o îmbăta mândria, admiraţia pe care o resimţea
pentru ea insilşi, biata bătrână inceta să spună " eu" ; din deferenţă
proba bil vorbea despre ea la persoana a treia, luându-se drept "Madame
"
Robillard , importanta. Fie că o făcea din modestie pentru a se delimit a
de gloria sa, fie pentru a fi mai veridică, filcându-se di ntr-odată obiectivă] .
Chiar dacă substitu irea nu este decât o întoarcere la o conduita

infantilă - se ştie că numele propriu precE;de la majoritatea copiilor
pronumele personal de persoa na întâi2 -, unul d i n efectele majore

asupra auditoriului pare a fi obiectivarea enunţului.

O util izare argumentativă particulară a pronumel u i sa u a adjecti

vului nedefinit este da torată ambiguităţii sale. Aserţiunile " anumite
persoane ştiu prea multe", " nu-i de gl umit aici " pot să-I conţină sau n u
p e orator s a u p e interlocutor. Formulele sunt î n mod intenţionat

ambigue: un enunţ prea precis, nepermi ţând nici o îndoială cu privire
la interpretaPea sa, este u neori evitat cu grijă, din motivele cele mai

variate.

Să notăm, d impotrivă, că substituirea pronu melui nehotărât cu

expresi i care desemnează una sau mai multe persoane determina te,

poate avea u n efect de prezenţă însemnat. De aceea " născocitorul de ştiri "
invocă martori necunoscuţi: " E un l ucru pe care îl ş tie toată l umea;
vestea s-a răspândit pretutindeni şi toţi povestesc la fel " 3.
Utilizarea articol u l u i hotărât, de singu l ar pentru plural, a demon

strativului, va avea adesea efecte argumentative remarca bile.

În chimie, se fac experimente pe corpuri particulare şi se trag din
ele afirmaţii care privesc " elorul " , " fosforul " ; articolul hotărât permite
tratarea eşantioanelor ca reprezentând o specie. La fel, u til izarea singu

larului pentru plural, evreul " , rusul " , are o semnificaţie incontesta
"
"
bilă4. Credem că recunoaştem a ici, în acelaşi timp, o acţiune de pre
zenţă, prin transformarea grupul u i În persoană, şi unificarea punctul ui

]

JOUHANDEAU, Un monde, p. 80.

2 E. PICHON, Le deve/oppement psyc"ique de /'elljallt, p. 96.

3 LA BRUYE RE, p. 51 . (Ed. rom: Caractere/e, Teofrast, Născocitoru/ ,ie ştiri, voi
38. Trad. Aurel Tita.)
4 Cf. V. KLEMPERER, L. T. 1., Notiz/lUc" eines P"i/v/agen, p. 186.

1,

p.
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de vedere, imposibilitatea de a distinge Între cei bu ni şi cei răi pe care o
a ntrenează această transformare.

Folosirea neobişnuită a demonstrativu l u i permite crea rea unui

efect de prezenţă foarte viu; Franc;ois Mauriac o preferă.
Să cităm un exemplu, din tre altele o mie:

Ochii săi fixară patul mare cu coloane răsuci te in care, cu opt a n i
m a i devreme, fratele l u i mai mare, Miehel Frontenac, ind urase această
interminabilă agoniel .
Acest artificiu de expoziţie este cal ificat de Y. Gandon drept
logicii pure " , recunoscând totoda tă că este
excelent din p unctul de vedere al tehnicii romaneşti " . Demonstrativ u l

"i nacceptabil în ochii

"
se sprijină aici p e ceva care nu este cunoscut decât d e unul dintre
personaje, el însuşi descris din afară, şi ne aflăm la prima pagină a
romanului. Dar efectul de prezenţă este incontestabil.

ce

Toate aces te forme de prezentare exercită o influenţă asupra a ceea

logicienii

consideră

drept

modalităţi:

certitudine,

posibilitate,

necesitate, ale unei afirmaţii. Bineînţeles că adverbele sunt în mod

normal a pte pentru acest uzaj, dar vedem din cele câteva note de mai

înainte că a le crede singure capabile să exprime aceste modalităţi ar
însemna să dăm prea puţină importanţă realităţii argumentati ve.

Ceea ce se vizează în argumentare este mai puţin precizarea

anumitor modalităţi, câ t mijloacele de a obţine adeziu nea a u d i toriului

graţie variaţiilor din exprimarea gândirii.

•

§ 40. Forma discursului şi comuniunea cu auditoriul
Forma s u b ca re sunt prezentate datele nu este destinată doar să

producă efecte argumentative referitoare la obiectul discursului; ea

poate oferi, de asemenea, un ansa mblu de caractere referitoare la Con1 U

niunea cu auditoriu ! .

Orice sistem lingvistic implica regu li formale de structură care î i

leagă p e utiliza tori de acest sistem, d a r u tilizarea acestuia s e adaptează

1 Le "'ystere Froll/cllaC, p. 1 1 , ef. Y. GANDON, Le dC"1011

dll style, p. 65.
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la diverse stiluri, la formule particulare, caracteristice unui mediu,

locu lui pe care Îl ocupă ei acolo, unei anumite atmosfere culturale.

Cunoaştem rol u l pe care Îl j oacă vocabularele în diferenţierea

medii lor. Se ştie că există în anumite societă ţi limbi rezervate nobililor

sau zeilorl; uzajul unor termeni arhaici, al unor dialecte, are o sernn ifica�e
cel mai adesea particularizantă, câ nd În sensul unei opoziţii de clase,

când în cel al u nei opoziţ i i de a l tă natură. Semnificaţia acestor di ver
genţe ţine de aceea că limba rezervată sau dia lectul coexistă cu limbajul

unui grup mai larg, din care util izatorii lor fac de asemenea parte.

Li mbajele rezervate joacă deci un rol de segregare cu totul diferit de cel

pe care îl joacă limbile popoarelor străine unul faţă de altul. Este posibil

ca acest li mbaj rezervat să fie limbajul uzual al unui grup exterior mai

întins: este cazul societăţilor care au o l imbă de cultură care aparţine

unui alt grup, precum l a tina pentru gal o-romani şi, în secolul al XIX

lea, franceza pentru locui torii Flandrei . Ştim, de asemenea, rolul pe care

îl poate juca o exprimare neglijen tă: mutilarea unui n u me propriu sau
deformarea � nui text dovedesc în general un oarecare dispreţ pentru
obiectul despre care se vorbeşte. Aceste negl ijenţe pot crea o conivenţă
cu audi toriul, pot sublinia o ierarhie. Să luăm un exemplu foarte banal:

u n medic însărcinat să citească u n raport financiar pare că ezită în

mii " sau " milioane " de fra nci: este marca u nu i dispreţ
"
pentru aceste probleme ma teriale, în comuniune cu membrii audito

lectura lui între

riu l u i care împărtăşesc şi ei acest d ispreţ. Limbajul unui vocabular în
mod intenţionat sărac sau necizelat poate servi În aceleaşi scopuri.

Mai este ceva. Începem să recunoaştem că fiecărei structuri sociale

i-ar corespunde moduri particulare de a exprima comuniunea socială.

LaswelI, în lucrările sale despre propagandă, a insistat asupra acestei

probleme. Până În prezent, se pare di s-au di stins două mari stiluri În
transmiterea gâ ndirii: cel al societă ţilor democratice şi cel al societăţilor

ierarhice. Studiile sunt Încă în fază incipientă. Este interesant de arătat

În acelaşi timp, aşa cum a făcut-o Lasswell, caracteru l cvasi-ritual al

stilului u nor anu mite societăţi ierarhice. S-a putu t su blinia că stilul

proclamaţiilor regel Ui A ngliei ca Împărat al Indiei era mult mai ritualic
decâ t stilul procl amaţiilor acel u iaşi suveran ca rege al A ngliei. Au fost

1 Cf. W. PORZIG, Das WUllder der Spraclle, pp. 187-188.
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deja admise i poteze importante: se pare că anumite structuri lingvistice

convin

mai

individuală;

bine

u nei

societăţi

a l tele ar conveni

structură ierarhică.

bazate pe

mai

mult

egali tate,

pe

iniţiativă

societă ţilor bazate pe o

În interesantul său studiu despre l imba germană a naziştilorJ,

Heinz Paechter se străduieşte să repereze as tfel de s tructuri. Gramatica

societăţilor egalitare ar pune accentul pe predica te, pe eval uările prin

subiect. Limbajul societăţilor ierarhice ar fi evocator, gramatica şi

sintaxa lui ar fi magice:

Simbolurile verba le nu vor fi mai reprezentative pentru lucruri, dar
vor încerca să devină lucruri prin ele însele, cu un loc bine definit în
ierarhia valorilor şi cu o partici pare la ritual în propriul lor pl an2.
Limbajul, ca re în tr-o societate egalitară este al tu turor şi e voluează

cvasi-liber, devine fix într-o societate ierarhică. Ex presiile, formulele

devin aici rituale, ele sunt ascul tate într- u n spiri t de comuniune şi de

supunere totală.

Dar este s u ficient ca formulele să n u mai fie obligatorii, ca ele să

nu mai fie ascultate în acelaşi spirit de comuniune, pentru ca ele să ia

alura unui clişeu. lmitarea stilului biblic, caracteristic unor predici,

precum tenta tivele mai mult sau mai puţin reuşite de a reproduce u n
frumos vers al lui Racine - bucăţile cunoscute a l e l iteraturii clas ice a u

ceva d i n formula rituală - , par clişee, exact d i n cauza pretenţiei lor d e
originalitate.

Dacă clişeele sunt prigoni te, începând cu romantismul, în cultura

fra nceză pasionata de originalitate - şi Jean Pau l han a pus bine î n

evidenţă această domnie a terorismului în litera tură -, este pentru că
formula-clişeu nu are valoare decât ca mijloc facil, prea facil uneori, de

comuniune cu auditorii. Această formulă rezultă dintr-un acord asupra

unei maniere de a ex prima un fapt, o va loa re, o legătură de fenomene,
sau un raport între persoane. Există clişee ale poeziei, clişee ale politicii .

Aceste forme servesc bunului mers al interpretării: şti m că i ntroducerea
cuvântul u i " cursier " marchează o intenţie poetică şi că " nobila voastră
I Heinz PAECHTER,

Nazi-DclI tscll, c i ta t după LASSWELL, u7I/guage af poli/ies,

p. 385, notă.
2 H. PAECHTER, Nllzi-Deu/selu.', p. 6.
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patrie" este o formulă consacrată În uzaj ul oratori lor de banchete.

drept", libertate", democraţie" permit com u niunea ca pe
"
"
"
desfăşurarea unui drapel .

Termenii

Pentru ca aceste formule, aceste cuvinte, să fie percepute ca nişte

cl işee, este nevoie de o distan�ă, trebuie ca auditoru l să nu se mai

identi fice, din toate punctele de vedere, cu cei care le utilizează şi le

accep tă. Acest recul este favorizat, se pa re, de două ordine de consi

deraţii care se pot, de altfel, întări reciproc. Într-adevăr, clişeul este, în

acelaşi timp, fond şi formă. Este un obiec t de acord care se exprimă în

mod regulat într-o anum ită man ieră, o formulă stereotipă care se
repetă. Este suficient deci pentru ca o expresie să fie percepută drept

cl işeu pentru a ne da seama de faptul că ar fi existat posibilitatea de a
spune tot at�t de bine, ba chiar şi mai bine, acelaşi l ucru în alt fel.
Auditorul care face această constatare a operat o disociere între fond şi

formă şi s-a djstan�at la nivel ul li mbaJului. Dar este, de asemenea,

suficient să se renunţe la valorile pe care le exprimă clişeul. În acest caz

auditorul se va distan�a la nivelul gâ ndirii. În ambele cazuri, auditorul

percepe o inadecvare; ea îl face să simtă că este vorba acolo despre ceva
gata făcut, despre ceva neadaptat perfect la situa�ie.

Dacă formula-clişeu, a dmisă, favorizează bunul mers al discu�iei,

prin comuniunea a cărei s tabil ire o permite, refuzată, ea poate servi la
descali fica rea u nor ra�iona mente, la discreditarea unor oratori.

Chiar atunci când este vorba de a exprima mai mult sau mai pu�in

explicit o normă se dovedeşte de neneglijat i mportan�a unei formulări

consacra te.

MaxÎmele

nu condensează numai în�elepciunea na tiunilor -

ele sunt şi unul d i n mijl oacele cele mai eficiente pentru a promova

această în�elepciune şi pentru a o face să evolueze: uzaj ul maximelor ne
face să înţelegem intuitiv rolul valorilor a dmise şi

procedeele de

transferare a lor. Fără îndoială, o maximă poate fi întotdeauna respinsă,

acordul pe care ea îl invocă nu este niciodată obligatoriu, dar forţa sa

este atât de ma re, ea beneficiază de o asemenea prezumţie de acord,
încât este nevoie de motive serioase pentru a o respinge.

Maxima, YVCalJ.lIl, aşa cum a descris-o AristoteJl, este întru totul

ceea ce am cal ifica noi astăzi drept judecată d e valoare. Ea conferă

1 ARISTOTEL, Retorica, cartea II, cap. 21, 1 394 a şi

urm.
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discursului, spune el, un caracter etic] . Semnificaţia ei ţine de elaborarea
sa socială. O enunţăm, pentru a sugera aplicabilitatea ei la o situaţie
particulară. Cu cât forma ei este în mod tradiţional mai recunoscută, cu
atât enunţul, cu consecinţele pe care le antrenează, va fi mai uşor de admis.
Proverbele, spun dicţionarele noastre, sunt scurte maxime, deve
nite populare. Schopenhauer le apropie de locuri: acestea sunt, spune
el, locuri cu tendinţă practică2. Am vrea să atragem atenţia asupra unu i
caracter al acestui fel de maximă care ni se pare esenţial: proverbu l
exprimă un eveniment particular ş i sugerează o normă; d e aici, fără
indoială, difuzarea sa facilă, aspectul lui popular, care îl opu ne aspec
tu lui livresc, savant, al unor maxime. Să adăugăm că, aşa cum sublini
ază Esteve3, geniul imperativ al proverbelor ţine cu siguranţă, măcar în
parte, de ri tmul lor.
Pentru că este perceput ca ilustrând o normă, proverbul va putea
servi drept punct de plecare pentru ra ponamente, cu condiţia, bineîn
ţeles, ca această normă să fie admisă de către auditoriu. Dar nu trebuie
să tragem de aici concluzia că proverbele nu servesc decât dacă enunţul
lor a devenit practic i nutil. Şirul de proverbe pe care le debitează
Sancho Panza sunt tot atâtea chemări la ordine pentru cine ar uita unele
dintre valorile pe care ar fi bine să nu le neglijăm de tot.
Cu toate că indică un acord tradiţional, proverbele iau şi ele naş
tere: dar îşi împrumută imediat statutul de proverbe de la proverbele
existente, fie prin imitaţie pur formală, fie pentru că proverbul cel nou
nu este decât o ilustrare nouă a aceleiaşi norme pe care o ilustra deja u n
proverb anterior. Jean Paulha n ne-a făcut, de altfel, cunoscute aceste
concursuri poetice ale malgaşilor Î n care disputa se dă în proverbe şi în
ceea ce se numeşte " imagini de proverbe " 4. Este vorba despre fraze
stilizate care exprimă o normă, dar în care doar cel iniţiat poate distinge
proverbul de ceea ce nu este decâ t imagine a proverbului.

I {"id., 1395 II,

I l.

SCHOPEN HAU ER, Dialectica eristică, p. 401, notă. (Ed. rom.: Edi tura Art,
Bucureşti, 2007, p. 32, notă; rU.)
1 CI.-L. ESTEVE, E tlldes I''';lo�()pll;qlle� sur l'exl'ressiol/ litteraire, p. 21 7 .
4 Jean PAULHA N, Les lrairr-terrys, p. 37.
2
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Sloganurile, lozincile, constituie maxi �e elaborate pentru nevoile
unei acţiuni particulare 1 • Ele trebuie să se impu nă prin ritmul lor, prin
forma lor concisă şi uşor de reţinut, dar sunt adaptate la circumstanţe,
trebuie să fie reînnoite mereu şi nu participă încă la acordul larg
tradiţional de care se bucură proverbul. Dacă pot stârni atenţia, ele
servesc mult mai puţin la determinarea u nei credinţe: rolul lor este
esenţialmente acela de a impune, prin forma lor, anumite idei atenţiei
noastre.

§ 41. Figuri de retorică şi argumentare
Î ncă din Antichitate, şi după toate probabilităţile încă de când
omul a început să mediteze asupra limbajului, s-a recunoscut existenţa
unor moduri de exprimare ieşite din comun, al căror studiu a fost în
general inclus în tratatele de retorică; de unde numele lor de .figuri de
retorică. Ca urmare a tendinţei retoricii de a se limita la probleme de stil
şi de exprimare, figurile au fost considerate din ce în ce mai mult drept
simple ornamente, care contribuie la a face stilul arti ficial şi înflorit.
Când un orator, precum Latron, îşi declara opinia că figurile nu fuse
seră inventate ca ornament, această părere era considerată demnă de
apreciere2; opinia comună, printre teoreticienii discursului persuasiv,
este cea a lui Quintil ian, pentru care figurile sunt, fără îndoială, un
important factor de varietate şi de bună-cuviinţă, dar aceasta în ciuda
faptului că " pare că interesează prea puţin pentru dovedire ca
argumentele sa fie prezentate prin cutare sau cutare figură " 3. Este într
adevăr aşa? Să luăm definiţia IIipotipozei (demonstratia) aşa cum o găsim
în Retorica pen tru Herenn ius, drept figură " care evocă imaginea în
termeni atât de expresivi încât face impresia că vezi mai curând decât
că auzi. " 4 Prin u rmare, un fel de a descrie evenimentele este ceea ce le
Cf. L . BELLAK, Th e na ture of slogans, JOI/mal of abllormal alld social PSYc/lOloglj,
voI. 37, 1 942, pp. 496 la 51 0.
2 SENECA, Controverse şi sl/asorii, t. 1, cartea 1, Prefatll, § 24.
3 QUINTILIAN, Arta ora/orică, voI. III, cartea IX, cap. 1, §§ 19 la 21 . (Ed . rom.:
Minerva, Bucureşti, 1 974, p. 11; tU.)
4 Retorica "elltrll Heretl llius, cartea IV, § 68; ef. QUINTILIAN, Arta oratorică, voI.
III, cartea IX, cap. II, § 40, p. 33.
1
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face prezente conştiinţei noastre: putem oare nega rolul său excepţional
de factor de persuasiune? Dacă neglijăm acest rol argumentativ al
figurilor, studierea lor va părea imediat o pierdere inutilă de vreme,
căutare de cuvinte ciudate pentru turnuri căutate, l ipsite de naturaleţe.
Quintilian l privea deja cu dezgust mulţimea denumirilor şi a
clasificărilor propuse, încâlceala lor ş i chiar divergenţele cu priv ire la a
şti ce este o figură. Jea n Paulhan constată ca, dacă ne limităm la ceea ce
se poate obţine de la autori, " figurile au, drept caracteristică unică,
reflecţiile şi ancheta pe care o desfăşoară în legătură cu ele aşa-numiţii
Rhetoriqueurs " 2. Acest paradox îl obligă pe Paulhan să regândească
problema raportului dintre gândire şi exprimarea ei.
Cât despre noi, care ne interesăm mai puţin de legitimarea
modului l i terar de exprimare decâ t de tehnicile discursului persuasi v,
pare important nu atât să studiem problema figurilor în ansa mblul ei,
cât să arătăm prill ce şi CUIII se explică priI/ llecesittIţile de argulllelltare
folosirea 1ll1Or a/l!/ll/ite figu ri. Să notăm, în legătură cu aceasta, că deja
Cournot recunoscuse că figurile nu acţionau numai asupra sensibili
tă ţii. Căci este uşor, scria el, să remarcăm că " limbajul filosofilor nu este
mai puţin figurat decât cel al oratorilor şi al poeţilor3.
Două caracteristici par i ndispensabile pentru ca o figură să existe:
o structură care se poa te discerne, independenta de conţinut, adică o
formă (fie, conform distincţiei logicienilor moderni, sintactică, seman
tică sau pragmatică) şi o folosire care se îndepărtează de felul normal
de exprimare şi, prin aceasta, atrage atenţia. Cel puţin una din aceste
exigenţe se regăseşte în majorita tea definiţiilor figurilor propuse de-a
lungul secolelor; cealaltă pătrunde acolo pe vreo cale oarecare. Astfel,
Omer Talon defineşte figura drept
" o expres ie prin care aspectul discursului este diferit de drpapta şi simpla
obişn uintă .
"

Dar el introduce, prin intermediul eti mologiei, ideea de formă:
QUINTILJAN, A ria v ra torică, voI. III, cartea IX, cap. 1, § 10; cartea IX, cap. III, §
99.
2 J. PAULHAN, Les fi gure s ou Ia rhet or i qu e decryptee, Cahil!/'s dl/ SI/d, n" 295
(1 949), p. 387.
3 COURNOT, Essai s lir les j
Ol/derrlents de 1105 wI/I/aissal/ ces, II, p. 1 2.
.
I
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Numele de figură pare luat de la masca şi de la Îmbrăcămi n tea
actorilor, care rosteau diversele genuri de discurs cu forme exterioare
diferite (l'ariis rorl'0ris figllris) l .

Cel car� studiază discursurile din punct de vedere structural se
află în prezenla unor forme care, dintr-odată, vor apărea ca figuri (spre
exemplu, repetiţia) dar şi ca forme care par normale (interogalia, spre
exemplu) şi care totuşi, în anumite cazuri, pot fi considerate figuri.
Faptul că pot fi considerate sau nu figuri pune imediat problema în
lumina sa cea mai delicată. Î ntr-adevăr, în principiu nu există nici o
structură care să nu fie susceptibilă de a deveni figură prin uzajul său,
dar nu este suficient ca o utilizare a limbii să fie neobişnuită pentru ca
noi să fim autorizali să vedem acolo o figură.
Pentru a fi obiect de studiu, o structură trebuie să fie izolabilă, ca
să poată fi recunoscută ca atare; pe de altă parte, trebuie să se ştie prin
ce anume u n uzaj trebuie să fie considerat neobişnu it. Fraza excla
ma tivă, fraza cu rel uarea expresiei ezitării sunt structuri; ele nu ar fi
figuri decâ t în afara util izării lor normale, adică în afara surprizei şi a
ezitării veritabile.
Nu putem vorbi oare de stabilirea unei legături directe între
folosirea figurilor şi folosirea u nor trucuri? După Volkmann, chiar
aceasta este ideea pe care şi-o făceau anticii despre utilizarea figurilor2•
Cert este, în orice caz, că nu este vorba despre figură decât atunci când
se poate opera o disociere între util izarea normală a unei structuri şi
utilizarea ei în discurs, când auditorul face o distincţie între formă şi
fond, care i se pare că se impune. Dar când această distincpe, percepută
la prima vedere, este anulată datorită efectului însuşi al discurului, abia
atunci primesc figurile întreaga lor semnificaţie argumentativă.
Este posibil ca u tilizarea unei structuri da te, în condiţii a normale,
să aibă pur şi simplu scopul de a da mişcare gândirii, de a simula
pasiuni, de a crea o situaţie dramatică ce nu există. Dacă, spre exemplu,
oratorul introduce în perioada sa obiecţi i pentru a răspunde el însuşi la
ele, vom fi în prezenţa unei figuri, prolepsa, care nu ar fi decât un truc.
Aceste obiecţii pot fi evident, dar poate fi important de arătat că
1 AUDOMART TALET, Rlletoricae [ibri duo, p. 1 6.
2 R. VOLKMANN, Henllagoras ader ElelIIer/te der Rlletorik, p. 275.

Prezcl lfarell date/or şi fo rllla disc/lrsu l u i

211

Întrevăzusem noi înşine obiecţii posibile, că ţinusem cont de ele. Î n
realitate, există o serie de trepte între obiecţia reală şi obiecţia truc. O
aceeaşi structură poate trece de la o treaptă la alta, datorită efectului
însuşi produs de discurs. Forme care, la prima vedere, vor părea
utilizate în mod neobişnuit, vor putea părea normale dacă această
folosire se j ustifică pri n ansamblul discursului. Vom considera o figură
ca fiind argumentativă dacă, antrenând o schimbare de perspectivă,
folosirea ei pare normală în raport cu noua situa ţie sugera tă. Dacă,
di mpotrivă, discursul nu antrenează adeziunea auditorului la această
formă argumentativă, figura va fi percepută ca orna ment, ca figură de
stil. Ea va putea stârni admiraţia, dar în plan estetic, sau ca mărturie a
originalitaţii oratorului.
Se vede, în consecinţa, că nu am putea decide, dinainte, dacă o
structură anume trebuie considerată sau nu figură, nici dacă va juca
rolul de figură argumentativă sau de figură de stil; cel mult putem
decela un număr de structuri apte să devină figură.
Unele figuri, ca aluzia, nu se recunosc niciodată decât în contextul
lor, caci structura lor nu este nici gramaticală, nici semantică, dar ţine
de un raport cu ceva care nu este obiectul imediat al discursului. Dacă
acest mod de exprimare este perceput ca neobişnuit, vom avea o figură:
mişcarea discursului, adeziunea auditorului la forma de argumentare
pe care o preferă sunt cele care vor determina genul de figură cu care
avem de-a face. Să notăm, încă de pe acum, că aluzia va avea aproape
mereu valoare argumentativă, pentru că ea este esenţialmente element
de acord şi de comuniune.
Vom percepe şi mult mai bine importanţa mişcării d iscursului,
dadl avem în vedere unele /IIetafore. A. Smith, într-un pasaj celebru,
arată prin ce mecanism individul, urmărindu-şi profitul personal, ser
veşte şi interesul genera l:
. . . el are in vedere doar propri ul său câştig şi, in aceasta, ca şi in multe alte
cazuri, este condus de o mână invizibilă către a promova un scop care nu
făcea parte din intentiile sale1.

I A. SMITH, 71/1.' wea/lll

of I/lItiOl/5, p. 423.
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Expresia celebră " mână invizibilă", utilizată de Smith, nu este
percepută în general de auditor ca expresie normală a gândirii, în
sensul că puţini auditori vor admite că A. Smith are într-adevăr în
vedere o mână În carne şi oase; dar auditorul simte că această mână
invizibilă trebuie să convingă de faptul că armonia între interes ul
individual şi interesul colectiv nu se datorează hazardului, că ar fi
permis să dăm seama de acest lucru cu ajutorul u nei intervenţii
suprana turale, că preştiinţa refuzată omului poa te aparţine unei fii nţe
supreme. Pe scurt, nu vom analiza aici meca nismul acestei figuri, dar
am vrea să arătăm că, din cauză că se poate adera la valoarea argu
mentativă pe care o conţine, această expresie va fi pe bună dreptate
considerată figură şi nu figură de stil. Să remarcăm În legătură cu
aceasta că, pentru a fi percepută ca argumentativă, o figură nu trebuie
neapărat să antreneze adeziunea la concluziile discursului: este sufi
cient ca argumentul să fie perceput în deplina lui valoare; nu contează
dacă alte considerente se opun acceptării tezei În discuţie.
Rezul tă din cele de mai sus că o figură, al cărei efect argumentativ
nu este reuşit, va cădea la rangul figurilor de stil. Astfel, pentru a-i nega
unei teorii filosofice o altă valoare decât cea li terară, vom pretinde că
nu vedem în ea decât o figură de retorică.
Acest trecut bergsonian, scrie Sartre, care ader1l la prezent şi chiar îl
pene trează, nu este decât o figura de retorica. Şi e tocmai ceea ce arata
dificu ltăţile pe care Bergson le-a întâlnit în teoria sa a memorieP.

Dacă autorii care s-au ocupa t de figuri au avut tendinţa de a nu
percepe decât latura lor stilistică, aceasta ţine deci, credem noi, de
fa ptul că, începând cu momentul în care o figură este detaşată de
context, pusă într-un ierbar, ea este aproape obligatoriu percepută sub
aspectul său cel mai puţin argumentativ; pentru a surprinde aspectul ei
argumentativ, trebuie imaginată trecerea de la obişnuit la neobişnuit şi
Întoarcerea la un obişnuit de un alt ordin, acela produs de argument
chiar În momentul În care el se sfârşeşte. Î n plus, şi probabil acesta este
punctul cel ma i important, trebuie să ne dăm seama de faptul că
1 J.-P. SARTRE, Fiinţa şi neantul, p. 179. (Ed. rom.: Paralela 45, Piteşti, 2004, p.
206; n.l.)
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expresia normală se referă nu numai la un mediu, la un auditoriu, dar
şi la un moment anume al discursului. sa admitem, dimpotrivă, că
există o manieră de a ne exprima care este cea buna, cea autentică, cea
adevara ta, cea normala, nu putem concepe figura decât ca ceva static: o
expresie este sau nu este figură; nu ne putem imagina ca ea să fie sau să
nu fie figură conform reacţiei auditorului. Doar o concepţie mai suplă,
care consideră normalul în întreaga lui mobilitate, poate să dea integral
figurilor argumentative locul pe care îl ocupă realmente în fenomenul
de persuasiune.
Regăsim astfel, prin relativizarea normalului, o remarcă a lui
Pseudo-Longinus:
Nu există Figură mai extraodinară decât cea care este întru totul
ascunsa şi abia atunci nu se mai recu noaşte deloc că este o figură. Or, nu
există sprijin, nici remediu mai minunat pen tru a o împiedic a să para,
decât Subli mul şi Pateticul; pentru ca Arta astfel inchisa in miezul a ceva
mare şi sclipitor are tot ceea ce-i lipsea şi nu mai este suspectată de nici o
înşelkiuneJ.

Hainele de sărbătoare par potrivite într-un anumit context şi nu se
fac remarcate acolo.

§ 42. Figurile alegerii, ale prezenţei şi ale comuniunii
Atunci când ne vom ocupa de o figură şi vom analiza ceea ce
aduce ea argumentării, ne vom servi la modul cel mai normal, pentru a
o desemna, de numele sub care este ea cunoscută în mod tradiţional;
aceasta va permite o înţelegere mai uşoară cu ci titorul şi va trimite la o
structură care a atras deja atenţia în trecut. Chiar şi exemplele vor fi
luate în mod normal d intre cele tradiţionale. Dimpotrivă, clasificările
figurilor, utiliza te în general, nu ne pot aju ta cu nimic. Din contră,
considerăm că una dintre distincţiile majore, cea dintre figurile de gân
dire şi figurile de cuvi n te, necunoscută lui Aristotel, dar care pare
obligatorie începând cu secol ul al doilea îna intea erei noastre, a contri
buit la a face neclară întreaga concepţie despre figurile de retorică.

I

LONGINUS, Tratatlll despre sublim, cap. XV, p. 97.
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Î n ceea ce ne priveşte, vom constata că o aceeaşi figură, uşor de
recunoscut d upă structura sa, nu produce Întotdeauna obligatoriu
acelaşi efect argumenta tiv. Or, acesta din urmă ne interesează îna inte
de orice. Î n loc să procedăm la o anal iză exhaustivă a tuturor figurilor
tradiţionale, ne vom întreba, în legătură cu un procedeu sau al tul sau
cu o schemă argumentativă, dacă anumite figuri sunt de natură să
îndepli nească funcţia pe care am recunoscut-o acestu i procedeu, dacă
ele pot fi considerate drept una dintre manifestările lui. Pe această cale,
figurile vor fi într-o oarecare măsură dezmembrate. Nu numai că se vor
repartiza între diferitele capitole ale s tudiului nostru, dar vom vedea
exemple de o aceeaşi figură găsindu-şi loc în ca pitole diferite.
Dezmembrarea însăşi este cea ca re, credem noi, va putea să scoată cel
mai bine în relief semnificaţia argumentativă a figurilor.
Pentru a ilustra modul nostru de a proceda, vom trece rapid în
revistă câteva figu ri ale alegerii, ale prezenţei, ale comuniunii. Aceşti
termeni nu desemnează genuri cărora anumite figuri tradiţionale le-ar
fi specii. Ei semnifică doar că efectul sau unul dintre efectele anumitor
figuri este, în prezentarea datelor, de a impune sau de a sugera o
alegere, de a spori prezenţa sau de a real iza comuniunea cu auditoriu!.
Unul dintre modurile esenţiale ale alegerii, interpreta rea, poate
face loc, se pare, unei figuri argumentative. Noi am fi înclinaţi să
considerăm ca atare procedeul remarca t de Seneca În controversa
referitoare la fiul care, în ciuda interdicţiei ta tălui său, a hrănit un
unchi. Unul dintre apărătorii fiului susţine că acesta a crezut că
ordinele ta tălui nu corespundeau adevăratei sale dorinţe. Dar Cestius,
mai îndrăzneţ, îl pune pe fiu să-i spună tatălui:
Ai vrut acest lucru şi-I mai vrei şi astllzi 1 •

Interpretarea, foarte îndrăzneaţă, este da tă drept fapt şi va fi
percepută ca figură argumentativă sau ca figură de stil după efectul
produs asupra auditoriului.

I SENECA, ColltrOl'erse, cartea 1, 1, § 15.
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Deji/l itin orntoricii este o figură a alegerii, pentru că utilizează struc
tura definiţiei, nu pentru a furniza sensul unui cuvâ nt, ci pentru a
evidenţia anumite aspecte ale unei realităţi care a r risca să rămână în
arierplanul conştiinţei. Fh?chier, dorind s ă pună în valoare capacităţile
unui general, îşi formulează definiţia arma tei, ne spune Baron,

in aşa fel încât fiecare propoziţie sll fie una din premisele unui silogism
care s1l aib1l drept concluzie: deci este greu de condus o armată.

Iată textul:
Ce este o armată? Este un corp animat d e o infinitate de pasi uni
diferite pe care un om abil il face să se mişte pentru apărarea patriei; este
o trupă de oameni inarmaţi care urmează orbeşte ordinele unui şef căru ia
nu-i cunosc intenţiile; este o mulţime de suflete, majoritatea infame şi
mercenare, care, fără a se gândi la propria lor reputaţie, lucreazll pentru
reputaţia regilor şi a cuceritorilor; este un ames tec confuz de libertini

( . . . )1.
Cazul definiţiei oratorice ne arată clar cum caracterul anormal al
unei structuri poate fi privit dintr-un dublu punct de vedere. Pe de o
parte, definiţia oratorică, deşi prezintă structura unei definiţii, nu joacă
rolul obişnuit al acesteia; pe de altă parte, efectul produs în mod
obişnuit de epitet, sau calificarea, adică alegerea, este produs, de
această dată, datorită definiţiei oratorice. Dacă s-ar pune accentul pe
primul punct de vedere, am fi obligaţi să tratăm definiţia oratorică ca
definiţie. Tocmai pentru că ne referim la cel de-al doilea punct de
vedere, la aspectul funcţional, la acţiunea asupra auditoriului, o tratăm
drept figură de alegere.
Perifraza poate juca acelaşi rol ca şi definiţia oratorică: fraza " cele
trei zeiţe ale Infernului care, conform legendei, ţes trama zilelor
noastre" folosită pentru a desemna Parcele, va fi percepută ca o
perifrază dacă această expresie nu serveşte la furniza rea unei definiţii a
termenului " Parce" ci la înlocuirea lui, ceea ce presupune că este
cunoscută existenţa numelui căruia i se substituie această expresie.
Rolul argumentativ al enunţului este foarte clar în aceste versuri d in

1 BARON, De la Rl/(:Ivriqllc, p. 61 .
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Athatie, din care primul poate fi perceput totuşi ca o perifrază pentru a-I
desemna pe Dumnezeu:
Acel ce marea-n spume cu-n semn a potolit,
Va-nfrânge tidlloşii şi tot ce au urzitl .

Multe perifraze pot fi analizate în termeni de figuri, precum sillecdoca,
lIIetonimia, a căror funcţie nu este esenţial mente aceea a alegerii2 cu
toate că pot servi la aceasta: " muritorii " pentru " oameni " este un mod
de a atrage atentia asupra unei caracteristici particulare a oamenilor. Sâ
menponăm îndeosebi aici, ca figură a alegerii, antonomaza pe care
Littre o defineşte drept " un fel de sinecdocă ce constă în a lua un
substantiv comun drept un substantiv propriu sau un substantiv pro
priu drept un substantiv comun " . Sub prima sa formă ea vizează
uneori evitarea pronunţării unui substantiv propriu; dar uneori şi califi
carea cuiva într-o manieră utilă pentru argumentare: " nepoţii Africanului"
pentru " fraţii Gracchi " poate viza acest scop.
Prolepsa sau allticiparea (prnesllmptio) poate fi figură de alegere
când tinde să insinueze că ar fi oportun să se substituie o ca lificare
al teia care ar fi putut rid ica obiecţii:

Deşi aceasta nu a constituit o pedeapsă, ci un mijloc de a împiedica
crima3.

Ezitarea pe care o marchează reluarea (repre/lensio) nu are, fără
îndoială, alt scop decât acela de a sublinia legitimitatea unei alegeri:
Cetateni, cetăţeni, aş spune, dac1l îmi este ingaduit să-i numesc astfeJ.4

De asemenea, corectarea, care înlocuieşte un cuvânt cu un altul:
Dacă acuzatul i-ar fi rugat pe oaspelii săi sau, mai degraba, dac1l le-ar
fi facut macar un semn . . . )
) RACINE, Atalia, act 1, se. 1, p. 896. (Ed. rom.: ESPLA, Bucureşti, 1 959, 321 .
Traducere de Veronica Porumbacu; n.t.)
2 Cf. § 75: Legătura simbolica.
3 QUINTILIAN, voI. III, cartea IX, cap. II, § 18. (Ed. rom.: A rta oratorică, Editura
Minerva, Bucureşti, 1 974, pp. 25-26; Il.t.)
4

Ibidem.
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Figu rile prezenţei au ca efect pe acela de a face prezent conştiinţei
obiectul discursu lui.
Prima dintre aceste figuri este ol/ama/apeea. Că onomatopeea spon
tană a fost sau nu la originea unor termeni ai limbajului, nu este deloc
relevant. Onoma topeea este percepută ca figură atunci când există,
pentru a evoca un zgomot real, fie crearea unui cuvânt, fie utilizarea
neobişnuită a unor cuvinte existente, nu contează de altfel dacă sunetul
reproduce mai mult sau mai puţin exact zgomotul a ceea ce dorim să
facem prezent: intenţia de imitare pare a fi singura care contează. Este
amuzant de constatat, în legătură cu aceasta, că Dumarsais dă ca exemplu
de onoma topee " bilbit ampfora " pe care o traduce prin " sticluţa face
gluglu" 2.
Printre figurile care au ca efect pe acela de a spori sentimentul de
prezenţă, cele mai simple se leagă de repetiţie, ca re este importantă în
argumentare, în timp ce, într-o demonstraţie şi în raţionamentul
ştiinţific ea nu aduce nimic. Repetiţia poate acţiona direct; ea poate, de
asemenea, accentua fărâmiţarea unui eveniment complex în episoa de
deta l ia te, apte, d upă cum ştim, să favorizeze prezenţa. Astfel, avem în
acest exemplu de mlllforă repetiţia primelor cuvi nte în două fra ze
succesive:
De trei ori m-am aruncat cu braţele de gâtui său
De trei ori a fugit imaginea iluzorie-l.

Dar majoritatea figurilor pe care retoricierui le clasifică sub
numele de figuri de repetiţie4 par a avea un efect argumentativ mult
mai complex decât acela de a exprima prezenţa. Î nseamnă că sub forma
repetiţiei ele tind ma i ales să sugereze distincţii: aşa se întâmplă cu
expresii de tipul:
"
" Ah! Corydon, Corydon!

1 Re/(Jrica pell/rll Here/lIlil/s, cartea IV, § 36.
2 DUMARSAIS, Des Tropes, p. 1 61 .
3 Citat d e VICO, Delle il/s/i/llziolli ora/arie, p . 142.
4 [bid., pp. 142 şi urm.
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care sunt percepute drept figuri dat fiind chiar acest uzaj anorma l al
repetiţiei 1 .
Mai apropiate totuşi de figurile prezenţei sunt
RetoriCII pentru Herellnills şi adjectio la Quintilian:
tu

cOlldupliClltio

în

Razboaie, C. Gracchus, razboaie domestice şi intestine, iata ce stâmeşti
( . . . )2.
Am ucis, da, am ucis ( . . .)3.

Şi aici rezulta tul produs de repetiţie nu este numai acela de a
dubla efectul prezenţei; prin repetiţie, cel de-al doilea enunţ al terme
nului pare încărca t de valoare; primul, prin reacţie, pa re că se rapor
tează exclusiv la un fapt în timp ce, în mod normal şi singur, ar fi părut
a conţine fapt şi valoare. Efectul de prezenţă este deci subordonat altor
intenţii. De aceea, nu putem subscrie la explicaţia lui Chaignet, cu toate
că are meritul de a căuta un sens folosirii repetiţiei:
Este clar ca, dacă avem multe de spus despre o persoilna sau despre
un lucru, suntem obligati sa le desemnam de mai multe ori cu numele lor;
şi reciproca, daca le numim de mai multe ori, se pare ca am spus despre
ele multe lucruri4.

Efectul prezenţei se obţine, mai mul t decât printr-o repetiţie l ite
rală, printr-un alt procedeu care este amplifica rea : Înţelegem, prin aceasta,
desfăşura rea oratorică a unui subiect, independent de exagerarea cu
care este asociată în general .
Când şi d e ce este percepută amplificarea ca o figură? M a i ales, se
pare, când ea util izează forme care, în mod normal, vizează un alt scop
decât prezenţa: este cazul, în special, În amplifica rea prin enumerarea
părţilor care aminteşte o argumentare cvasi logică5. Iată un exemplu de
congeries dat de Vico:
1 ef. § 51: Anal i ti citate, analiza şi tautologie.
2 Retorica pentru HerfJlnills, cartea IV, § 28.
3 QUINTILIAN, A rta orntorică, voI. III, cartea IX, cap. III, § 28. (Ed . rom.:
Minerva, Bucureşti, 1974, p. 65; n./.)
4 CHAIGNET, La rltetvriql/e el son /listoire, pp. 515-516.
5 ef. § 56: Divizarea intregului în parţi le sale.
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Ochii tăi sunt făcuţi pentru neruşinare, chipul pentru obraznicie,
li mba pentru minciuni, mâinile pentru hotii, pântecele pentru lacomie . . .
picioarele pentru fuga: deci, eşti tot numai r�ul.

La fel, si/IO/lil/lia sau /Iletabola, care se descrie ca repetiţie a unei
aceleiaşi idei cu ajutorul unor cuvinte diferite, util izează, pentru a
exprima prezenta, o formă care sugerează corectarea progresivă. Î n:
Du-te, aleargă, zboară şi răzbună-ne2,

se uzează de termeni care par din ce În ce mai potriviţi; sinonimia ar fi
ca o corectare prescurtată, sau chiar ca o prolepsă prescurtată: ea ar
exprima prezenţa cu ajutorul unei forme destinate esenţialmente alegerii.
Foarte apropiat de această figură este procedeul (il/ terprelatio) care
constă În a explicita un membru al frazei printr-un altul, dar aceasta
ma i puţin în scopul c1arificării, cât pentru a creşte prezenţa:
Tu republica ai r<"lv<"lşit-o de sus pân<"l jos, statui i-ai distrus complet3.

Î n pseudo-discursul direct se sporeşte sentimentul de prezenţă atri
buind În mod fictiv cuvinte unei persoane sau mai multora ce
conversează între ele; tradiţia distinge în legătură cu aceasta prediearea
dialogis/IIului4• Să remarcăm faptul că scopurile pseudo-discursu lui
direct pot fi multiple; dar ele ţin întotdeauna de ipoteză. Or, am văzut
deja rolul acesteia în exprimarea prezenţei5. Pseudo-discursul direct va
face cunoscu te intenţiile atribui te cuiva, sau ceea ce se crede a fi opinia
celuilalt în legătură cu aceste intenţii. EI va putea fi prezentat ca semi
pronunţat, semi-gândit. Sub acest ultim mod foarte ambiguu, Browning
s-a servit de el din plin în celebrul său poem TI,e Ri/lg al/d tlle Book.
Să semnalăm, în sfârşit, figurile referitoare la timpul gramatical.
Trecerea bruscă de la trecut, ti mpul povestirii, la prezen t, timpul
descrierii, care face adesea ca aceasta să apară ca o figură, IIipoliţIVza6
despre care am vorbit deja; tipul de h ipotipoză citat în general este
1 VICO, Delle il/stituziol/i oratvrie, p. 81.
2 CORNEll LE, Le Cid, act 1, se. VI.
3 Retorica pe/Jlrl/ Hel'fllllius, cartea IV, § 38.
4 Cf. VICO, Delle il/stitl/zivl/i oratorie, p. 151.
5 Cf. § 37: Probleme tehnice de prezentare a da telor.
6 Cf. LONGINUS, Tratat despre sl/blil/l, cap. XXI, p. 1 1 2.
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povestirea despre moartea lui Hipol it, în care toate verbele sunt la
prezent'.
Substitu irea sintactică a unui timp cu altul, contrar legăturilor nor
male, adică eli alaga timpllrilor, va putea avea un efect de prezenţă foarte
accentuat: " Dacă vorbeşti, ai murit" sugerează că consecinţa se va pro
duce instantaneu, În momentul în care se transgresează injoncţiunea.
Figurile de comuniune sunt acelea În care, cu ajutorul procedeelor
li terare, ne străduim să creăm sau să confirmăm comuniunea Cll audito
riul. Adesea, această comuniune este obţinută da torită unor referiri la o
cultură, la o tradi ţie, la un trecut comune.
Aluzia, pe care mul p autori o tratează drept figură, joacă, desigur,
acest rol. Avem aluzie a tunci când interpretarea unui text ar fi
incompletă dacă s-ar neglija referirea voluntară a autorului la ceva ce el
evocă fără a numi; acest ceva poate consta într-un eveniment din trecut,
într-un uzaj sau un fapt de cul tură, a cărui cunoaştere este proprie
membrilor unui grup cu care oratorul caută să stabilească această
comuniune. De astfel de fapte de cultură se leagă în general o afecti
vitate particulară: înduioşarea în faţa suvenirurilor, mândria de a
aparţine comun ităţii; al uzia creşte prestigiul oratorului care posedă şi
ştie să utilizeze asemenea bogăţii. Aşa face Mirabeau în pasajul citat de
Baron:
Nu aveam nevoie de aceast<"l leqie pentru a şti c<"l nu este decât un
pas de la Capitoliu pân<"l la Stânca Tarpeian<"l2.

Citarr?a nu este decât o figură de comuniune când ea nu serveşte
pentru ceea ce este rolul său normal, adică acela de a întări ceea ce se
spune prin greutatea unei autorităţi3.
Maximele şi proverbele pot fi şi ele considerate citări: când
utilizarea lor nu pare că rezultă din nevoile argu mentării, conţinutul lor
trecând În plan secundar, ele vor fi percepute ca figură; ele devin
semnul Înrădăcinării Într-o cultură la Sancho Panza sau la Tevie le
I RACINE, Fedra, act V, sc. VI, pp. 817-818. (Ed. rom.: ESPLA, Bucureşti, 1 959,
312; n.I.)
2 BARON, De la rfleloriq lle, p. 335.
3 Cf. § 70: Argumentul aut orit ăţ ii.
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Laitier1• Asemenea cl işeului, citarea poate fi perceputa ca un formal ism.
Dar personajul despre care La Bruyere ne spune:
Nu ca sa dea mai multă autoritate spuselor sale, nici ca sa se
mândrească, poate, cu ce ştie, ci pentru că ţine să citeze2

este încă, fără îndoială, În acest moment, în cău tarea comuniunii cu
auditoriu\.
Comuniunea creşte, de asemenea, cu aju torul tu turor figurilor
prin care oratorul se străduieşte să determine auditoriul sa participe
activ la expozeul său, luându-se de el, cerându-i concursul, asimilându
se cu el.
Apas trofa rea, În trebarea retorică, ce nu tinde nici să se informeze,
nici să-şi asigure un acord, sunt adesea figuri de comuniune; în COllllllli
mrea oratorică i se cere adversarului însuşi, judecătorului, să reflecteze la
situaţia în care se găsesc interlocutorii, este invitat să participe la
deliberarea ce pare a se derula în faţa luP, sau oratorul chiar caută să se
confunde cu auditoriul său:
Or, v-o cer, exclamă Massillon, şi v-o cer lovit de teroare, nefăcând
distincţie în acest moment între soarta mea şi a dumneavoastra ( . . . )4.

Acelaşi efect este, de asemenea, obţinut prin el/a/axa persoallei, înlo
"
"
"
cuirea lui "eu sau a lui "el prin " tu , care face ca "audi torul să creadă
"
că se vede pe el însuşi În mijlocul pericolului 5 şi care este figură de
prezenţă şi de comuniune. Şi, de asemenea, prin e/lalaga lIulIIIlru/lli de
"
"
persoane, înlocuirea lui "eu , al lui " tu , prin " noi " . Pe acesta îl utili
"
zează ma ma când îi spune copilului: " Mergem să ne culcăm .
Găsim un excelent exemplu în legătură cu aceasta în Massillon, la
care preocuparea asimilării cu auditoriul este constantă:
1 SCHOLEM ALEI' HEM, Povestea Illi Th'ie.

LA BRUY ERE, Cnraclerele, Despre judecciţi, 64, p. 385. (Ed. rom.: Editura pentru
literatură, Bucureşti, 1968, voI. II, p. 154; I / . t.)
3 VICO, Delle ills/illlziOlli omtorie, p. 147.
4 Citat de SAINT-AUBIN, Guide pOliI" la c1asse de r/retvrique, p. 91 . MASSILLON,
Carell/e, Sermon XIX: Sur le petit 1I0II/bre des fiul", t. I, col. 722.
5 LONCINUS, Tratal despre sublill/, cap. XXII, pp. 1 1 2-113.
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Şi iate'l, dragul meu auditor, ce s� inv�ţaţi şi cu ce s� ve'l confu ndaţi in
acelaşi timp. Vă plângeţi de prea multe nenorociri . .. Or, ce ne consoleaz�
mai bine in necazurile noastre? Dumnezeu mă vede, Îmi num�ră
suspi nele, imi cânt�reşte durerile, Îmi priveşte lacrimile curgându-mi
(.. .).1

"
"
"
" Voi , " noi , " eu , tot a tâtea etape prin care oratorul se asimileazA
auditorilor săi, ul tima confundându-se de al tfel cu pseudo-discursul
direct care, şi el, poate fi deci figură de comuniune.
Aceste câteva indicaţii asupra rolului unor figuri În prezentarea
datelor sunt suficiente, credem noi, pentru a arăta cum putem lega
efectele lor de factori destul de generali de persuasiune. Analiza pe care
o facem noi figurilor este deci subordonată unei analize prealabile a
argumentării. S-ar pu tea obiecta că, pe această cale, nu vom aju nge
niciodată la ceea ce unii ar putea considera esenţial în studierea
figurilor.
Credem totuşi că există un interes în a le trata astfel. Vom relua
deci, în continuare, exact acest punct de vedere de fiecare dată când
vom avea ocazia.

§ 43. Statutul elementelor de argumentare şi prezentarea lor
Unul dintre efectele importante ale prezentării datelor constă în
modificarea statutului elementelor discursului.
Diferitele tipuri de obiecte de acord se bucură, o ştim, de privilegii
diferite. Unele dintre ele su nt presupuse a beneficia de acordul audito
riului universal: acestea sunt faptele, adevăruri le, prezumţiile. Altele
nu beneficiaza decât de acordul unor auditorii particulare: acestea sunt
valorile, ierarhiile, locurile. Precaritatea acestor obiecte de acord diferite
nu este lega tă de aceleaşi condiţii. De unde marele interes care se acor
da fixării statutului elementelor util izate, transpunerii unor elemente
Într-o al tă categorie, posibil ităţii de a pune accentul pe un tip de obiecte
de acord mai degrabă decât pe un altul.
I MASSILLON, Sermon IV. Pour le second di manche de l' Avenl. S l i r les Afflictiolls,
t. L col. 241 .
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Î n mod normal, oratorul şi auditoriul său sunt presupuşi a recu
noaşte acelaşi statut elementelor discursului, măcar până ce o diver
genţă explici tă obligă la modificarea acestei ipoteze. Da r se întâmplă
adesea ca, în interesul argumentării sale, oratorul să facă un efort pentru
a situa dezbaterea în pla nul care i se pare cel mai favorabil, modificând
la nevoie statutul unor date. Î n legătură cu aceasta, prezentarea joacă
u n rol esenţial.
Cel mai adesea efortul oratorului tinde să atribuie elementelor pe
care se sprijină statutul cel mai înalt posibil, statutul care se bucură de
acordul cel mai larg. Aşa se face că statutul de valoare va fi atribui t
sentimentelor personale, statutul de fapt v a f i atribuit valorilor.
Sentimentele şi impresiile personale sunt adesea exprimate ca
judecăţi de valoare larg împărtăşite. De acest tip ar fi afirma ţia turis
tului care, întorcându-se din călătorie, ne spune: " Ce plăcu t este să
călătoreşti în Franţa! " sau exclamaţia îndrăgostitului: " Ce frumoasă e
luna în această seară! " Astfel de expresii, ca remarca lui Brittonl, sunt
mai eficiente în conversaţie, în faţa unui auditoriu de intimi, decât în
scrieri destinate unui ci titor oarecare. Este vorba mai puţin despre o
judecată de valoare, pe care am fi dispuşi să o apărăm, decât despre o
impresie pe care o cerem împărtăşită de un auditoriu binevoitor.
Judecăţi de valoare şi chiar sentimente pur subiective pot, prin
artificii de prezentare, să fie transformate în judecată de fapt. Formu la
"
" aceste mere nu-mi spun nimic pentru " nu-mi plac aceste mere "
permite operarea unei deplasări de responsabilitate. Reproşăm obiec
tu lui că nu spune nimic, considerăm că, dacă reacţionăm defavorabil,
aceasta rezultă dintr-un comportament al obiectului. Bineînţeles,
aserţiunea se referă la un fapt neverificabil, iar auditoriul i-ar putea
refuza acordul. Dar nimeni nu se gândeşte la aşa ceva până în
momentul în care ar dori să apere, ca adversar, calitatea acestor mere.
Î nlocuind calificarea " mincinos" prin " persoană care are predispo
ziţia de a induce cu bună-ştiinţă în eroare" 2, vom avea impresia de a fi
tra nsformat judecata de valoare în care apare această calificare în
judecată de fapt; din cauză că enunţul, sub noua sa formă, pare ma i
1
2

K. BRITTON, CO/llll/U/licatioll, p. 48.
Cf. § 38: Forme verbale şi argumen tare.
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precis, insistăm pe condiţiile sale de verificare. Faptul că termen ul
mincinos" nu este util izat subl iniază, de al tfel, intenţia de a evita o
"
apreciere defavorabilă. Utilizarea unor termeni care servesc în mod
obişnuit la descrierea faptelor, pentru a incita la judecăţi de valoare,
fără a le enunţa explicit, este oportună în faţa unor aud itorii care pun la
îndoială tot ceea ce nu pare a fi verificabil. Cel care, în loc să spună " am
acţionat bine", declară " am actionat în cu tare fel " , pare a se limita la o
afirmaţie de fapt, de netl!gAduit şi obiectivI!. EI obţine totodatA, pe cAi
ocolite, în ochii celui care este tentat să aprobe acest fel de a acţiona,
acelaşi rezultat ca prin afirmarea valorii. Iar avantajul transpunerii este
indubitabil pentru că valoarea, nefiind deloc enunţată, nu este expusă
la a fi pusă în mod inutil în discuţie. De asemenea, în loc să se ridice în
slăvi meritele u nei persoane, este suficient să se semnaleze anumite
fapte, renunţând la enunţarea valorizării care derivă din ele, lăsând
această grijă auditorului.
Judecăţile de valoare pot fi, de asemenea, transformate în expri
mare de fapte, atribu indu-Ie cuiva: această schimbare de statut este
sugerată în general pentru a da greutate enunţului. Dar poate avea, de
asemenea, ca efect limitarea influenţei acestuia: o normă, susţinută de
autori tatea unui personaj celebru, riscă să se transforme astfel într-un
simplu fapt de cul tură .
O altă tehnică constă în a prezenta drept fapt de experienţă ceea ce
nu este decât concluzia unei argu mentări. Î n lucrarea pe care o consacră
fraudelor în arheologie preistorică, Vayson de Pradenne se leagă de
argumentarea părţilor şi semnalează faptul că Chierici, apărând auten
ticitatea silexurilor din Breonio, afirmă : " Simplul control al acestor
silexuri exclude orice suspiciune de muncă recentă " l. Vayson de Pradenne
vede aici o formă de argument de autoritate. î n realitate, interesul
enunţului rezidă tocmai În aceea că nu este prezentat drept argument
de autoritate, ci ca o mărturie cu privire Ia un fapt verificabil.
Cel care califică drept unică soluţie pe aceea pe care o consideră
drept cea mai bună, operează o transpunere analogă din judecată de
valoare în judecată de fapt.

I VAYSON DE PRADENNt, Les fral/des eli arcl!eo!ob>1e prehistoriql/e, p. 244.
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Uneori, dezacordul asupra valorilor este prezen tat ca un dezacord
asu pra faptel or, pentru că este mai uşor de rectificat o eroare ma terială
decâ t o judeca tă de valoare care este dezaproba tă. Această tehnică
argumentativă ar fi de tipul recurgerii la formula trecerii de la un papă
rău informat la un papă bine informat: se presupune că dezacordul se
bazează pe o informaţie insuficientă şi că va fi de ajuns să fie comple
tată pentru a-I face pe cel rău i nformat să-şi schimbe părerea. Tot astfel,
în prezenţa unei legi contestate, i se va mări acesteia valoarea proclamând
că, dacă ea a fost Încălcată, acest lucru nu pQate fi decât din ignoranţă.
Se subînţelege că, dacă ar fi cunoscută, oamenii nu ar ezita să o urmeze.
Un exemplu comic de astfel de mani eră de a argumenta, tocmai
pentru că este vorba despre o păcă lea lă, este sem nalat de Qu intil ian.
" Un cavaler roman simulează apărarea, răspunzând lui August, care-i
imputa că şi-a mâncat moştenirea: 'Am crezut că este a mea!"' I ,
răspunde cavalerul, ca ş i c u m reproşul n u avea altă bază decât o eroare
de fapt.
Unele figuri, şi ma i ales metalepsa, pot facilita transpunerea unor
valori în fa pte. " Uită binefacerile" pentru " nu este recunoscător " ;
"
" amintiţi-vă de înţelegerea noastră pentru " respectaţi înţelegerea
"
noastră sunt moduri de a atribui o conduită unui fenomen de
memorie, care permite interlocutorului să-şi modifice atitudinea, având
în acelaşi timp aerul de a-şi fi ameliorat numai cunoaşterea acestor
fapte. De asemenea " nu vă cunosc "2 pentru " vă d ispreţuiesc " transfor
mă judecata de valoare În judecată de existenţă.
În al te cazuri o ipoteză transformă în situaţie de fapt o judecată de
val oare. Liderul catolic belgian Schollaert strigă:
Domn ilor, aş dori să pot conduce o femeie creştinii pe un munte
destul de inalt pentnt ca ea să poată, de acolo, să imbrăpşeze dintr-o
privire toate femeile şi toate popoarele pământu lui. Acolo . . . i-aş spune:
" Priv iţi, doamnă, şi după ce veţi fi privit, răspu ndeţi-mi . . . Cine v-a fku t

I QUINTILIAN, Arta oratorică, voI. II, cartea VI, cap. III, § 74. (Ed. rom.:
Minerva, Bucu reşti, 1 974,p. 178; lI.t. )
2 Exemple ci tale de DUMARSAIS, Des Tropes, p. 7U.
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puril, frumoasil, maiestuoasil şi su perioaril tu turor bietelor surori care se
agitil la picioarele dumneavoastră? " 1 .

Situaţia d e fa pt i magina tă an trenează o posi bil i tate d e viziune
dominantă care sugerează superioritatea de valoare.
În sfârşit, unele turnuri gramaticale, precum fraza nominală, pot fi
utilizate pentru a sugera statutul de fapt. R. Caill ois, când notează
frecvenţa acestora la St-John Perse, vede acolo tonul omului zgârcit cu
cuvi ntele, în afirmaţii necontestate din cauza evi denţei lor sau a au tori
tăţii sale2. Fraza nominală este mai degrabă efort pentru a stabili ce se
spune în afara timpului şi, prin aceasta, în afara subiectivităţii, a
parţialităţii.
Se întâ mplă, totuşi, ca în prezentarea premiselor să dorim să
d iminuăm statutul unor obiecte de acord.
Pentru a mini maliza gravitatea unei opoziţii la un fapt, a unei
denaturări a adevărului, nega rea unui fapt va fi transformată în ju de
cată de apreciere. Un frumos exempl u pentru această transformare
poa te fi găsit la Browning, unde episcopul Blou gram, în apologia sa,
încearcă să diminueze influenta
, necredintei sale:
,

Tot ceea ce am câştigat astfel prin necredintil
Este o viată de îndoială împletită cu credintil,
În locul unei vieti de credintă împletită cu îndoială:
Nu meam aIbă tabla de şah,
acum o numim neagră3.
-

Uneori, unele norme sunt reduse până la a nu mai fi decât nişte
capricii, decât exprimarea unui sentiment personal: se tinde să se ara te,
prin formulare, că nu se încearcă impu nerea lor celuilalt. În romanul lui

1 Discurs despre educapa femeilor la toate nivelurile, 22-23 martie 1871, dupa E.

DESCAMPS, ElI/des d'art qratoire et de legislatioll, p. 40.
2 R. CAILLOIS, Poetiqlle de 5t-John Perse, pp. 33-34.
3 BROWNING, rOell/S, BislJOp BlolIgram's Apology, p. 140.
AII ZIle lIave gai/led tllm by our IIl1belief
ls a life of dOllbt dil1ersified by faitll,
For oile offait" diversified by doubt:
We called tl,e chess-board ZIIhite, - !Ve caII it black.
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Jacques Riviere, Ai/lll?e, îndrăgosti tul este şocat de anumite comporta
mente ale lui Ai mee. I le reproşează, apoi regretă:
Cine ma au toriza pe mine sa fac din gusturile mele, din judecaţi le
mele, regu la pe care trebu ia ea s-o urmeze? De ce valorile mele trebuiau
să fie preferate valorilor sale?!

Tratând normele sale drept " gusturile mele" , îndrăgostitul o scuză
pe Ai mee, se abţine de la a o condamna în numele regulilor pe care ea
nu le-a adoptat.
Cazul cel mai interesant de transpunere este cel în care argumen
tarea este redusă intenţionat la judecăţi de valoare, în care se foloseşte
schema inversă celei din cazul rec urger ii , în locul unui papă mai rău
informat, la un papă mai bine informat, şi aceasta pentru a arăta că
di vergenţele de valoare sunt singurele car� contează, că pe ele este
centrată dezbaterea. Astfel N. Bobbio, tratând despre arta în regimul
totali tar2, refu ză să veri fice dacă artistul este mai l i ber în America sau
U.RSS., dacă este sa tisfăcă toare sau nu calitatea estetică a producţiilor
ruseşti, pentru că acestea sunt, în opinia lui, chestiu ni de fap t,
irelevante pentru controversă, iar Bobbio califică drept fapt tot ceea ce
nu pri veşte valoarea aflată în joc - aceea de libertate.
Este destul de rar ca voinţa de a reduce dezba terea la o chestiune
despre valori să fie atât de clară: aceasta impl ică, într-adevăr, o tehnică
şi o reflecţie asupra valorilor care corespund unor preocupări actuale.
Dar se întâmplă adesea ca, în mod intenţionat, elementele puse în pri m
plan să nu fie decât valori. Un exemplu celebru În legătură cu aceasta
este discursul l u i Brutus către mul ţime d in Iuliu Cezar de Shakespeare,
de unde este eliminat tot ceea ce este străin valorii de l iberta te:
Cine este aici atât de josnic, încât să fi dorit sclavia? Dacă este
cineva, s-o spuie, căci l-am jignit. Este cineva aici atât de grosolan, încât să
nu dorească a trăi ca un roman?3

J. R IVI ER E, Ailllee, p. 131 .
N. 808810, Liberta dell' arte e poli tica cu lturale, Nlloz'i arxolllellti, 1953, n" 2.
� SHAKESPEARE, Iliiili Cezar, act III, se. II. Traducere de Tu dor Vianu.
Uad !fIIII rall,er Cacsar lI'ere liz'i l/g, alld tlie ali slaves, tl lal / tllIIl
Caesar !l'ae dead, to live aII free IIleI I ?
!

2
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Discursul lui Brutus a fost adesea considerat drept cel al unu i
logician rece, În opozi�e cu cel al lui Antoniu. Şi, totuşi, ceea ce îl cara c
terizează este nu elim inarea valorilor, ci, di mpotrivă, voinţa accentuată
de a transpune dezba terea doar asupra u nei al egeri anu me.
Aceste câ teva remarci asupra statutului obiectelor de acord şi
asupra modificărilor pe care modul de a ne servi de date i le poate
aduce unesc ceea ce am spus mai înainte În legătură cu soliditatea şi cu
precaritatea, în acelaşi timp, cu punctele de sprij in ale argumentării.
Descrierea pe care o facem noi obiectelor de acord Iasă să se prevadă că
numai într-un context complet pot fi acestea recunoscute. Tocmai am
văzut că forma sub care sunt ele expri mate, fel ul în care este situată o
dezba tere pot acţiona asupra unui statut. Am util izat intenţionat
termenul de transpunere, el însuşi ambiguu, pentru a arăta că pu tem
vedea aic i fie o simplă deplasare de acord, fie o mod ificare profundă. În
funcţie de caz şi de punctele de vedere, o interpretare sau alta va pu tea
părea preferabilă. Trebuia mai ales, se pare, să subl iniem influenţa
acestor fenomene infinit de complexe de transpunere asupra desfăşu
rării argumentării şi a eficacităţii ei posibile.

Partea a treia

Tehnicile ar gumentative

§ 44. Generalităţi
Discursul persuasiv produce efecte prin inserarea sa, ca un tot,
Într-o situa ţie, ea însăşi cel mai adesea destul de complexă. Diferitele
elemente ale discursului fiind în interacţiune, ampl oarea argumentării,
ordinea argumentelor pun probleme pe care le vom trata la sfârşitul
studiului nostru. Dar, înainte de a analiza subiectul nostru sub acest
aspect sintetic, avem nevoie să analizăm structura argumentelor izolate.
Această ma nieră de a proceda, indispensabilă într-o pri mă aproxi
mare, ne va obliga să separăm articulările care sunt, în realitate, parte
integrantă di ntr-un acelaşi discurs şi const ituie o singură argu mentare
de ansamblu. Or, sensul şi bă taia unui argument izol at nu pot fi decât
rareori înţelese fără a mbigu i tate; analiza u nei verigi a argumentării, În
afara contextului şi independent de situaţia În care se inserează ea,
prezintă pericole incontestabile. Acestea nu se da torează nu mai caracte
rului echivoc al li mbaj ului, ci şi faptului că resorturile unei argumentări
nu sunt aproape niciodată explicitate complet.
Pentru a degaja o schemă argumentativă, suntem obligaţi să inter
pretăm cuvintele oratorului, să completăm verigile lipsă, ceea ce nu are
loc niciodată fără risc. În tr-adevăr, a afirma că gândirea reală a orato
rului şi a auditorilor săi este conformă cu schema pe care tocmai a m
relevat-o nu însea mnă decât o ipoteză mai mult sau mai puţin veridică.
Cel mai adesea, de altfel, percepem simul tan, mai mul t de o manieră de
a concepe structura unui argument.
Acestei obiecţiuni i se ad augă o alta, de fiecare dată când analizel e
noastre privesc argumente luate nu din di scursuri rostite efectiv, ci din
texte li terare. Ce garanţie avem, Într-a devăr, că discursurile imaginate
nu sunt tot atât de îndepărtate de real ca şi fiinţele mitologice? Şi, de
fapt, caracterul artificial al unor discursuri solemne şi al unor exerciţii
de şcoală pe care ni le-au lăsat retorii nu este îndoielnic.
Aceste două obiecţii ar fi cu siguranţă greu de îndepărtat, pe de o
parte, dacă ar fi vorba despre ana liza unui discurs particular, anal iză
care s-ar dori conformă cu o real itate istorică, iar pe de a ltă pa rte, dacă
s-ar pretinde să se propună ca modele de discurs persuasiv pe cele care
s-au dovedit efectiv eficace în trecut. Dar scopul nostru este diferi t.
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Ceea ce dorim să anal izăm În capitolele care urmează sunt scheme de
argumente pentru care cazurile particu lare examinate nu servesc decât
ca exemple, pe care le-a m fi putut Înlocui cu mii de alte exemple. Le-am
Împrumutat d i n texte pe care considerăm că le cunoaştem suficient
pentru a reduce riscul de a nu fi înţelese. Suntem totuşi convinşi că
aceste enunţu ri argumentative ar putea fi altfel analizate, după alte
planuri de c1ivaj. Pentru că nimic nu ne împiedică să considerăm un
acelaşi enunţ ca fiind susceptibil de a traduce mai multe scheme care ar
acţiona sim ultan asupra spiri tu lui unor persoa ne diferi te şi chiar
asupra unui singur auditor. Este posibil, de al tfel, ca aceste scheme să
acţioneze fără a fi clar percepute şi ca doar o muncă de explici tare, rar
efectuată, să permită oratorului şi mai ales auditori lor săi să devină
conştienţi de schemele intelectuale pe care le utilizează sau a căror
acţiune o suferă. În această privi nţă, textele li terare - roman, teatru,
discurs - au adesea avantajul de a prezenta argumentele într-o manieră
simplifica tă, stil izată sau exagera tă. Situ ate în afara unui context real în
care toate elementele acţiunii oratorice se confundă, ele apar cu mai
multă claritate. Putem fi, de altfel, siguri că, dacă le recunoaştem ca
argumente, este pentru ' că ele corespund întru totul unor structuri
fa miliare.
Vom recurge, pentru a clarifica anal iza noastră, la nişte exemple
comice. Nu credem că un studiu despre comicul în arta oratorică ţine în
mod direct de scopul nostru - cu toate că comicul este un element
foarte important în a câştiga auditoriul de partea sa sau, la un nivel mai
general, pentru a afirma o comuniune între orator şi auditoriu, pentru a
efectua devalorizări, În special pentru a rid iculiza adversarul, pentru a
opera diversiunile oportune. Da r interesul nostru nu se va referi atât la
comicul În retorică, cât la comicul retoricii. Înţelegem prin aceasta
utilizarea comică a u nor tipuri de argumentare. Dacă, aşa cum credem,
există un comic al retoricii, elementele comice ne pot ajuta să găsim
anum ite procedee de argumentare ca re, sub forma lor uzuală şi banală,
s-ar lăsa mai greu disti nse. Orice procedeu poate uşor deveni sursă de
com ic; procedeele retorice nu scapă de acellsta cu certi tu dine. Efectul
comic, În unele cazuri, nu ar proveni oare chiar din aceea că. ne gâ ndim
la procedee obişnuite de rationament, caricaturizate în cazul acesta, şi
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di n fa ptul că observăm utilizarea, fără motiv, sau abuzivă, sau stân
gace, a unei astfel de scheme argumentative?
Încă de la început, tiebuie, de asemenea, să insistăm asupra faptul u i
că discursul este un act care, ca orice act, poa te, văzut di nspre auditor,
să facă obiectul unei reflecţii.
În timp ce oratorul argumentează, a uditoruL la rândul său, va fi
inc linat să argumenteze :n mod spontan in legătură cu acest discurs, cu
scopul de a lua atitudine în privinţa lui, de a determ ina creditul pe care
trebuie să i-I acorde. Auditorul care percepe argumentele nu numai că
le poate percepe în felul său, dar este în a fară de asta autorul unor no i
argumente spontane, cel mai adesea neexprima te, care nu vor interveni
mai putin în modificarea rezul ta tului final al argumentării.
Se poa te întâmpla, de al tfel, ca această reflecţie să fie orientată de
orator, ca acesta să furnizeze el însuşi a u ditorilor anumite argumente
referitoare la caracterele propri ului său enunţ, sau chiar ca el să furni
zeze anumite elemente de informare ce vor favoriza cutare sau cutare
argumentare spontană a au ditorului. Aceste argumente care iau discur
sul drept obiect, aceste elemente de informare apte să le suscite pot
proveni şi de la terţi: de la ad versarul ora t9rului, în special în dezba
terea j udiciară, sau poate şi de la un simplu spectator.
In principiu, toate schemele argumentative pe care le întâlnim pot
fi deci aplicate discursului însuşi. Vom fi determinaţi să arătăm acest
lucru în anumite cazuri într-o ma nieră destul de aprofundată, în special
în ceea ce priveşte argumentele bazate pe raportarea persoanei orato
rului la discursul său şi în ceea ce priveşte considerarea di scursu l u i
drept procedeu oratoric. Dar acestea n u sunt decât cazuri excepţionale
printre cele în care argumentarea care are discursul drept obiect se
suprapune cu argumentarea propriu-zisă a oratorului. Am putea
desigur, pentru fiecare ti p de argumente, să încercăm un as tfel de
studiu. Este indispensabil ca, oricum ar fi, această reflecţie asupra
discursului să nu fie niciodată pierdută din vedere.
Planurile pe care se si tuează această reflecţie vor fi, de al tfel, foarte
diferite. Ea va pu tea analiza discursul ca act, ca ind ice, ca m ij loc; ea se
va putea referi numai la conţinutul acestuia, sau ar pu tea să n u
neglijeze nici unul din tre factorii care îl constituie. Ea va pu tea mai ales
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să se refere la l i mbajul utilizat: în timp ce oratorul descrie ce a "văzut",
auditorul se va gând i probabil la semnificaţi a psihologică sau fizio
logică a viziunii; el va putea, de asemenea, ca şi Ryle, să noteze că
verbul " a vedea " nu este un verb care i ndică un proces sau o stare, ci
un rezu ltatI . În mod normal, aceste reflecţii asupra l i mbajul u i nu vor
avea consecinţe asu pra efectului d iscursului, pentru că el va viza un
plan În care ele sunt irelevante; dar nu este mereu aşa. Să notăm, de
al tfel, că aceste consideraţii pot fi fructul unor idei persona le sau al
unor idei sugerate de un teoretici an. Dar teoreticianul nu pretinde, cel
mai adesea, decât că evidenţiază ceea ce este conş tiinţa verbală a
majorităţii oamenil or2.
Ţinând cont de această supra punere de argumente vom reuşi să
explicăm cel mai bine efectul practic, efectiv, al argu mentării. Orice
anal iză care ar neglija-o ar fi, credem noi, sortită eşecului. Contrar a
ceea ce se întâ m plă într-o demonstraţie în care procedeele demonstra
tive joacă în interiorul unui sistem izolat, argumentarea se caracteri
zează, într-adevăr, printr-o interacţiune constantă între toate elementele
sale. Fără îndoială, însăşi demonstraţia logică poate fi obiect de atenţie
din partea auditorului: acesta îi va adm ira eleganţa, îi va deplâ nge
încetinea la, va constata adecvarea sa la scopul urmărit. Dar această
argumentare care ia demonstraţia drept obiect nu va fi deloc ea însăşi
demonstraţie. Ea nu se va suprapune demonstraţiei pen tru a-i modifica
valid ita tea. Se va desfăşura pe un plan argumentativ în care vom găsi
chiar argumentele retorice pe care le analizăm.
Schemele pe care vom încerca să le desprindem - şi pe care le
putem, de asemenea, considera locuri ale a rgumentă rii, pentru că doar
acordu l asu pra va lorii lor le poa te justi fica aplica rea la cazuri parti
culare - se caracterizează prin procedee de legătll ră şi de disociere.
Prin procedee de legătură înţelegem scheme care apropie elemente
distincte şi care permit stabilirea între acestea din u rmă a unei soli da
rităţi care tinde fie să le structureze, fie sâ le valori zeze pozitiv sau
negativ unul prin celăla lt. Prin procedee de disociere înţelegem tehnici
1 G. RYLE, Dilellllllas, p. 102.
2 Cf. Reflecţiile lui Wittgenstein, în PIJilosol'IJiscIJe Ull tersllcllll IJgell.
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de ruptură a vând drept scop să sepa re, să desol idarizeze elemente
considerate ca formând un tot sau cel pupn un a nsambl u solidar în
interiorul unui aceluiaşi sistem de gândire: disocierea vă avea ca efect
modificarea unui astfel de sistem, schimbând unele dintre noţiuni le
care consti tuie pentru el piese de rezistenţă. Tocmai prin aceasta sunt
caracteristice aceste procedee de disociere oricărei gândiri fil osofice
ori ginale.
Din punct de vedere psihologic şi logic orice legătură i m plică o
di soci ere şi invers: aceeaşi formă care uneşte elemente diferite într-u n
tot bine structurat le d isof=iază de fondul neutru din care le desprinde.
Cel e două tehnici sunt complementare şi mereu în funcţie în acelaşi
timp; dar argumentarea datorită căreia datul este modificat poate pune
accentul pe legătura sau pe disocierea pe care aceasta este pe cale s-o
favorizeze, fără a explicita aspectul complementar ce va rezulta din
transformarea anal izată. Uneori, cele două aspecte sunt simultan pre
zente în conştiinţa oratorului care se va întreba asupra căruia ar fi mai
bine să atragă a tenţia.
Pe de altă parte, ceea ce este dat îna intea argumentării poate părea
mai solid stabil it decât ceea ce rezultă numai din ea: trebuie să se lege
elemente sepa rate sau trebuie ca ele să fie deja prezentate ca formând
un tot? Un text caracteristic al lui Bossuet va face să fie înţeleasă mai
bine gândirea noastră, ca şi problemele pe care aceste chestiuni le pun
oratorului:
Cu in tenlia de a face intreaga discuţie t;lin această săptă mână despre
trista aventură a acestui nenorocit, imi propusesem, mai intâi, să prezin t
ceva ca două tablouri, dintre care unul ar reprezen ta viaţa l u i grea, iar
celălalt, sfârşitul lui neferici t; dar a m considerat că păcă toşii, mereu
inclina ţi către ceea ce arnână convertirea lor, dacă aş face această
impărpre, s-ar convinge prea uşor că ar putea să despartă şi l ucrurile care,
din nefericire, nu sunt decât prea legate intre ele ( . . . )1.

Respingând ideea care îi venise în minte, de a le face solidare cu
ajutorul unei l egături, Bossuet va prezenta viaţa şi moartea păcă tosu l u i
c a formând o u nitate indisol ubilă:

1 BOSSUET, SerllIOI/S, voI. II: Sur / 'ill/pel/itellce fiI/ale, pp. 221 -222.
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Moartea, va spune el, nu are o existenţă disti nctă care să
viaţă; dar ea nu este al tceva decât o viaţă care se sfârşeşte.

o

separe de

Dacă este, aşadar, Întotdeauna permis ca un acelaşi argument să
fie tratat drept componentă, dintr-un anumit punct de vedere, drept
legătură, iar dintr-un alt punct de vedere, d rept d isociere, este totuşi
util să examinăm schemele argumentative ale uneia sau ale celeilalte
specii.
Vom analiza succesiv, ca scheme de legătură, argumentele cvas i
logice, care pot fi cel mai bine înţelese dacă le apropiem de gândirea
formală; argumen tele bazate pe structura real ului, care sunt prezentate
ca fiind conforme cu însăşi na tura lucrurilor. Să notăm că distincţia
Între aceste două grupuri de raţionamente ar putea fi apropiată de
distincţia husserl iană di ntre abstractizarea formalizatoare şi abstracti
zarea general izatoare, de distincţia lui Piaget dintre schemele care apar
pornind de la opera ţii şi schemele care apar pornind de la lu cruri,
apropiată de d ubla tem'!tizare perceptivă a lui Gurwitsch1• Dar toate
aceste distincţii au un aspect genetic care ră mâne străin preocupărilor
noastre.
Vom examina în continuare argumentele care vizează întemeierea
structurii realului: argumentele bazate pe cazul particul ar, argumentele
de ana logie care încearcă să restructureze anu mite elemente ale gân
di rii conform u nor scheme admi se în alte domenii ale re alului.
Şi, în sfârşit, vom consacra un capitol întreg tehnicilor de
disoci ere, care se caracterizează mai ales pri n schimbările pe care le
introduc în noţiuni, pentru că ele tind mai putin să util izeze limbajul
admis cât să procedeze la o nouă modelare.
Nu trebui e să credem că aceste grupe de scheme argumentative
constituie entităţi izolate. Suntem adesea îndreptă ţiţi, am spus-o, să
interpretăm un raţionament urmând o schemă sau alta . Dar, şi mai
mult, putem considera că anumite argumente aparţin atât uneia, cât şi
celeilalte grupe de scheme. Un enunţ precu m " dacă l u mea este condusă
de o providenţă, statul are nevoie de un guvern" , pe care Quinti l ia n îl

1

Cf. A. GURWITSCH, Acfes du XI- COIJgres iIJtematioIJal de Pl1ilosopllie, voI. II,
pp. 43-47.
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tra tează drept " argument de vecinătate sau de comparaţie " l , poate fi
considerat cvasi logic (ceea ce este valabil pentru întreg este valabil
pentru parte) sau drept analogie, ba chiar ca fiind baza t pe legă turi de
coexistenţă.
Am putea chiar, cu o oarecare aparenţă de dreptate, să aducem
toate grupele de scheme la una d i ntre ele care ar fi considerată drept
fu nda mentală, drept subiacentă tuturor celorlalte. Dar aceasta ar
însemna să deformăm primele rezul tate ale analizei noa stre în favoarea
u nei i dei preconcepute. ::le aceea vom privi succesiv diversele grupe de
argu mente sub formele lur cele mai marca te.

1 QUlNTILIAN, A ria oralo/'jol, voI . II, V, cap. X, § 89. (Ed.

ro m . :

p. 60; /I. t.)

CAPITOLUL

I

Argumentele cvasi logice
§ 45. Caracteristici ale argumentării cvasi logice
Argumentele pe care le vom analiza în acest capitol tind că tre o
anumită forţă de convingere, În măsu ra În care ele se prezintă ca fiind
comparabile cu raţionamente formale, logice sau matematice. Totuşi,
cel care le supune anali �ei percepe i mediat diferenţele dintre aceste
argumentări şi demonstraţiile formale, căci numai un efort de reducere
sau de precizare, de natură nonformală, permite să se dea acestor argu
mente o aparenţă demonstrativă; este motivul pentru care le calificăm
drept cvasi logice.
În orice argument cvasi logic este oportun să pu nem în evidenţă,
mai întâi, schema formală după al cărei model este construit argumentul
şi, apoi, operaţiunile de reducţie care permit inserarea datelor în această
schemă şi care vizează să le facă compatibile, asemănătoare, omogene.
Tehnica noastră de anal iză poate părea a da întâietate raţiona men
tului formal asupra argumentării care nu ar fi decât o formă apropiată
şi imperfectă a acestuia. Totuşi nu la aceasta ne gândim. Dimpotrivă,
credem că ra ţiona mentu l formal rezul tă dintr-u n proces de simpl ifica re
ce nu este posibil decât în cond iţii particulare, În interiorul unor sisteme
izolate şi circumscrise. Dar, dată fi ind existenţa ad misă a unor demon
straţii formale, cu val id itate recunoscută, atgumentele cvasi logice îşi
iau forla persuasivă din apropierea lor de aceste moduri de rationa
ment necontestate.
Ceea ce ca racterizează argu mentarea cvasi logică este, deci, carac
terul să u non formal şi efortul de gândire pe care-I neces ită reducerea
lui la formal. Eventuala controversâ va fi În legătură cu acest ultim
aspect. Când va fi vorba de a justifica vreo reductie ce nu va fi păru t
convingâtoar� doar prin prezentarea unor elemente ale d iscursului, se
va recurge cel mai adesea la alte forme de argumentare decât argu
mentele cvasi l ogice.
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Argumentarea cvasi logică se va prezenta într-un mod mai mult
mai
puţin explicit. Uneori oratorul va desemna raţionamentele for
sau
male la care se referă, prevalându-se de presti giul gândirii logice,
al teori acestea nu vor constitui decât o tramă subiacentă. Nu există d e
al tfel o corelare necesară între gradul d e explicitare a schemelor for
male la care se face referire şi i mportanta reducţi ilor necesare pentru a
le supune argumenta rea.
Cel care cri tică un argument va a vea tend inţa de a pretinde că
ceea ce are în faţa lui ţine de logică; acuzaţia de a comite o greşeală de
logică este, ea însăşi, adesea, o argumentare cvasi logică. Ne prevalăm,
prin această acuzaţie, de prestigiul raţiona mentului riguros. Această
acuzaţie va pu tea fi precisă (acuzaţia de contradicţie, spre exemplu) şi
se va putea situa la nivelul însuşi al argu mentări i . Ea va pu tea fi de
asemenea generală (acuzaţi a de a ţine un d iscurs pasional în locul unu i
discurs logic). Î n acest caz auditorul pune în opoziţie d iscursul auzit cu
imaginea unui discurs care i se pare superior şi care ar fi compus din
scheme logice cărora le-ar fi subordonat ceea ce este dat.
Reducţiile necesare pentru a supune argumentarea schemelor for
male privesc când termenii discursului, care sunt tra taţi ca nişte entităţi
omogene, când structurile asimilate cu nişte relaţii logice sau mate
matice, aceste d ouă aspecte ale reduqiei fiind, de al tfel, lega te.
Vom analiza, printre argu mentele cvasi logice, în primul rând pe
cele care apelează la structuri logice - contrad icţie, id entitate totală sa u
parţială, tranzitivitate; în al doilea rând pe cele care fac apel la relaţii
ma tematice - raportul părţii cu întregul, al celui mai m ic cu cel mai mare,
raportul de frecvenţă. Multe alte relaţii ar pu tea fi, desigur, examinate.
Să repetă m, În legătură cu acestea, că un acelaşi argumen t poate fi
înţeles şi analizat în mod diferi t de diferiţi aud itori şi că structurile
logice ar putea fi consid erate drept matema tice şi invers. În afară de
aceasta, aproape orice a rgumentare cvasi logică utilizează şi a l te tipuri
de argumente care pot părea, unora, preponderente. Exem plele pe care
le vom da sunt anal iza te ca argumentare cvasi logică pentru că acest
aspect este aici uşor de decel at.
Suntem surprinşi, în această privinţă, de fa ptu l că argumentarea
cvasi logică, bazată în mod explicit pe structuri matema tice, a fost c u
m u l t mai apreciată altădată, mai ales d e către antici, decât este ea astăzi.
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Aşa cum dezvol tarea logicii formalizate a permis separarea dem on_
straţiei de argu mentare, tot astfel dezvoltarea ştiinţelor a contribuit fără
îndoială la a li se rezerva utilizarea calculului şi a măsurării, arătând
mai bine condiţiile necesare pentru apl icarea lor. Să a dăugăm că, în
perioadele în care predomină locurile cantităţii, folosirea relaţiilor
matematice este fără îndoială fa vorizată şi că gâ ndirea antică cJasifica
toare este geometrică În tota litate. Oricare ar fi situaţia, argumentele
cvasi logice erau altădata dezvoltate cu un fel de bucurie, de virtuozi
ta te, care le scot în evidenţă modalităţile.

§ 46. Contradicţie şi incompatibilitate
Asertarea, În sânul unui aceluiaşi sistem, a unei propoziţii şi a
negaţiei sale, făcând evidentă o contra dicţie pe care o conţine, face
sistemul incoerent şi, prin aceasta, inutilizabil. A pune În l u mină inco
erenţa unui ansamblu de propozi ţii Înseamnă a-I expune unei condam
nări fără apel, a-I obliga pe cel care nu vrea să fie calificat drept absurd
să renunţe măcar la unele elemente ale sistemului.
Când enunţurile sunt perfect univoce, ca în sisteme formale, în
care semnele singure sunt sufici ente, prin combinarea lor, să facă
indiscutabilă contradicţia, nu putem decât să ne înclinăm În fa ţa evi
denţei. Nu este Însă cazul atu nci când e vorba despre enunţuri din
l imbajul natural, ai cărui termeni pot fi interpreta ţi În d iferite fel uri. În
mod normal, când cineva susţine simultan o propoziţie şi negaţia sa,
credem că nu d oreşte să spună ceva absurd şi ne întrebăm cum trebuie
interpretat ce spune pentru a evita incoerenţa. Într-adevăr, se întâmplă
rar ca limbajul util izat În argumentare să poa tă fi considerat d rept total
univoc precum cel dintr-un sistem formal izat. Contrad icţia logică, per
ceptibilă într-o ma nierâ pur formală, face corp comu n cu sistemul şi
este independentă de voinţa noastră şi de evenimentele posibile, pentru
că este inevitabilă În cadrul convenţiilor adm ise. Nu la fel stau lucrurile
în argumentare, În care premisele nu sunt decât rareori explicitate pe
de-a-ntregul, iar când sunt, ele sunt rar definite intr-un mod total univoc;
câmpul şi condiţiile d e aplicare variază aici odată cu circumsta nţele,
din care, de altfel, fac parte şi deciziile participanţilor la dezbatere.
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Toate aceste motive fac ca, În afara cazurilor cu totul excepţionale
când i se întâmplă oratarului să Împrum ute câteva verigi ale raţiona
mentului său d i ntr-un sistem formal -, nu se permite sprijinirea pe o
co ntradicţie, în sistemul adversarului. De obicei, argumentarea se va
strădui să arate că tezele care sunt combătute duc la o illcompa tibilittlte,
ca re se aseamănă În aceasta cu o contra d icţie, că ea constă în două
aserţiuni între care trebu ie să al egem, dacă nu chiar să renun ţăm şi la
una şi la cealaltă. Tezele incompatibile nu sunt astfel din motive pur
form ale precu m aserţiunile contradictorii. Deşi ne străduim adesea să o
prezentăm drept conformă cu ra ţiunea sau cu logica, a dică drept
necesară, incom pa tibil itatea depinde fie de natura lucruril or, fie de o
decizie u mană. De aceea, unul dintre mijloacele de a părare care va fi
opus argumentării cvasi logice bazate pe contradicţii va fi acela de a
arăta că este vorba nu de contradicţie, ci de incompatibilitate, adică de
faptul că se va scoate în evidenţă reducţia, singura care a permis asi
milarea la un sistem formal a sistemu lui atacat, care este de fa pt
departe de a prezenta aceeaşi rigiditate.
Cazul În care incompatibilitatea depinde de o decizie persona lă
pare cel mai îndepărtat de cel al contrad icţiei formale, pentru că, în loc
să se i mpună, această incompa tibil itate este dată şi pentru că se poate
spera că o nouă decizie o va eli mina eventual. Şeful guvernului care
pune problema încrederii, în legătură cu o chestiune particu lară,
creează o incompatibilitat,e Între menţinerea sa în funcţie şi respingerea
soluţiei pe care o preconizează. U n ultimatum creează o incompatibili
tate între refuzul de a ceda şi menti nerea păcii Între două state.
Cond ucătorii unui grup pot decide, sau pot constata la un moment dat,
că există incompatibilita te între apartenenţa la grupul lor şi cea la un a l t
grup, Î n t i m p c e conducătorii acestuia din u rmă pot s ă nu-şi dea seama
de acest lucru sa u să afirme contrariul.
Din anum ite puncte de ved ere este deci posibil să se decidă
existenţa unei i ncompatibilităţi, dar pentru terţi, care s unt incapabil i sâ
modifice această decizie, incom patibilita tea dată poate avea un aspect
obiectiv, de care trebuie să se ţină cont, ca de o lege a naturi i. A dori să
ignorăm această obligaţie în care ne aflăm de a alege poate cond uce la
grave erori de calcul. Aşa cum frumos spune La Bruyere:
_
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Neu tra l i tatea Între doua femei care ne sunt deopotri va prietene,
deşi ele s-au despărţit pentru in terese În care noi nu avem nici un
amestec, e un lucru anevoios: adesea trebuie să alegi Între ele sau să le
pierzi pe amândouăl
.

•

Neutralitatea între sta te, în timp de război sau de mare tensiune,
nu este mai puţin d i ficil de respectat. După cum a remarcat E. Dupreel,
în capitolul său referitor la logica conflictelor: " Orice diferend tinde să
se extindă la terţi, care îl dezvoltă luând parte la el " 2.
Pot rezul ta incompatibi l i tăţi din aplicarea la situaţii determinate a
mai multor reguli morale sau juridice, a unor texte legale sau sacre.
Deşi contradicţia între două propoziţii presupune un formalism sau cel
puţin un sistem de nopuni uni voce, incompatibilitatea este mereu
legată de circumstanţe întâ mplătoare, fie că acestea sunt constituite
prin legi naturale, fie din evenimente particulare sau d i n decizii umane.
Aşa se face că, după William Pitt, adoptarea unei anumite mopuni ar
face incompatibile două aspecte ale păcii dorite:
( . . . ) calificativele " promptă şi onorabilă" devin atunci incompa tibile. Trebuie
În acest caz să alegem unul din termenii alternativei; dacă adoptăm moli
unea, nu putem avea o pace " promptă şi onorabiIă" 3.

§ 47. Procedee care permit evitarea unei incompatibilităti
Incompatibilităţile obligă la o alegere care este Întotdeauna anevo
ioasă. Va trebui să se sacrifice una dintre cele două reguli, una dintre
cele două va,lori - dacă nu chiar să se renunţe la amândouă, ceea ce
antrenează adesea noi incompatibilităţi - sau trebuie să se recurgă la
tehnici variate care să permită el i minare� incompatibilităţilor şi pe care
le vom pu tea califica drept compromis, în sensul cel mai larg al terme
nului, dar care cel mai adesea antrenează şi un sacri fici u . De aceea viaţa
ne oferă numeroase şi im portante exemple de comportament care
vizează În esenţă nu să el imine o incompa tibilitate Între două regul i,
I LA BRUY E RE, Caracterele, 50, p.142. (Ed. rom.: Editura pentru Literaturll,
Bucureşti, 1968, Despre femei, 50, p. 183; ".t.)
2 E. DUPRE EL, Sociologie gt!llt?rale, p. 143.
3 William PITT, Omtio"s OII tlle Frellc/I war, p. 1 1 6 (15 februarie 1 796).
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sau între o conduită şi o regulă, ci să evite ca această incompati bilitate
să poată surven i.
Cum incompatibil ită ţile nu sunt formale, dar nu există decât refe
ri tor la anum ite situaţii, înţelegem că trei atitudini foarte diferite pot fi
adoptate în maniera de a trata problemele pe care această confruntare a
regulilor şi a situatiilor le poa te pune teoreticianului şi omului de ac�une.
Prima, pe care am putea-o numi logică, este aceea în care suntem
preocupaţi, dinai nte, de rezol varea tuturor dificultăţilor şi tuturor
problemelor care pot surveni, în situaţi ile cele mai variate, pe care ne
străduim să ni le imaginăm, ca urmare a aplicări i unor regul i, a unor
legi şi norme cărora li se dă adeziunea. Aceasta este de obicei atitudinea
savantului care se străduieşte să formuleze legi care îi par a guverna
domeniul pe care îl studiază şi de la care ar aştepta să dea seamă de
toate fenomenele susceptibile a se produce în acel dO �leniu. Aceasta
este de asemenea atitudinea normală a celui care elaborează o doctrină
ju ridică sau etică şi care îşi propune să rezolve, dacă nu toate cazuri le
de apl icare, cel puţin majori tatea celor de care, în practică, ar trebui să
ne ocupă m. Cel care, în conduita sa de viaţă, îi va i mita pe teoreticienii
la care tocmai am făcut al uzie, va fi considerat drept om logic, în sensul
în care se spune că francezii sunt logici sau englezii, practici şi realişti.
Atitudinea logică presupune că se ajunge la a se clarifica suficient
noţiunile utilizate, la a se stabili suficient regulile ad mise, pentru ca
problemele practice să poa tă fi rezol vate fără dificu lta te pe calea unei
simple deducţii . Aceasta impl ică, de al tfel, că neprevăzutul a fost
eliminat, că viitorul a fost controlat, că toate problemele a u devenit
practic solubile.
Acestei a titudini i se opune cea a omului practic, ce nu rezolvă
problemele decâ t pe măsură ce apar, care îşi regândeşte noţiunile şi
regulile în funcţie de situaţiile reale şi de deciziile ind ispensa bile acti
unii sale. Aceasta va fi, contrar celei a teoreticienilor, atitudi nea oame
nilor din domeniul practic, care nu doresc să se angajeze mai mult
decât trebuie, care doresc să-şi acorde, cât mai mult timp posibil, toată
libertatea de acţiune pe care circu mstanţele le-o permi t, care doresc să
se poată adapta la neprevăzut şi la experienţa viitoare. Aceasta este în
mod normal a ti tudinea j udecătorului car<;, ştiind că fiecare dintre
decizi ile sale consti tuie un precedent, cau tă să le limiteze bă taia, pe câ t
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îi stă în putin�ă, să le enunţe fără a depăşi în aşteptări ceea ce este
necesar să spună pentru a-şi întemeia decizia, fără a-şi extinde form u 
lele i �terpreta tive la situaţii a căror complexitate ar pu tea să-i scape.
In sfârşit, cea de-a treia dintre atitudini, pe care o vom nu mi
diplolllatică, gâ ndindu-ne la expresia boală di ploma tică " , este aceea în
"
care nedorind, într-un mbment şi în nişte circumstanţe determinate, să
ne plasăm în opoziţie cu o regulă sau să rezolvăm, într-un fel sau în
altul, conflictul apărut din incompatibilitatea di ntre două regul i, ce pot
fi aplicate unei situaţii particulare, i nventăm procedee pentru a evita
apariţia i ncompatibilităţii, sau pentru a amâna pentru un moment mai
oportun deciziile care trebuie luate. Iată câteva exemple în acest sens.
Proust ne amin teşte, după Saint-Simon, de ce subterfugii se folo
seau nobil ii pentru a evita rezolva rea unor probleme delica te de întâie
tate a cărei tranşare în manieră sa tisfăcătoare nu era permisă de o tra
diţie institui tă:
în anumite cazuri, în fa�a imposibilităţii de a se ajunge la o în�ele
gere, se stabileşte ca fiul lui Ludovic al XIV-lea, Monseniorul, nu va primi
un suveran străin decât afară, în aer liber, pentru ca să nu se spună că,
intrând În castel, unul a mers înaintea celuilalt; şi Electorul palatin,
primindu-I pe d ucele de Chevreuse la cină, se preface, pentru a nu-i ceda
locul din dreapta, că este bolnav, şi cinează cu el, dar cu lcat În pat, ceea ce
rezolvă dificuItă�i 1el .

Este o regulă, în Japonia, de a nu pri mi musafirii decât în ţinută
decentă. Dacă ferm ieru l este surprins la treburile sale de un musafir
neaşteptat, persoana sosită se va preface că nu l-a văzut, până în
momentul în care el îşi va fi schimbat hainele, ceea ce s-ar pu tea
întâmpla chiar în aceeaşi cameră în care musafirul aşteaptă2.
Se vede:în acest caz, ca şi în cel precedent, ce rol joacă ficţiunea ca
tehnică ce perm ite evitarea unei incompatibil ităţi. Ficţiunea este un
procedeu care constă într-o prefăcă torie,' admisă de părţi, de conveni
en ţe, sau de sistemul social, care ne permite să ne comportăm şi, mai
ales să gâ ndim, ca şi cum anumite fapte s-ar fi produs sau nu s-ar fi
M. PROUST, Oellllres completes, voI. VIII: Guermal1tes, p. 70. (Ed. rom.: 111
cnl/ tarea timpuilli pierdu t, Univers, Bucureşti, 1 989, voI. III, p. 383; 11.1.)
2 R. BENEDICT, T/le C1lrysal1tlle'IIItrll al1d tlle SlI'ord, p. 156.
I
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produs, contrar realităţii. Când prefăcătoria nu este decât unilaterală,
avem de-a face cu minciuna . Cei care evită să ia decizii dezagreabile
sunt adesea obligaţi să-i mintă pe ceilalţi şi să se mintă pe ei înşişi.
Uneori tăcerea nu are alt scop decât acela de a evi ta o decizie referitoare
la o incompa tibil itate. Să-I cităm încă o dată pe Proust:
Şti li, doamna [spuse d ucele de Guermantes prinlesei d e PaTma], n u
aş vrea nici macar să-i spun Orianei că mi-ati vorbit despre doamna de
Souvre. Oriane o iu beşte atât de mult pe A l teţa voastra, Încât pe dată o va
invita pe d oamna de Souvre, va fi Înca o vizita etc.]

Ducele, prefăcându-se că nu-i spune soţiei sale că prinţesa de
Pa fina a vorbit despre doamna de Souvre, evită o incompa tibilitate; el
va vorbi negreşit despre acest demers, dar o scu teşte pe soţia lui de a
alege Între aversiunea pentru doamna de Souvre şi deferenţa faţă d e
prinţesa de Parma.
Ficţi unea, minciuna, tăcerea servesc la evitarea unei incompatibi
Iităţi în pla nul acţiunii, pentru a nu trebui ca ea să se rezolve în plan
teoretic. Ipocri tul se preface că adoptă o regulă de conduită conformă
cu cea a al tora pentru a evita să fie nevoit să justifice o cond uită pe care
o preferă şi pe care o adoptă în realitate. S-a spus adesea că ipocrizia
este un omagiu pe care viciul îl aduce virtuţii: ar trebui să precizăm că
ipocrizia este un omagiu pe care îl aducem unei valori anu me, cea pe
care o sacrifică m, prefăcându-ne a o urma, pentru că refu zăm să o
confruntăm cu alte valori. I ncompatibilitatea este astfel eliminată în
acţiune, dar evident cu preţul unor noi incompatibilităţi, cea Între o
conduită i pocrită şi o cor1duită deschisă şi si nceră, cea Între o gând ire
mai mult sau mai puţin sistematizată şi o gândire care se dispensează
de căutarea unor sol uţii sustenabile. Am pu tea aminti aici apropierea
pe care o face V. Jankelevici între milostenie şi mi nciună; " m i lostenia,
ca şi minciuna, amână problema fără să o soluţioneze; amână dificul
ta tea făcând-o şi mai grea " 2. Această ultimă remarcă ni se pare
evidentă, totuşi, trebuie să ne dăm sea ma că este vorba despre noi
dificultăţi: cunoaştem greutatea pe care o reprezintă pentru mincinos
M. PROUST, Le câte de Guemrmlles, III, p. 90. (Ed. rom.: Univers, Bucureş ti,
1 989, voI. III: Gllemrmlles, p. 398; 1/.1.)
2 V. JANK EL EVITCH, Tl'llile des verll/S, p. 435.
I
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menţinerea coerenţei universului său fictiv. Problema actuală a fost, la
râ ndul ei, întru totu l rezolva tă . Din acest motiv, mi nci una nu se deose
beşte deloc de toate soluţiile pe care le vom întâl ni: ele pun, de aseme
nea, noi probleme, dar a căror soluţie poa te să nu fie deloc atât de
urgentă pe cât era cea a problemei rezol va te.
În timp ce ipocrizia constă în a lăsa să se creadă că adopţi o
conduită conformă cu cea aşteptată, adică în a lăsa să se creadă că ai
tranşat într-un anumit sens, alte tehnici, di mpotrivă, constau în a lăsa
să se creadă că nu ai tranşat. Boala dipl omatică poate servi la evi tarea
anumitor decizii, dar ea serveşte de asemenea la a masca fa ptul că o
decizie a fost luată: decis să nu meargă la o anumită recepţie, intere
sa tul se preface a fi în incapacita tea - pe motiv de boală, de absenţă de a alege dacă va merge sau nu.
Sartre a dezvol ta t o teorie a relei credinţe, ca fiind " o anumită artă
de a forma concepte contradictori i " ' . Aceste concepte unesc în ele o
"
idee şi negarea acestei idei " . Reiese destul de clar din exemplele pe care
le dă, că nu ne situăm În domeniul contradictori ului şi că reaua cre
d inţă a lui Sartre Înseamnă refuzul de a recunoaşte incompa tibi lităţi: ca
dovadă exemplu l femeii căreia i se spun cuvinte spiritualiste şi căreia i
se ţine mâna. Pornind de la acest refuz, Sartre va dezvolta o concepţie a
reI ei credinţe care se aplică convingerii înseşF şi asupra căreia nu ne
vom lungi . Dar distincţia pe care o stabileşte la plecare, Între factici tate,
ceea ce semnifică cuvi ntele şi gesturile, şi transcendenţă, acel ceva către
care tind ele/şi pe care reaua credinţă refuză să o coordoneze, poa te fi
u tilă pentru a descrie anumite incompatibi l i tăţi şi refuzul de a le recu
noaşte.
Incompa tibili tăţile diferă de contradicţii pentru că ele nu există
decât în funcţie de circumstanţe: pentru a intra într-un conflict ce
i mpune o alegere este necesar ca două reguli să fie aplicabile simul tan
unei aceleiaşi realităţi. începând cu momentul În care poa te fi dil uată
incompatibilitatea în timp, în care pare posibil să se a plice cele două
reguli succesiv, şi nu în acelaşi timp, sacrificarea uneia dintre ele ar
I J.-P. SARTRE, FiiI/ta şi neallt/ll, p. 95. (Ed. rom.: Paralela 45, Piteşti, 2004, p.
1 20; 11.1.)
2 Ibid., p. 1 23.

A rgll //leii tele CI'f1si logice

247

pu tea fi evitată. Acesta este motivul pentru care atitud inea, pe care a m
d enumit-o practică, n u caută să rezolve, d ina inte, toate conflictele
posibile. Atitudinea di ploma tică se străduieşte să în târzie soluţionarea
lor, pentru a nu trebui să facă imediat un sacrificiu considera t dificil, în
speranţa că circumstanţe ulterioare vor permite fie evitarea a legeri i, fie
luarea deciziei În mai bună cunoştinţă de cauză. Dar am spus-o deja, ş i
o repetăm, este posibil ca eludarea unei incompatibilităţi actuale să
creeze altele noi, chiar mai grave, în viitor.

§ 48. Tehnici care vizează prezentarea unor teze drept
compatibile sau incompatibile
Întrucât d ouă propoziPi nu sunt incompatibile ci devin, ca urmare
a unei anumite determinări de noţiuni în raport cu circumstanţe parti
culare, tehnicile care permit prezentarea unor enunţuri ca fiind incom
patibile şi tehnicile care vizează restabil irea compa tibilităţii sunt printre
cele mai importante din toată argumentarea.
Două propoziţii sunt numite contradictorii, într-un sistem forma
lizat, când, una fiind negarea celeilalte, se presupune că, de fiecare dată
când una dintre ele poate fi aplica tă unei situaţii, poate fi şi cealaltă. A
prezenta nişte propozi ţii drept contradictorii înseamnă a le tra ta ca şi
cum, una fiind negarea celeilal te, ele ar face parte dintr-un sistem
formal izat. A arăta incom patibil ita tea a două enunţuri înseamnă a arăta
existenţa unor c ircumstanţe care fac inevitabilă alegerea între cele două
teze în d iscuţie.
Orice formulare care, în enunţarea unor propoziţii, va tinde să le
prezinte ca fi ind negarea uneia de către cealal tă, va pu tea su gera că
atitudinile care sunt legate de ele sunt incompatibile. Lumea "în care
avem fiinţă " şi cea fără fiinţă sunt pentru G. Marcel presu poziţiile
ontologice a două moduri de viaţă, cel al personal ităţii şi cel al funcţiei,
unul " plin" , celălalt " gol " , care, descrise ca incompatibile, par să fi fost
incompatibile pe drept cuvânt d in cauza chiar a acestor presu poziţiil .
Pe de aItă parte, a afirma că a fost o alegere va ajuta retrospectiv, ca să

I G.

MARCEL, Posi/io" et app roclres ClJllcrc/es riu
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sp unem aşa, la prezentarea ca incompa tibile a tezelor care vor fi putu t
influenţa această al egere.
Vom prezenta deci teze drept i ncompatibile punând accentul - în
ansamblul celor de care se leagă - pe punctul în care pot fi ele tradu se
cel mai uşor printr-o afirmaţie şi o nega ţie. Dar pu nerea în opoziţie a
u nor teze nu este niciodată independentă de condiţiile aplicării lor.
Una dintre tehnicile de a form ula incompatibilităţi constă în a
afirma că, din două teze care se exclud, cel putin una poate fi aplicată
întotdeauna, ceea ce ar face inevitabil confl ictul cu cealaltă teză, cu
condiţia ca ambele să se aplice aceluiaşi obiect. Cele două teze vor
deveni compatibile dacă o divi ziune a ti mpul ui, sau o divi ziune care
priveşte obiectul, permite să se evi te conflicfu l . Două afirmaţii ale unei
aceleiaşi persoane, în momente diferite ale vieţii sale, pot fi prezentate
ca incompa tibile dacă toa te enunţurile acestei persoane sunt tratate ca
formând un singur sistem; dacă tratăm diferitele perioade ale vieţii sale
ca nefiind solidare una cu cealaltă, incompatibilitatea dispare. Enunţu ri
ale diferi ţilor membri ai unui grup vor fi tratate drept i ncompatibile,
dacă grupul este considerat ca un tot, iar tezele tuturor membrilor săi
ca form ând yn sistem unic; dacă putem arăta că unul din enunţuri nu
reprezintă un punct de vedere autorizat, i ncompatibilitatea nu mai
există. Nu există nici un inconvenient în principiu în aceea că regul i
diferite determină comportamentul membrilor unor grupuri disti ncte.
O dificultate va apărea dacă un membru comun acestor două grupuri
se află plasat într-o situaţie în care cele două regul i d i ferite îi prescriu
comportamente incompatibile.
Este perfect posibil ca un şef de stat, dornic să sal vgardeze pacea,
să poată reuşi fără a permite să se aducă ati ngere onoarei naţionale. Dar
este posibil ca cele două norme pe care şi le impune în conducerea
afacerilor politice să devină incompa tibile într-o si tuaţie anu me. Care
va fi această situaţie care atentează la onoarea natională? Un ii oameni
poli tici vor pu tea a vea opinii diferite în legătură cu aceasta: libertatea
lor de decizie este corelativă a caracterului vag al noţiunilor utiliza te
pentru a descrie situaţia.
Cel care îşi interzice să ucidă o fiinţă vie poate fi împins la o
incompa tibilitate dacă admite, de asemenea, că trebuie îngrijiţi bol na vii
care suferă de o infecţie. Se va servi sau nu de penicilină, riscând să
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dis trugă un mare număr de microbi? Pentru a evita i ncompatibilitatea
î ntre cele două reguli pe care doreşte să le respecte, el va fi proba bil
obligat să precizeze anu!niţi termeni, astfel încâ t si tuaţia particulară în
fa ţa căreia se află să nu mai ca dă sub i ncidenţa uneia din tre ele. Aşa
cum extinderea ariei de apl icare a unor reguli creşte riscurile d e
incompa tibilităţi, restrângerea acestei arii l e dimi nuează.
Bentham îi acuză de sofism pe cei care se opun oricărei creări d e
noi funcţii, invocând pericolul creşterii influenţei guvernului. Într-adevăr,
d upă părerea l ui, întregul sistem al guvernării s-ar distruge dacă am
cuteza să aplicăm în mod constant acest argumentl. Sofismul rezultă
din incompatibilitatea acestui argument, extins nu numai la toate pro
poziţiile noi, ci şi la toa te situaţi ile deja existente, cu menţi nerea unei
forme oarecare a guvernului. Dar pentru a actualiza această incompa
tibilitate, Bentham este obligat să extindă aria de aplicare a argumen
tului cu mul t în afara a ceea ce pretinseseră vreodată adversa rii săi.
Se preti nde adesea că, prin extinderea la cazuri care ar fi scăpat
atenţiei adversarului, sunt scoase în evidenţă incompatibilităţile: se va
obiecta, celui care nu vrea să admită ca un adevăr să se afle în spirit dacă
spiritul nu s-a gândit niciodată la el, că, prin extensie, adevărurile la care
nu ne mai gând im ar fi şi ele din acel moment străine spiritului2; naşterea
zeilor va fi asimilată cu moartea lor, pentru a-i acuza de impieta te atât pe
cei care afirmă că zeii se nasc, cât şi pe cei care afirmă că aceştia mor3.
Aceste extinderi nu sunt deloc o simplă genera li zare, ci pun în joc,
foarte vizibil, o identi ficare despre care vom mai avea de vorbiti. Pe ea
se va pune accentul atunci când Locke scrie:
Va fi foarte greu să-i faci pe oamenii sensibili si\ .în�eleagă ca cel
care, cu ochii lipsili de lacrimi şi cu spiritul satisfăcu t, îşi dă fratele pe
mâna călăilor pentru a fi ars de viu, este preocupat sincer şi din toată
inima să-şi sal veze fratele din flăcările iad ului de pe lu mea cealalti\.5

BENTHAM, Opere, t. 1 : Tra tat despre sofismele politice, p. 479.
LEIBNIZ, Noi eseuri asupra il/ te/ectu illi Oll/el/esc, pp. 79-80.
� ARISTOTEL, Re torica, II, cap. 23, 1399 b, p. 277.
4 V. mai departe § 53: Argumentele reciprocită!ii.
5 LOCKE, TI,e secol/d treatise of civil gove"'II/ellt al/d A lelter col/cemil/8
p. 137.
1

2
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Anumite norme pot fi incom patibile prin fa ptul că una dintre ele
reglementează o situaţie pe care cea laltă o exclude. Ruth Benedi ct
semnalează faptul că prizonierii japonezi erau foarte cooperanţi în
timpul i nterogatori ilor, pentru că nu pri miseră instrucţiuni referitoa re
la ceea ce puteau divul ga, sau nu, când ar fi fost făcuţi prizonieri. Ea
remarcă fa ptul că aceasta se datora educaţiei mil itare japoneze care îi
obliga pe soldaţi să lupte până la moartel . Această concepţie era incom
patibilă cu învăţarea regulilor de conduită de urmat de către prizonieri .
Ar fi, desi gur, îngăduit să ne extindem asupra multor altor cazuri
de incompatibilitate. Ne-ar plăcea să expunem încă vreo câ teva situaţii
deosebit de interesante în care incompa tibilitatea nu opune, una alteia,
reguli diferite, ci o regulă cu consecinţe care decurg din însuşi fa ptul că
ea a fost afirmată: vom cal i fica acest fel de incompatibilitate, care se
prezi ntă sub modal ităţi di ferite, cu numele generic de nlltofngie. Genera
lizarea unei reguli, aplicarea ei fără excepţie, ar conduce la a împiedica
apl icarea ei, la a o distruge. Ca să luăm un exemplu din Pascal:
Nimic nu înti\reşte atât de mult pyrrhonismu[ decât cei care nu sunt
deloc pyrrhonieni: dacă ar fi to�i, ei n-ar avea dreptate2.

Retorsiunea, care era numită în Evul Mediu rednrgllitio elenel/im,
constituie uzajul cel mai celebru al autofagiei: este un argument care
tinde să arate că actul prin care este atacată o regulă este i ncompatibil
cu principiul care susţine acest a tac. Retorsiunea este adesea utilizată,
de la Aristotel încoace, pentru a apăra existenţa de principii prime3.
Este ceea ce Ledger Wood numeşte foarte corect " method of affirma tion
by attempted denial " 4.
Astfel, cel u i care obiectează la princi piul noncontra dicţiei, i se
repl ică prin aceea că însăşi obiecţia sa, prin faptul că pretinde că a firmă
adevărul, din aceasta reieşind că interlocutorul lui afirmă falsul,

1 Ruth BENEDICT, TI,e C/lrysantllemum and tlle Sword, pp. 30 şi 41.
2 PASCAL, OeI/pres, Bibl. de la Pleiade, Pensees, p. 185 (81, p. 871 (374. ed.
Brunschvicg). (Ed. rom.: Cl/getări, Ed. Aion, Oradea, 1998, p. 302; n.t.)
3 Cf. G . ISAYE, La justification critique par retorsion, Rev!le pllilosoplliq/le de
LO!lvain, mai 1 954, pp. 205-233. Cf. şi Dialectica, 21, p. 32.
4 Ledger WOOD, TI,e Anulysis of Knowledge, pp. 1 94 şi unn.
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presupune principiul noncontra dicţiei: actul impl ică ceea Ce neagă
cuvintele. Argumentul este cvasi logic deoarece, pentru a scoate în
evidenţă i ncompatibil i tatea, trebuie o interpretare a actului pri n care
adversarul se opune unei reguli. Iar această interpretare, condiţie a
retorsiunii, ar pu tea, ea însăşi, să facă obiectul unor controverse l .
Un caz comic de a plicare a retorsiunii, şi care sugerează posibi
lităţile de a scăpa de ea, este furnizat de povestea poliţistului care,
în tr-un tea tru de provincie, în momentul în care publicul se pregătea să
cânte La Marseillaise, urcă pe scenă pentru a anu nţa că este interzis to t
ceea ce nu figurează pe afiş. " Dar tu, Întrerupe unul dintre spectatori,
tu eşti pe afiş? " În acest exemplu pol i ţistul, prin afirmaţia sa, contravine
unui pri ncipiu pe care îl formulează, în timp ce, În cazurile de retor
siune, se presupune un principiu care este respins, dar structura
argumentului este aceeaşi.
O altă situaţie care poate d uce la autofagie este aceea În care un
enunţ nu este opus actul ui pri n care este afirmat, ci se aplică regula la
ea însăşi: autofagia rezultă din 11 1 1 toillc/IIdere. Pozitiviştii care afirmă că
orice propozi ţie este anali tică sau de natură experimentală, vor fi între
baţi dacă ceea ce tocmai au spus este o propoziţie analitică sau una
rezultând din experienţă. Pe filosoful care preti nde că orice judecată
este o judecată de realitate sau o judecată de valoare, îl vom În treba
care este statutul afirmaţiei sale. Pe cel care argumentează pentru a res
pi nge va liditatea oricărui raţionament nondemonstrativ, îl vom Întreba
care este valoarea propriei sale argu lllentări. Nu orice au toincl udere
conduce la autofagie, dar ea obligă la a reflecta la valoarea cadrului
clasificator pe care ne propunem să-I stabilim, şi conduce prin aceasta
la o sporire a conştiinţei; autorul va anticipa adesea fie pentru a arăta că
autoi ncluderea nu creează nici o dificulta te, fie pentru a ind ica motivele
care împiedică producerea autoincluderii .
O altă formă încă d e autofagie este cea care opune o regulă conse
cinţelor care par a decurge din ea. În Sofisme tlllllrlliee, Bentham cri tică
constituţia franceză care justifică insurecţiile:

Ia acest subiect F. GONSETH, Dialec/ica, 21, p. 61 şi H. FEIGL, De Principiis
non disputandum . . . ?, În P!,i/osopl,ical Allalysis, editata de Max BLACK, p. 125.
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Dar a le justifica inseamnă a le incuraja ( . . . ). A jus tifica di strugerea
ilegală a unui guvern inseamnă a submina orice alt guvern, fără a-l excepta
nici pe acela pe care dorim să-I substi tuim celui dintâi. Legiui torii Franţei
il imi tau, fără să-şi dea seama, pe autorul acelei legi barbare care îi
conferea asasinului unui prinţ dreptul de a-i succed a la tronl .

Ar cădea sub incidenţa aceleiaşi obiecţii orice teorie, declarată de
un infirm, care preconizează suprimarea infirmilor. Putem plasa in
chiar această categorie de argumente replica lui Epictet către Epicur
care apără aband onarea copiilor:
Î n ceea ce mă pri veş te, cred că, chiar dacă mama ta şi tatăl tău ar fi
ghici t că aveai să spui astfel de lucruri, nu te-ar fi expus2•

Toate aceste cazuri de autofagie slăbesc o teză arătând incompa
tibil ităţile pe care le dezvăluie o reflecţie asu pra unor condiţii sau con
secinţe ale afirmării sale. Nici aici, nici in celelalte cazuri de incompa
tibilitate, nu suntem con strânşi la absurd, la o contradicţie pur formală.
Dar totuşi nu pute m neglija să ţinem cont de aceste argu mente dacă nu
dorim să ne expunem rid icolulu i. Rid icolul, şi nu absurdu \3, este arma
principală a argu mentări i: de aceea este indispensabil să consacrăm
acestei noţiuni o dezvoltare mai amplă.

§ 49. Ridicolul şi rolul său În argumentare
Ridicolul este ceea ce merită să fie sancţionat prin râs, acel ceva pe
care E. DupreeL În excelenta sa anal iză, l-a numit " râs de excludere" 4.
Acesta din urmă este sancţiunea transgresării unei reguli admise, o
manieră de a conda mna o conduită excentrică pe care nu o considerăm
atât de gravă şi de periculoasă pentru a o reprima prin mijloace mai
violente.
O afirmatie este rid icolă imed iat ce intră În conflict, fără justificare,
cu o opinie admisă. Este de la bu n început ridicol cel care păcătuieşte
I BENTHAM, Opere, t. 1 : Sofisme anarhice, p. 524.
2 EPICTET, COl/vorbiri, cartea I, 23, § 7.
3 Cf. uzajul acestor tenneni la PASCAL, Cugetări, Aion, Oradea, 1998, p. 269 (273).
Traducere de Maria şi Cezar Ivănescu.
4 E. DUPR E EL, Essais pluralistes (Le probleme sociologique du rire), p. 41 .
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î mpotriva logicii sau se înşeala în enunţarea faptelor, cu condiţia sa nu
îI consideram un al iena t sau o fiinţa pe care nici un act nu risca sa o
descalifice pentru ca nu .:;e bucură nici de cel ma i mic credit. Este sufi
cienta o eroare de fa pt, constata La Bruyere, pentru a arunca un om
înţelept în rid icoJI. Teama de ridicol, şi desconsi derarea pe care el o
antreneaza, a fost adesea util izata ca mijloc de educa ţie; acesta este atât
de puternic, încât nişte psihiatri au subliniat chiar pericolul utilizarii
sa le pentru echilibrul copil ului pâ nd it de anx ietate2• În mod norma l
rid icolul este legat d e faptul ca o regula a fost transgresata sau combă
tuta în mod inconştientJ, prin ignorarea fie a regu lii înseşi, fie a conse
cinţelor dezastruoase ale unei teze sau ale unu i comporta ment. Rid i
colul se exercita în favoarea pastrarii a ceea ce este admis; o simplă
schimbare de opinie nejustificata, adica o opozipe la ceea ce noi înşine
enunţasera m, ne-ar pu tea expune la aşa ceva.
Ridicol ul este arma puternica de care dispune oratorul contra
celor care riscă sa-i zd runcine argumen tarea, refuzând, fară motiv, să
adere la o premisa sa u alta din discursul sau. Tot pe ea trebuie sa o
uti lizam contra celor care ar îndrazni să adere, sau sa continue sa adere,
la două teze considerate incompatibile, fara a se strădui să elimine
aceasta incompatibilitate: rid icolul nu-I atinge decât pe cel care se Iasă
închis în plasa sistemului inventat de adversar. Rid icolul este
sancţiunea orbirii şi nu se arată decât celor pentru care aceasta orbire
este în afara oricărei îndoiel i.
Va fi rid icol nu numai cel care se opu ne logicii sau experienţei, dar
şi cel care va enunţa principii ale caror consecinţe neprevazu te îl pu n în
opoziţie cu concepţii care sunt de la sine înţelese într-o societa te data ş i
r L A BRUY E RE, Caracterele, Despre judecăţi, 47, p. 379 . (Ed. rom,: Edi tura pentru
literatură, Bucureşti, 1 968, pp. 145-146.)
2 Ha rry Stack SULLIV AN, TIle lrl lerpersol/al T7reory of PsyclrillllY, p. 268; ef. pe de
alta parte pentru raportul dintre anxietate şi incompa tibili tate, pp. 1 70, 190,
346 şi asupra neaten�iei selective care permi te evitarea acestor incompa
tibili tăr, A. H. STANTON, Sullivan's Conceptions, În Patrick M ULLAHY,
Tir e cOll lribli tiol/S of Ham; Stllck SUl/il'QII, p. 70.
3 Platon nu ig noră acest lucru şi anticipeaza râsul pe care îl vor stârni unele
dintre propozitiile sale care biciu iesc cu violentă uzaj urile stabili te; PLATON,
Repu bliCII, cartea V, 452, 457 /l, 473 c.
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cu care nu ar Îndrăzni el Însuşi să se ciocnească. Opozi ţia la normal, la
rezonabil poate fi considerată un caz particular de opoziţie la o normă
admisă. Este, spre exemplu, rizibil să nu-ţi dozezi eforturile în func ţie
de importanţa obiectu lui lor1.
A spune despre un autor că opiniile sale sunt inad misibile, pentru
că consecinţele lor ar fi rid icole, este una dintre cele mai puternice
obiecţii ce pot fi prezentate în argumentare. Aşa se face că La Bruyere,
în d ialogurile sa le despre chietism, rid iculizează această doctrina
arătând că adepţii ei ar trebui să se opună atât datoriei carităţii, cât şi
practicării devoţiunii, consecinţe la care nici un creştin nu ar pu tea
subscrie2. Când, În 1 877, în Belgia, mi nistrul catolic al Justiţiei decide să
nu-i mai urmărească în justiţie, în ciuda legii penale care proteja
l ibertatea eleetorului, pe preoţii care îi ameninţau cu chinurile iad ului
pe enoriaşii lor care ar vota pentru partidul liberal, tribunul Paul
Janson îl ri dicul izează pe ministru: acesta din urmă, punând la înd oială
seriozitatea unor astfel de ameninţări, comitea " o adevărată erezie
religioasă " 3.
Adesea, această ridiculizare se obţine prin construcţii savante
bazate pe ceea ce ne străduim să criticăm. Aşa cum, în geometrie,
raţionamentul prin reducere la absurd începe prin a presupune adevă
rată o propoziţie A pentru a arăta că consecinţele sa le sunt contrad icto
rii faţă de ceea ce a fost de al tfel cons imţit şi a trece de a ici la adevărul
lui non-A, tot aşa argu mentarea cvasi logică, cea mai caracterizată de
rid icol, va consta în a admite provizoriu o teză opusă celei pe care
d orim să o apărăm, în a dezvolta consecinţele acesteia, în a arăta
incompatibil itatea faţă de ceea ce credem de al tfel, şi a pretinde să
trecem de aici la adevărul tezei pe care o susţinem. Este ceea ce încerca
Whately atunci când, într-un pa mflet anonim, începea prin a admite ca
fond at tipul de obiecţii invocate contra veracităţii Scripturii, extrăgea
consecintele şi sfârşea prin a nega existenţa lui Napoleon.
Argumentarea care, ridiculizând procedeele criticii biblice, viza să
I PLATON, Republica, cartea VI, 505 e. Pentru argu mentarea prin dublă ierarhie
ef. al nostru § 76.
2 LA BRUYERE, Bibl. de la Pleiade, Dialogues sur le qll;elisme, 1, p. 532; V, p. 576.
3 Paul JANSON, Discours parlell/fII/aires, voI. 1, p. 19 (6 iu nie 1877).
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ins pire încredere În textul Scri pturii, nu a avut succesul sperat, dar a
pa ru t amuzantă I .
Asumarea provizorie prin care începe acest gen de raţionament se
poate traduce printr-o figură, ironia. Prin ironie " vrem să facem să se
înţeleagă contrariul a ceea ce spunem " 2. De ce acest subterfugiu?
Pentru că avem de-a face în rea litate cu o argumentare indirectă. Iată în
legătură cu aceasta un frumos exemplu luat de la Demostene:
Frumoasa recompensă au primit oretanii fiindcă s-au încrezut în
prietenia lui Filip şi l-au al ungat pe Eufraios! Frumoasă recompensă a
primit şi poporul din Eretria fiindcă a îndepărtat pe a mbasadorii voştri şi
s-au dat pe mâna tiranului Clei tarhos! Acu m eretrienii îndură sclavia sub
lovituri de bici şi sunt rapuşi!3

Ironia este educativă� pentru că, dadi poporul din Oreos şi
eretrienii nu mai pot face nimic, poporul Atenei, În ceea ce-I priveşte,
mai poate Încă alege. Să ne amintim în legătură cu acea sta emoţia
cauzată în Belgia, în 1 950, de un d iscurs În care Pa ul Reyna u d vorbise
despre " neu tralitatea care i-a reuşit atât de bine Belgiei În două
reprize" 5. Oratorul a declarat că nu dorise să critice Belgia, ci să arate că
neutral i tatea nu era o garanţie, ad ică el a d mitea că, În ceea ce priveşte
Belgia, fusese o constrâ ngere m a terială sau psihol ogică În favoarea
neutralităţii, păstrând ridicolul pentru aud itorii săi francezi încă liberi
să decidă.
Ironia presupune întotdea una cunoştinţe complementare pe tema
faptelor, a normelor. În exemplul citat de Dumarsais: " Eu o declar deci,
Quinaut este un Virgi liu " 6, afirma ţia ar fi incompatibilă cu normele
ad mise şi bine cunoscute. Ironia nu poa te fi deci utilizată în cazurile în
1 Cf. R. D. D. WHATEL Y, Elell/ellis of Rlle/oric, Part. 1, cap. 1II, § 6, nota, p. 100.
2 DUMARSAIS, Des Tropes, p. 131 .
3 DEMOSTENE, Discllrsllri: Filipica a Ireia, § 66. (Ed. rom.: In: Pagi"i alese di"
oratorii greci, Buc., Ed. pentru Li teratură, 1969, pp 144-1 45.)
4 Pentru rolul sau În dialogul platonician, ef. R. SCHAERER, Le mecanisme de
!'ironie dans ses rapports avec la dialectique, Rell. de /1II?lal'''- el de "IDrale, iul. 1941 .
5 Cf. ziarul Le Soir din 3 iunie 1950.
6 BOILEAU, Salire IX, citat de DUMA RSAIS, Des Tropes, p. 132.
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care ne îndoim de opiniile oratorului. Aceasta îi dă iro n iei un caracter
paradoxal: dacă o folosim, este pentru că este util să argumentăm; dar
pentru a o folosi este nevoie de un minimu m de acord. Este ceea ce-)
determină pe Baroja să spună că ironia are un caracter mai social decâ t
u moruJl. Acest aparent paradox nu este decât unul d intre aspectele,
împins până la extremă, ale oricărei argumentări.
Ironia e�te cu atât mai efi cace, cu cât se ad resează unui grup bine
delimitat2. Este concepţia pe care ne-o facem despre convingerile unor
medii, singura care ne dă posibilitatea !;ă ghicim dadi anum ite texte
sunt sau nu ironice3.
Uzajul ironiei este posibil în toate situaţiile argumentative. Totuşi,
unele dintre ele par a incita în mod deosebit la ironie. Vayson de
Pradenne constată că, în controversele arheologice, apărătorii autenti
cităţii se servesc copios de ironie: astfel, Th. Reinach descrie o societate
de fa lsifica tori, unde toate deciziile sunt luate cu majoritate de voturi,
societate care ar fi fa bricanta tiarei lui Sa itapharnes4• Este de înţeles ca
ironia să fie mai ales procedeul apărării întrucât, pentru a fi înţeleasă,
ea cere o cunoaştere prealabilă a poziţii lor oratorului; or, acestea au fost
evidenţiate de atac.
Dacă este adevărat că rid icolul joacă, în argumentare, un rol
analog celui al absu rdului în demonstraţie, totuşi - şi aceasta este do
vada că argumentarea nu este niciodată constrângătoare - putem cădea
în ridicol, plasându-ne cu totul în opoziţie cu o regulă ad misă în mod
obişnuit. Cel care cade în rid icol o sacrifică pe aceasta şi riscă un blam
d in partea grupului. Dar acest sacrificiu poate să nu fie decât provizo
riu, dacă grupul consimte fie să admită excep ţii, fie să mod ifice regula.

I Pio BAROJA, La cal'ema del llUlnorismo, p. 96.
Cf. AUERBACH, Mimesis, pp. 213-214, excelentă analiza a unui pasaj ironic
din Boccaccio.
3 Spre exemplu, scrisoarea lui Jdanov catre Stalin, În J. HUXLEY, SOI.iet genetics
and world science, pp. 230-234 (Post-scriptum II).
4 V A YSON DE PRADENNE, Les fral/des en arclJeologie prelJistoriql/e, p. 538.
2
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Este nevoie de îndrăzneală pentru a înfrunta ridicolul, de o
anumită capacitate de a depăşi anxietatea, dar nu este su ficient pentru a
reuşi: pentru a nu cădea în ridicol, este nevoie de un prestigiu suficient
de mare şi nu suntem niciodată siguri că el va fi astfel. Într-adevăr,
căzâ nd în ridicolul pe care îl stârneşte opozitia nejustificată la o normă
admisă, ne angajăm întreaga persoană, solidară cu acest act periculos,
lansă m o provocare, provocăm o confruntare de valori cu fina l incert.
Cei care a d optă un nume injurios şi îşi fac o glorie din aceasta, cei
care la nsează o modă nouă sau care refuză, ca Gandhi, să se pl ieze pe
obiceiurile Occidentului, când se găsesc acolo, cei care aderă la nişte
opinii sau adoptă maniere de a se comporta ieşite d i n comun vor Înceta
să fie ridicol i când vor fi imitaţi întru totul. Prestigiul şefului se
măsoară în capacitatea sa de a impune reguli ce par ridicole şi de a le
face ad mise de către subordona ţiI. Pentru ca un enunţ contrar opiniei
admise în mod curent să devină o teză care să merite să fie di sc utată, ar
trebui să se bucure de sprijinul unui filosof important2. Un prestigiu
supraomenesc ar fi necesar pentru a ne opune faptelor sau raţiunii: de
unde forţa acelui credo quia absurdulII. În mod normal argu mentarea,
lucrare a oamenilor, nu se opune decât la ceea ce nu este considerat
obiectiv valabi l . Opiniile despre care tra tează ea nu sunt absol ut
ind iscutabile, au torită ţile care le afirmă sau le combat nu sunt cu totu l
inatacabile, iar soluţiile care vor fi accepta te, în ultimă i nstanţă, nu sunt
cunoscute d ina inte.
Maniera cea mai frecventă de a combate o regulă sau o normă
ad misă nu va consta d oar într-un conflict de forţe, în faptul de a opune
prestigiului de care se bucură regula pe acela al adversarilor acesteia. În
mod normal, vom justifica această opoziţie, vom găsi motive pentru
care în anumite circumstanţe, în situaţii anu me, regula ar trebui să nu
fie aplicată: îi vom restrânge influenţa şi sensul, gra ţie unei argumen
tări adecvate, din care va rezul ta o ruptură a legăturilor a d mise, o
reorganizare a noţiunilor. Vom examina îndelung aceste procedee de
argu mentare în acea parte a tra tatu lui nostru consacrată disocierilor.

I Cf. rSOCRATE, Discurs/lri: Busiris, § 26.
2 ARISTOTEL, Topica, cartea r, cap. 2, 1 04 b, 19-24.
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§ 50. Identitate şi definiţie În argumentare
Una d intre tehnicile esenţiale ale argumentării cvasi logice este
identi ficarea diverselor elemente care constituie obiectul d iscursului.
.
Orice uzaj de concepte, orice apl icare a unei clasificări, orice recurgere
la i nducţie impl ică o reducere a unor elemente la ceea ce este identic şi
interşanjabil în ele; dar noi nu vom nu � i această reducere c1.'asi logică
decât atunci când această identificare de fiinţe, de evenimente sau de
concepte nu este considerată nici drept Întru totul arbitrară, nici
evidentă, ad ică atunci când face sau poate face loc unei justificări
argumentative. Vom distinge, printre procedeele de identi ficare, pe
acelea care tind către o identitate completă şi pe altele care nu cer decât
o identitate parţială a elementelor confrun tate.
Procedeul cel mai caracteristic de identificare completă constă în
utilizarea definiţiilor. Acestea, când nu fac parte d intr-un sistem formal,
şi când pretind totuşi că identifică defilliens cu defi"iendll111, vor fi
considerate, de noi, d rept argumentare cvasi logică. Nu putem ad mite
că aceste definiţii ar putea fi fondate pe evidenţa unor raporturi
noţionale pentru că aceasta ar presupune claritatea perfectă a tuturor
termenilor confrunta ţi.
Pentru ca o definiţie să nu ne sugereze această identificare a ter
menilor pe care ea îi prezintă ca echivalenţi, trebu ie să insiste pe
distincţia lor, precum aceste defini ţii prin aproximare sau prin exempl i
ficare în care i se cere în mod expres cititorului să prezinte un efort de
purificare sa u de generalizare care să-i permită să străbată d istanţa care
separă ceea ce este definit de mijl oacele util izate pentru a-I defini.
Printre definiţiile care duc la identifica rea a ceea ce este definit cu
ceea ce îl defineşte, vom d istinge, Împreună cu Arne Naess', următoa
rele patru tipuri:
1) definiţiile normative, care arată felul În care d orim ca un
cuvânt să fie utilizat. Această normă poate rezulta dintr-un angajament
ind ividual, dintr-un ordin destina t altora, dintr-o regulă despre care se
crede că ar trebui să fie urmată de că tre toată lu mea;

1 Cf. A. NAESS, ln terpretation and Preciseness, cap. IV.
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2) definiţi ile descriptive, care arată care este sensul acordat unui
cuvânt Într-un anumit med iu la u n anumit moment;
3) definiţi ile de condensare care ind ică elemente esentiale a l e
definipei descri ptive;
4) definiţiile complexe care combină, în manieră variată, elemente
ale celor trei tip uri precedente.
Aceste definiţii di ferite ar fi fie recomandări, fie ipoteze empirice
privind sinonimia lui dejillielldu/II cu dejiniells.
Printre definiţiile normative, d oar cele care se prezintă ca regulă
obligatorie sunt suscep tibile de a fi susţinute sau combătute datorită
argumentării; la fel stau lucrurile cu definiţiile de condensa re, despre
care ne putem Î ntreba în ce măsură indicaţiile pe care le furnizează sunt
sau nu esenţia le. Cât despre definiţiile descriptive, ele se vor bucura,
atâta timp cât nu sunt contestate, de statutul de fapt.
Toate aceste definiţii, şi posibilităţile argumentative pe care le
furnizează, sunt încă necunoscu te de majori tatea logicienilor a căror
gândire continuă să ev olueze în cadrul dihotomiei clasice a definiţiilor
reale şi nominale, primele fiind tratate drept propoziţii susceptibile de a
fi adevărate sau false, celelalte ca fiind pur arbitrare.
lată un tex t caracteristic pentru J. St. MiII şi la care ar subscrie încă
mulţi logicieni contemporani:
Asertiunile referi toare la semnificaţia cuvintelor, printre care cele
mai importante sunt definiţiile, au locul lor, şi chiar unul indispensabil, in
filozofie. Dar cum semnificatia cuvintelor este esentia lmente arbitrară,
aserti unile d i n această clasă nu sunt susceptibile nici de a fi adevarate,
nici de a fi false şi, În consecintă, nici de susţi nere, nici de respingere i .

MiII optează pentru caracterul nominal, deci convenţional şi
arbitrar, al definiţi ilor, care, prin chiar acest lucru, ar scăpa de orice
dovadă ca şi de orice tenta tivă de refutare. Dar este într-adevăr aşa?
Dacă este adevărat că definiţiile sunt arbi trare, in sensul că ele nu se
impun cu necesitate, trebuie oare să considerăm că ele sunt arbitrare
într-un sens mult mai puternic, care ar pretinde că nu ar fi motiv pentru
I

J. ST. MILL, U" �islell/ de logică ded/tclivă şi il/du clipă, voI. r (cartea I I, cap. r, § 1),
pp. 1 76-1 77.
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a alege o definiţie sau alta şi că nu ar exista, deci, nici o posibilitate de a
argu menta în favoarea lor? ar, nu numai că găs im la MiII o serie de
rationamente care tind să facă să preva leze definiţiile sale despre cauză,
despre interferentă, despre ind ucţie, dar găsim chiar, în lucrarea sa
consacrată util itarismului, o definiţie a demonstraţiei destul de amplă
pentru a acoperi raţionamente de acest tipI.
Ceea ce convinge de caracterul convenţional al definiţi ilor este
posibi litatea de a introduce cu totu l în toate l i mbajele, chiar şi uzuale,
si mboluri noi. Dar, dacă aceste semne noi sunt chemate pentru a
îndeplini total sau parţial rolul de termeni vechi, caracterul arbitrar al
definitiei lor este iluzoriu - chiar dacă este vorba despre si mboluri
create ati IIac. EI este şi mai iluzoriu dacă d�fi/l iel1S şi d�fi/liendlllll sunt
amândouă împrumutate din l i mbajul uzual . Când Keynes, în lucrările
sale2, propune o serie de defi niţii tehnice3, acestea se pot îndepărta atât
de mult de ideea pe care simţul comun şi-o face despre noţiunile astfel
definite, încât apar drept convenţionale. Autorul le va modifica chiar de
la o lucrare la a l ta4• Dar când defineşte pe de o parte beneficiul, pe de
altă parte investiţia, în aşa fel încât observaţiile şi analizele sale să
conducă la a arăta că egalitatea lor este ma i i m portantă decât
d ivergenţele lor pasa gere, interesul raţionamentului său rezultă d in
aceea că apropiem termenii definiţi de el de noţiuni uzuale, sau deja
precizate de economişti, la clarificarea cărora contribuie anal iza sa .
a teorie se poate pretinde pur convenţională, şi poate dori să
bazeze pe această pretenţie dreptul de a defini semnele după bunul său
plac, dar, din momentul în care vizează o confruntare cu realul, d in
momentul în care ne propune să o aplică m la situaţii cu noscute
anterior, problema identificării noţiunilor pe care le defi neşte ea cu cele
d in l imbajul natural nu poate fi eludată . Dificu ltatea pe care am căutat
să o evităm nu a putut fi decât tra nspusă pe un alt plan. Aceasta este

I Idem, Utili/arismul, p. 8.
J. M. KEYNES, A treatise OII mOlley, 1930; TIre gelleral IIreory of emploYII/ent
ill terest aud 1II01ley, 1936.
J Care ar putea fi apropiate de noţiunea carnapian!l de "explicaţie" ; ef. C. G.
HEMPEL, FlIIrdalllentals of Concept Fonnatioll ill Empirical Sciellce; pp. 1 1 -12.
4 A se vedea, referitor la aceasta, T7le general tfreory . . , pp. 60-61 .
2

.
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toată problema forma lismului: sau acesta va furniza un sistem izolat,
nu numai de aplica ţiile sale, dar chiar şi de o gâ nd ire v ie care trebuie
să- I înţeleagă şi să-I mânuiască, adică să-I integreze în structuri mentale
preexistente, sau va fi de interpretat şi va opera cu identificări ce vor
ţine de argumentarea cvasi logică. Chiar dacă aceste identificări nu sunt
contestate, într-o anumită perioadă a evoluţiei ştiinţi fice, ar fi pericu los,
pentru un progres ulterior al gâ nd irii, să le considerăm necesare şi să le
acordăm acest caracter de evidenţă pe care îl dăm afirmaţiilor pe care
nu ne este permis să le punem sub semnul întrebă rii. Acesta este unul
d intre motivele adeziunii noastre la principiul revizibilităţii, sustinut cu
a tâta vigoare de F. Gonsethl.
Caracterul argumentativ al definiţiilor apare clar atunci când ne
aflăm în prezenţa unor definiţii variate ale unui aceluiaşi termen dintr
o limbă naturală (sau chiar termeni consideraţi a fi echivalenti în
diferite li mbi na tura le). Într-adevăr, aceste defini ţii mu ltiple consti tuie
fie elemente succesive ale unei definiţii descriptive - şi atu nci uti
lizatorul unui termen trebuie să aleagă singur între ele -, fie definiţii
descriptive opuse şi incomplete, definiţii normative sau de condensare
care sunt incompatibile. Unii au tori, pentru a-şi uşura sarcina şi uneori
pentru a evita discuţii inoportune, se vor mulţumi să furnizeze n u
condiţiile suficiente ş i necesare, ci d oar cond iţiile su ficiente de aplicare
ale unui termen2; dar enunţul acestor cond iţii, a taşat de ceea ce se ştie
de altfel despre termenul respectiv, constituie totuşi alegerea unei
definiţii.
Caracterul argumentativ al defini ţii lor se prezi ntă întotdeauna sub
două aspecte intim lega te, dar pe care trebuie totuşi să le deosebi m
pentru că privesc două faze ale raţionamentului: definiţiile pot fi
justifica te, valoriza te, cu ajutorul unor argu mente; ele sunt argumente
ele însele. Justificarea lor se va putea face prin mijloacele cele mai
d iverse: unul va recurge la etimologie3, altul va propune substituirea

1 F. GONSETH, Dialectica, 6, pp. 123-124.
Exe mplu la MORRIS, Sigrrs, Lmgltage al/d Be/laI>iol", p. 12.
3 ef. QU I NTIUAN, A rta orntorică, voI. II, cartea V, cap X, § 55, pp. 48-49; cf.
2

J. PAULHAN, La I'relll'c 1'(\1" /'etYI/rologie.
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u nei defin itii prin conditii cu o defini tie prin consecinte sau vice-versal.
Dar cei car� argu mente �ză în favoar�a unei definitii �or dori cu totii ca
aceasta să infl uenţeze, printr-un aspect sau altul, uzajul noţiunii pe
care, fără intervenţia lor, am fi fost înclinaţi să o adoptăm, şi mai ales
relaţiile noţiunii cu ansamblul sistemului de gâ n dire, aceasta totuşi fără
a ne face să uităm complet uzajele şi rela ţiile vechi. Or, la fel stau
lucrurile când definiţia este dată ca de la sine înţeleasă sau ca fiind
impusă, precum definiţia legală, şi când ra ţiunile care militează în
favoarea sa nu sunt explicita te. Uzajul noţiunii pe care vrem să o
modificăm este în general ceea ce se nu meşte uzajul ei norma l . As tfel
încât defini ţia u nei noţ iuni împrum u tate d i n li mbajul natural ridică
implicit dificu l tăţile inerente d ublei definiţii.
Când, la începutu l Eticii sale, Spinoza defineşte cauza d e sine
drept " acel ceva a cărui esenţă acoperă existenţa, sau (sive) acel ceva a
cărui natură n u poate fi cunoscută decât ca existentă " ; când defineşte
substanţa ca " ceea ce este în sine şi este conceput prin sine, adică (IIOC
est) acel ceva al cărui concept poate fi format fără a avea nevoie de
conceptul despre altceva " 2, cuvintele sive şi IlOc est afirmă caracterul
interşanjabil a d ouă defin iţii diferite ale aceleiaşi noţiuni. De fapt, este
vorba despre o identificare între trei noţiu ni, cea de-a treia fii nd
furnizată prin u zajul termen ului aşa cum era el în vigoare pe vremea
lui Spi noza, în special la cartezieni. În mod norma l, o astfel de
identificare cere, dacă nu o demonstraţie, cel puţin o argumen tare
pentru a face să fie admisă. Când această identi ficare este pur şi si mplu
afirmată, ne afl ă m în cazul tipic al unui procedeu cvasi logic. Dar ceea
ce face Spi noza în mod explicit, şi poate fi deci remarcat şi criticat chiar
şi de un logician care nu s-ar lega decât de text, fără a-I confrunta cu
folosirea uzuală a noţiunilor, s-ar putea regăsi, cu un fel de a constata
mai d elica t, la toţi cei care definesc cuvintele l imbajul u i într-un fel care
pare univoc, în timp ce cititorul nu se poate împiedica să identifice şi
cuvântu l astfel definit cu acelaşi cuvâ nt, aşa cum a stabilit tradiţia
li ngvistică.
,

1 ef. definitia miracolului la S. WEIL, L'e/lracil1eme/lt, pp. 225 şi urm.
2 SPINOZA, Etica, cartea 1, def. I şi III.
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Remarcile noastre tind să arate că uzajul argu mentativ al defi
ni ţiilor presupune pos ibilitatea unor definiţii multiple, împrumutate
d i n uzaj sau create de autor, între care este indispensabil sa se facă o
alegere. Ele ara tă, de asemenea, că termenii puşi în rela ţie sunt ei înşişi
în interacţiune constantă, nu numai cu o m u l titudine de alţi termeni din
aceeaşi limbă sau din alte limbi care pot fi puse în raport cu pri ma, dar
şi cu mulţimea de alte definiţii posibile a le aceluiaşi termen. Aceste
i nteracţiuni nu pot fi eliminate şi sunt chiar, în general, esenţiale pentru
rezultatul raţionamentelor. Totodată, alegerea fi ind făcută, fie că este
prezentată ca de la sine înţeleasă, fie că este susţinută de argumente,
definiţia utilizată este considerată expresie a unei identităţi, ba chiar
sin gura sa tisfacătoare în acest caz, iar termen ii echivalenţei, detaşaţi
în tr-o oarecare măsură de legăturile şi de arierplanul lor, sun t
consideraţi substituibili din punct de vedere logic: de aceea uzajul
definiţiei, pentru a face ca u n raţionament să avanseze, ni se pare a fi
tipul însuşi de argumen tare cvasi logică.

§ 51. Analiticitate, analiză şi tautologie
O definiţie fiind admisă, putem considera ca analitică egalitatea
stabilită Între expresiile declarate si nonime; dar această anali ticitate va
avea, în cunoaştere, acelaşi statut ca şi definiţia de care depinde ea. Se
vede imed iat că dacă, prin j u decată anali tică, afirmând ega li ta tea a
două expresii, dorim să concepem o j udecată care să perm i tă substi
tuirea lor, de fiecare dată, una cu cealaltă, fără ca valoarea de adevăr a
propozi ţiilor în care apar aceste ex presii să fie modifica tă, anali ticitatea
unei judecăp nu poate fi afirmată în mod constant, fără riscu l erori i,
decâ t într-o limbă în care nu mai apare amen inţarea ca noi uzaje
lin gvistice să fie i ntrod use, adică, în definitiv, într-un li mbaj formalizat.
În ciuda acestor restricţii, asistăm, mai ales în Marea Britanie, la
dezvol tarea unei m işcări filosofice iniţiate de G. Moore, pentru care
analiza propozi pi lor constituie sarcina principală. J. Wisdom a pu tu t
d istinge trei tipuri de analize: analiza materială, analiza formală şi
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anal iza filosofică l . Analizele materiale (e x.: "A este copilul lui B " în
seamnă că " A este fiul sau fiica lui B" ) şi formală (ex . : Regele Frantei
este chel " echivalează cu "există un individ şi numai u n ul care este rege
al Frantei şi care este chel " ) ar ră mâne la un acelaşi nivel al discursulu i,
în timp ce anal iza filosofică - pe care din acest motiv L. S. Stebbing o
"
numeşte d ireqiona lă2 (ex.: " Pădurea este foarte deasă echivalează cu
"
" copacii din această regiune sunt foarte apropiaţi unul de celălalt ) - s-ar

Indrepta Intr-un anumit sens; pentru Stebblng, ea ar conduce spre fapte

fundamentale, pentru J. Wisdom, spre date senzoriale.
Distinqiile stabilite de Wisdom ni se pare că presupun deja o
atitudine filosofică. Trebuie, dimpotrivă, din punct de vedere argu men
tativ, să sublin iem că orice analiză este directională, în sensul că ea
operează în tr-o anu mită direqie. Alegerea acesteia este determinată de
căutarea adeziunii interlocutorului. Într-adevăr, în afară de tratatele d e
logică, nu se practică analiză fără a-ti propune un scop precis3. Când va
fi vorba despre analiză tehnică conformă cu exigentele unei discipline,
ea se va îndrepta că tre elementele pe care această disciplină le consi
deră fundamentale; o analiză nontehnică se va adapta auditoriului şi
poate lua deci d irecţiile cele mai variate, conform obiectelor de acord
admise de acesta din unnă. A d ori să impui auditoriului filosofic
criterii de fapt sau de adevăr, pe care el ar trebui să le admită fără
d iscuţie, înseamnă deja să te bazezi pe o filozofie particulară şi să
raţionezi în cadrele stabilite de ea4.
Orice a naliză, în măsura în care ea nu se prezintă ca pur conven
ţională, poate fi considerată o argumentare cvasi logică, utilizând fie
defi nitii, fie o procedură prin enu merare, care limitează exensiu nea
unui concept la elementele enumerate.
De aceea, în afara unui sistem formal, analiza nu poate fi niciodată
definiti vă, nici exhaustivă. Max Black îi reproşează pe d rept lui Moore

1 J. WISDOM, Logical constructions, Mil1d, 1931 la 1933, şi A. H. S. COOMBE
TENNANT, Mr. Wisdom on phi losophical Analysis, Mi,ld, oct. 1936.

2 L. S. STEBBING, The method of Analysis in metaphysics, Proceedil1gs of tire
Arislofeliarl Society, voI . XXXIII, 1932-33.

3 ef. K. BRITTON, ConmlIIllication, p. 139.
4 ef. Discutia despre fapte şi adevâruri din § 16.
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cii nu indică niCi o metodă de a realiza anal izele pe care le
preconizează, n ici de a recunoaşte exacti ta tea lor1. Î n realitate, această
exactitate nu ar putea !lici măcar fi pos tulată, d acă preti ndem că
reproducem sensul noţiunilor unui limbaj na tural.
Dacii analiza ar părea indiscu tabilă, garantată În întregime, nu i-am
putea reproşa că nu ne Învaţă nimic nou? Orice argumen tare cvasi
logică, căreia i se recunoaşte caracterul evident şi chiar necesar, riscă
as tfel ca, În loc să fie cri ticată drept slabă şi neconcIu dentă, să fie atacată
ca lipsită tota l de interes, pentru că nu ne învaţă ni mic nou: o astfel de
afirmaţie va fi calificată drept tllu tologie, pentru că rezultă d i n sensul
Însuşi al termenilor util izaţi.
Iată un tex t de Nogaro, care ilustrează acest procedeu:
Timp indelungat clasicii au afirmat că deprecierea, sau scăderea
valorii monedei, provoacă creşterea preţurilor, Hlră a fi atenti la faptul cii
scăderea valorii monedei (in raport cu milrfurile) şi creşterea preturilor
sunt douil expresii inversate ale unui aceluiaşi fenomen şi ciI avem aici, in
consecinlil, nu o rela�e de la cauză la efect, ci o tau tologie2.

Acuzaţia de tautologie Înseamnă a prezenta o afirmaţie ca rezultat
al unei definiţii, al unei convenţii pur lingvistice şi nu ne Învaţă nimic
despre legăturile empirice pe care le poate avea un fenomen cu altele şi
pentru studierea cărora o cerce tare experimentală ar fi indispensabilă.
Ea presupune că defin iţ iile sunt arbi trare, l i psite de interes ştii nţific şi
independente de experienţă. Dar, În măsura în care l ucruri l e nu stau
astfel, În care definiţiile sunt legate de o teorie care poa te aduce puncte
de vedere originale, acuzaţia de tautologie Îşi pierde din greutate.
În tr-a tâ t Încât Britton asimilează legea naturală cu tautologia. EI dă
exempl ul unui metal necunoscut, recent definit cu aj utorul unor teste
care permit decelarea prezenţei l u i; ulterior, este izolat şi i se determină
punctul de fuziune; noua proprietate este incorporată În d efiniţie şi
capătă aici o importanţă primordială: " Marea descoperire, scrie Britton,
a devenit o simplă tau tologie" 3. Odată devenită ta utologie, afi rmaţia se
I

Max BLACK, Pililosopilicai AI/alysis, Introduction.

2 B. NOCARO, La valeur logiqlle des t"eories ecOllOllliqllCS,

J K.

BRITION, COII/I/lll /licatioll, p. 179.

pp. 12-13.
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in tegrează Într-un sistem deductiv, poate fi considerată drept analitică
şi necesară şi nu mai pare a fi legată de riscurile u nei genera lizări
empirice.
Aşa se face că o cal ificare de tautologie, aplicată unei propoziţii, o
izolează pe aceasta de contextul care a permis elaborarea noţiunilor pe
care se sprijină. Când acestea d i n urmă sunt in tegrate în gândirea vi e
care a permis elaborarea lor, se constată că ele nu se caracterizează nici
prin necesita tea proprie unui sistem formaliza t, nici pri n trivia litatea de
care su nt acuzate Într-o discuţie non formală, ci că statutul lor este legat
de cel al definiţiilor care le servesc drept fundament.
Atu nci când, într-o discuţie nonformală, tautologia pare evidentă
şi voită, ca în expresiile de tipul " un ban este un ban " , " copiii sunt
copii", ea va trebu i să fie considerată o figură. Se util izează atunci o
identitate formală între d oi termeni care nu pot fi identici dacă enunţul
trebuie să aibă un oarecare interes. In terpretarea figurii, pe care o vom
numi talltologie aparell ti'i, cere deci un minimum de bunăvoinţă din
partea auditoriului.
Aceste enunţuri au suscitat de mult timp atenţia teoreticienilor
stilului. Văzâ n d că cei doi termeni trebuiau să aibă o se mnificaţie
diferită, ei au făcut d in aceste tautologii cazuri particulare ale altor
figuri: conform l u i Vico, î n figura numită plocă ( " Ah! Corydon,
Corydon " ) acelaşi termen este fol osit pentru a semni fica persoana şi
pen tru a semnifica comportamentu l (sau l ucrul şi proprietăţile sa le) 1 ; În
opinia lui Dumarsais în " un tată este întotdeauna un tată " cel de-al
doilea termen este un subs tan tiv luat ca adjecti v2; după Baron, este o
silepsă omtorică, unul dintre cuvinte fiind la sensul propriu, celăla l t la
figuraP.
Mai puţin preocupaţi de figuri, modern i i a nal izează acest gen de
expresii în funcţie de preocupările lor. Printre remarcile cele mai
i nteresa nte, să le cităm pe cele ale lui Morris care subl i niază distincţia

I VICO, Del/e inslituziolli ora/orie, p. 142.
2 DUMA RSA IS, Des Tropes, p. 137.
3 BARON, De la R/uHoriq l/e, p. 337.
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dintre mod formal şi functie de eva luareI, pe cele a l e lui Ha yakawa
pentru care este o manierâ de a i m pune d irective de c1asificare2 şi, în
sfârşit, pe cele ale lui J. Paulhan, care a per�eput foarte bine valoarea
argu men tativâ a unor astfel de ex presii, dar ar vedea aici fărâ dificul
tate u n paradox al rapuniP.
Aceste propoziţii, pentru câ sunt ta u tologice, incitâ la d istincţia
între termeni. Dar ar fi fals sâ credem câ sensul exact al acestora este
fixat d i nainte sau, mai ales, câ relapa dintre termeni este intotdeauna
aceeaşi. Formula de identitate ne pune pe calea u nei d iferenţe, dar nu
specificâ pe ce trebuie sâ ne fixâm atentia. Ea nu este decât o manierâ
formalâ a procedeului care constâ În a valoriza ceva în mod pozitiv sau
negativ printr-un pleonasm, de care Les A /la de MadaIIIe Aprellloll t ne dâ
un frumos exemplu:
Când vâd tot ceea ce văd, gândesc ceea ce gândes�.

Aici, ca În repetiţie, cel de-al doilea enunţ al termenului este cel
care poartâ valoarea'.
Sâ notâm câ obl iga ţia de a diferenţia termenii, în loc sâ apară din
preocuparea de a da un sens unei tautologii care exprimâ o i dentitate,
poate apărea d intr-o aItâ figurâ cvasi logicâ, bazatâ pe /legarea Ulltli
terme" prin el Însuşi, deci pe o con tradicţie: " Un ba n nu este un ban "
poate j uca acelaşi rol ca " u n ban este un ban " . Iden titatea contradictoriilor
inseamnâ a pune pe acelaşi plan, spre exemplu, celebra maximâ a lui
Heraclit:
Nimeni nu se scaldâ de douâ ori în acelaşi râu6•

Tautologiile şi contradicţiile au un aspect cvasi logic pentru cii, la
prima vedere, termenii sunt tratar ca fiind univoci, ca fiind susceptibili de
a se identifica, de a se exclude. Dar, dupâ interpretare, apar diferenţele.

Ch. MORRIS, Sigl/s, Lal/guage arid Belmvior, p. 171.
I. HAY AKAWA, Lal/guage ill TllOught arul Actioll, pp. 21 3-214.
J J. PAULHAN, EI/ tretiell sl/ r desfaits divers, p. 145.
4 M. JOUHANDEAU, Les A'1a de Madmlle AprelllOllt, p. 61.
5 Cf. § 42: Figurile alegerii, a le prezenlei şi a le comuniunii.
� V. mai departe § 94: Enunturi care incitâ la disociere.
1

2 S.
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Acestea pot fi cunoscute înaintea argu me ntării. În
este vorba decât de o folosire a omonimiei:

I1l 1 t{// wdtlZii

nu m ai

Si! fiu iubit îmi este scump cu cond itia să nu coste scump I.

Aici cunoaşterea uzajelor lingvistice fu rnizează imediat soluţia.
Dar în tautologiile de identita te di fere nţa nu este în general fixa tă.
Urmând fără îndoială modele deja cunoscute, putem crea o mare
varietate de diferenţieri şi putem stabili între termeni o mare varietate
d e relaţii.
Dacă unele d i ntre aceste identităţi pot j uca rol ul de max ime (,,0
femeie este o femeie" poate fi o manieră de a afirma că o femeie trebui e
să se comporte ca o femeie), ele nu-şi dobândesc semnificaţia argumen
tativă decât atunci când sunt apl icate la o si tuaţie concretă, singura care
dă acestor noţiuni sem nificaţia particulară adecvată.

§ 52. Regula de justiţie
Argumentele pe care le vom anal iza în acest paragraf şi în urmă
torul se referă nu la o reducere completă la identitatea elementelor care
sunt confruntate unele cu al tele, ci la o reducere parţială care să permită
tratarea lor ca interşanjabile d intr-un anumit punct de vedere.
Regula de justiţie cere apl icarea unui tra ta ment identic u nor fiinţe
sau unor situaţii care sunt integrate unei aceleiaşi categorii . Raţionali
tatea acestei reguli şi valid ita tea care i se recunoaşte se leagă de prin
cipiul de inerţie, d i n care rezu l tă mai ales importanţa acordată prece
dentului2.
Pentru ca regula d e justiţie să constituie fundamentul u nei
demonstraţii riguroase, obiectele la care se aplică ea a r fi trebu it sa. fie
identice, a d idl complet interşanjabi le. Dar, de fapt, nu este niciodata.
aşa . Aceste obiecte d i ferâ întotdeauna printr-un aspect, iar marea
problemâ, cea care suscită majoritatea controverselor, este de a decide
dacă d iferenţele constatate sunt sau nu neglija bile sau, în alţi termeni,
dacă obiectele nu diferâ prin caracterele considerate esenţiale, adicâ
I VlCO, Delle il/stitt/zio"i oratorie, p. 142.
ef. § 27: Acord u ri proprii fiecărei discu tii.

2
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si ngurele de care trebuie sii se ţinii cont în administrarea jus ti ţie i.
Regula de justi ţie recunoaşte val oarea argumentativii a faptului cii unul
d intre noi a numit justiţia formalil, conform ciireia " i ndivizii dintr-o
aceeaşi categorie esenţialii trebu ie sii fie trataţi în acelaşi fel " l . Justiţia
forma lii nu precizeazii nici când d ouii obiecte fac parte dintr-o aceeaşi
categorie esenţialii, nici care este tratamentul care trebuie sii li se
acorde. De fa pt, în orice situaţie concretii, o clasificare prealabilii a
obiectelor şi existenţa unor precedente referi �oare la modul de a le trata
vor fi i ndispensabile. Regula de justi ţie va furniza baza care sii permitii
trecerea de la cazuri anterioare la cazuri vii toare, ea este cea care va
permite prezentarea utiliziirii precedentul u i sub forma unei argumen
tiiri cvasi logice.
latii un exemplu de utilizare a regulii de justiţie în argumen tare; îl
luiim de la Demostene:
Oare ei ar pretinde cii un tratat este valabil, daca e potri vnic cetaţii
noastre, În timp ce, daca ne ad uce siguranţa, ei ar refuza să-I recu noasca?
Vi se pare drept?
Hm? Dacă ceva din ceea ce am jura t este favorabil duşmanilor
noştri, dar daunator noua, ei Îi vor afirma va lidi tatea; iar daca, dimpo
triva, exista acolo o stipulare in acelaşi timp justa şi avantajoasa pentru
noi, dar defavorabila lor, ei se cred obligati să o combata neÎncetatP

Dacii nici a tenienii, nici adversarii lor nu se bucură de o situaţie
privilegiatii, regula de j ustiţie cere ca comportamentul unora şi al
altora, ca piirţi într-o conve nţie, sii nu fie diferit. A pelarea la aceastii
regulii prezintă un aspect de raţionalitate indubitabil. Când se afirmii
coerenţa unei conduite, se va face aproape mereu al uzie la respectarea
regulii de justi ţie.
Aceasta presupune identifica rea parţială a indivizilor prin inse
rarea lor în tr-o categorie şi apl icarea tratamentul u i prevăzu t pentru
membrii acestei categorii. Or, la fiecare dintre aceste puncte s-ar putea
referi critica şi ar putea să împiedice caracterul constrângător al conclu
ziei.

I Ch. PERELMAN, De / a jllslice, p. 27.
2 DEMOSTENE, D;sCllr�lIri: Despre tr'alallli CII

A /exII/lllr1t,
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Întregul roman al lui Virgil Gheorghiu, Om 25, este un protest
impotriva mecaniciziirii oamenilor, impotriva dezindiv idual izii rii
acestora prin inserarea lor in categorii administrative. latii un pasaj în
care umorul lui macabru se revoltii împotriva unei astfel de reduceri:
Aceste fracţiuni de oameni, care nu au decât parţi de trupuri,
primesc aceleaşi porţii de mâncare ca prizonierii întregi. Este o mare
nedreptate. Propun ca acestor prizonieri sa li se dea mâncare proporţiona l
cu bucatile de corp pe care le mai posed"!.

Pentru a a rii ta caracterul arbitrar al tuturor c1asificiirilor adm inis
tra tive, au torul introduce o sugestie bufonii, propune sii se i ntroducii
un element oribil, mutilarea; el încearcii astfel sii rid iculizeze c1asifi
cii riie stabil ite care nu-i trateazii pe oameni ca indivizi, conform unui
spirit de milostenie şi de d ragoste, ci ca pe membri interşanjabili ai unei
clase.
Cealaltii criticii, cea care priveşte maniera de a u tiliza regula de
justiţie, se poate ilustra plecând de la raţionamentul prin care Locke
sperii sii-i invite pe concetiiţenii lui la mai multii toleranţii:
Nici u n om nu se plânge de proasta administrare a afacerilor
vecinului sau. Nici un om nu se irită împotriva altuia pentru o eroare
comisa când îşi seamana câmp u l sau când îşi casatoreşte fiica. Nimeni
nu-I pedepseşte pe un risipitor care-şi consuma averea în taverne. . . Dar
daca vreun om nu frecventeaza Biserica, daca nu-şi adapteaza acolo
perfect conduita la ceremoniile obişnuite sau daca nu-şi aduce copiii sa fie
iniţiaţi în misterele sacre ale vreunei congregaţii, aceasta dă imed iat
naştere unui scandal2.

Locke ar dori sii fie aplicatii aceeaşi regulii pentru treburile
religioase ca şi pentru cele civile şi se serveşte de toleranţa obişnuitii, în
epoca sa, în ceea ce le priveşte pe acestea d i n u rmii, pentru a incita la
aceeaşi toleranţii în chestiuni religioase. Dar astiizi s-ar ezita în faţa
asimiliirii acestor si tuaţii diferite, de teama ca ea sii nu conducii la o
intervenţie a statului în probleme d e conştiinţii, analoge d irijismului
C. Virgil GHEORGHIU, lA vingt-cinquieme heI/re, p. 274. (Ed. rom.: Ora 25,
Editura Gramar, Bucureşti, 2004, p. 194; /l.t.)
2 LOCKE, TIJe second treatise of civil govemmel1t al/d A let/er cOllcemirrg toleratio" ,
p. 136.
!
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care caracterizează mai multe sectoare ale vieţii economice. A plicarea
regulii de justiţie, ca urmare a u nei asimilări prealabile a două tipuri de
situaţii, poate d uce la rezultate foarte d iferite de cele d orite. Regula, pur
formală, presupune, pentru apl icarea ei, o spriji nire în concret, legată
de opinii şi de acorduri rareori ind iscutabile.

§ 53. Argumentele reciprocităţii
Argumentele reciprocităţii încearcă să apl ice acelaşi tratament la
două situaţii care sunt una pa ndantul celeilalte. Identificarea situaţiilor,
necesară pentru ca regula de j ustitie să fie aplicabilă, este aici indirectă,
in sensul că ea reclamă intervenţia noţiuni i de simetrie.
O relaţie este simetrică, în logica formală, când conversa ei este
identică, adică a tunci când aceeaşi relaţie poate fi afirmată între b şi a ca
între a şi b. Ord inea antecedentului şi a consecventului poate fi deci
inversată.
Argumentele reci procită tii real izează asimilarea unor situaţii
considerând că anumite relatii
, a
, sunt simetrice. Această interve ntie
simetriei i ntroduce în mod evident dificul tăţi particulare în apl icarea
regulii de j ustiţie. Dar, de al tfel, simetria facili tează i dentificarea între
acte, între evenimente, între ind ivizi, pentru că ea pune acce ntul pe un
anumit aspect care pare a se i mpune chiar pe motivul si metriei
evidenţiate. Acest aspect este astfel prezentat ca esenţial .
Pri ntre exemplele de argumente pe care Aristotel le considera deja
ca provenind din " relaţiile reciproce " , îl găsim pe cel al publicanului
Diomedon spunând despre impozite:
Î ntr-adevilr, daca nici pentru voi nu este ruşinos cumparatul, nici
pentru noi vândutuP.

Quintilian dă ca exemplu de acelaşi tip propoziţii " care se confir
mă reciproc " :
Ceea ce este demn sa înve ti de la a l pi, este demn şi sa înveţi pe altijl .

1

ARISTOTEL, Re/orica, car tea
Bucureşti, 2004, p. 269; 11./.)

n,

cap. 23, 1397a. (Ed . rom.:

Edi tura IRI,
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Printr-un raţionament de aceeaşi natură, La Bruyere îi condam ni!
pe creştinii care asisti! la spectacole, întrucât actorii sunt excomunicap
tocmai pentru ci! dau aceste spectacole2•
Aceste argumente ale reciprocităţii, bazate pe raporturile dintre
antecedentul şi consecventul unei relaţii, par a fi, mai mul t decât orice
a l te argumente cvasi logice, în acelaşi timp formale şi fondate pe na tura
lucrurilor. Simetria este presupusii cel mai adesea prin însăşi calificarea
situaţiilor.
Aceasti! i n fluenţi! a calificării este evidenti! în anumite argu mente
în care ea este singura care impune simetria invocată, precum acest
argument al lui Rousseau:
Dacii n u e mamii, nu e copil. Î ntre ei sunt înda toriri reciproce; dacii o
parte nu le îndeplineşte, şi cea laltă le va da uitării3.

Argumentele reciprociti!ţii pot fi, de asemenea, rezultatul transpu
nerii punctelor de vedere, transpunere care perm ite recunoaşterea, prin
intermediul simetriei lor, a i dentităţii unor anumite situaţii.
Posibilitatea de a efectua as tfel de transpuneri este considerată de
Piaget şi, dupi! el, de unii psihiatri drept una din aptitudinile umane
primordiale�. Ea permi te rela tivizarea situaţiilor care fuseseră consi
derate pâ ni! atunci privilegiate, dacă nu unice. Întrucât noi găsim
ci udate obiceiurile persanilor, aceştia d i n urmă nu ar trebui să se mire
de ale noastre? Obiceiurile rid icole din ţări utopice, descrise cu
complezenţă, ne determină să reflectăm asupra acelora dintre uzajele
noastre care le seamănă şi si! le considerăm tot atâ t de ridicole.
Să notăm că, sub aparenţa de a face dreptate pu nctului de vedere
al cel uilalt, aceste argumente adoptă adesea punctu l de vedere al unui
terţ, În raport cu care s-ar stabil i simetria; intervenţia acestui terţ este
I QUINllLIAN, Arta oratorică, val. n, cart. V, cap. X, § 78. (Ed. rom.: Minerva,
Bucureşti, 1 974, val . n, cartea V, cap. X, § 78, p. 57; ".t.)
2 LA BRUYERE, Caracterele, 21 , p. 432. (Ed. rom.: Editura pentru litera tură,
Bucureşti, 1968, Despre câteva I/za"ţe, p. 228; ".t.)
3 ROUSSEAU, Ellli/e, p. 18. (Ed. rom.: Moldova, Iaşi, 1998, 54, p. 42; 1I.t.)
4 J. PIAG ET, Le .il/gement el le raiso,melllellt c"ez l'e,ljallt, pp. 252 şi urm.; La
cal/salite plIysiqlle diez l'e'�fa11t, pp. 278-280; ef. Ch. ODIER, Les del/x SOl/rces,
cO'lscie"te el illcolIsciel1te, de la l,ie /IIorale, pp. 263-268.
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cea care permite elimiilarea u nor factori, precum prestigi ul unuia
dintre interesaţi, capabili să falsifice simetri a .
Adesea o transpunere, care face s ă fie reluată si metria (puneţi-vă
în locul ei!), serveşte drept bază pentru ceea ce se consideră a fi o
apl icaţie întemeiată de regula de justiţie: cel care a fost generos când era
bogat, milostiv când era pu ternic va fi, se pare, În drept să apeleze la
generozi ta te şi l a milostenie, când norocul l-a părăsit' .
Unele reguli morale se stabilesc în funcţie de simetrie: lsocrate îi
laudă pe atenieni pentru că :
Ei aveau faţă de cei slabi aceleaşi sen timente pe care le pretindeau
pentru ei înşişi de la cei puternici2.

Preceptele de morală umanistă, fie că este vorba despre enunţuri
iudeo-creştine ( " Nu fă altuia ceea ce nu ai vrea să ţi se facă ţie " ) sau de
impera tivul categoric al lui Kant (" Acţionează în aşa fel încât maxima
voinţei tale să va loreze întotdeauna şi ca principiu al unei legislaţii
universale" ), presupun că nici individul, nici regul ile sale de acţiune nu
se pot aştepta la o situaţie pri vilegiată şi că, di mpotrivă, el este
guvernat de un principiu de reciprocita te, care pare raţional, pentru că
este cvasi logic.
Acest pri ncipiu de reciprocitate, întemeiat pe o simetrie de situaţii,
poate servi drept argument, chiar şi atunci când si tuaţia la care ne
referim nu este prezentată decât ca ipoteză. Aşa se face că Demostene,
când îi incită pe atenieni la acţiune contra l u i Filip, îşi i maginează ceea
ce Filip ar fi întreprins împotriva acestora dacă ar fi fost în locul lor:
( . . . ) Apoi nu vă năvăleşte oare sângele în obraz dacă voi nu veţi
îndrăzni, când vi se oferă o ocazie prielnică, să faceti l u i Filip tot răul pe
care ni l-ar pricinui şi el Îndată ce ar fi În stare?3

În altă par te, el cere atenienilor să ia în considerare ipoteza În care,
Eschin fiind cel care acuză, iar Filip judecă torul, el, Demostene, s-ar

1 Cf. Retorica pel/trll Here'lIlius, cartea II, § 25.

ISOCRATE, Discu rsuri: PIlI1eX;,.icul Atellei, § 81 . (Ed. rom .: In: Pugi,,; a/ese di"
oratorii greci, Ed. Pentru Litera tură, Buc., 1969, val. 1. Trad. A ndrei Marin; 11./.)
) DEMOSTENE: t.1, Pre",iere Oly,II/,iell/le, § 24.
2
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comporta precum Eschin şi l-ar judeca pe Eschin aşa cum ar fi fost el
însuşi judeca t de Fi lipI .
Portretul diplomatului schiţat de La Bruyere, al cărui obiectiv ar fi
întotdeauna înşelătoria, corespunde unei viziuni destul de obişnuite.
Dar şmecheriile descrise cu îngăduinţă nu sunt decât moduri de a se
servi de simetrii de situaţie; sarcina diplomatului este de a-şi atinge
scopurile din bune motive: argumentul reciproci tă ţii, dacă nu este
întotdeauna exprimat, este unul dintre pivoţii unei diplomaţii care se
exercită de la egal la egal; or, tocmai acestu i caz ideal îi corespunde
descrierea clasică a lui La Bruyere2•
Uneori, identificarea unor situaţii rezultă din aceea că două acte,
deşi distincte, au contribuit la un acelaşi efect:
"
" Eu, am acuzat, voi aţi conda mnat este o replică celebră a lui
Domitius Afer3.

Două conduite complementare, în sensul că ele constituie amân
două o condiţie necesară real izării unui anumit efect, pot ocaziona
utilizarea argumentului simetriei. Un exemplu de astfel de mod de a
argumenta se găseşte în demersul ministrului Statelor Unite la Haga, în
trecere prin BruxeIles în timpul primelor săptămâni ale revolu ţiei de la
1 830, cu scopul de a obţine, de la guvernul belgian, exportul mărfurilor
aparţinând ţărilor neutre şi depozitate la Anvers. Pentru a fi eficientă,
această autorizaţie ar fi trebui t să fie acordată şi de regele Olandei. De
aici argumentarea diplomatului american care le spune belgieni lor:
" Dacă voi daţi autorizaţia iar regele Olandei o refuză, ce prestigiu
moral ar rezulta de aici pentru voi! Iar dacă voi refuzaţi autorizaţia, iar
regele Olandei o acord ii, ce prestigiu va rezulta pentru el din aceasta! " 4.

I DEMOSTENE, ASllprll lllllbllsadei lIecredillcioase, § 21 4.
2 LA BRUYERE, Caracterele, Despre suverall sau despre cârmllire, 12, pp. 295 şi
urm. (Ed. rom.: Edi tura pentru literatură, Buc., 1968, pp. 16-21; 11 . 1.)
3 QUINTILIAN, A rta oratoricii, voI. n, cartea V, cap. X, § 79. (Ed. rom.: M inerva,
Bucureşti, 1974, p. 57; .J.t.)
4 Conform scrisorii mi nistrului W. P. Preble către Martin van Buren, secretar de
stat, d i n 16 nov. 1830, reprodusă În Sophie PERELMAN, Introduction aux
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Argumentarea cvasi logică devine posibilă cu condipa să se uite tot
ceea ce diferenţiază situaţiile şi să fie reduse la ceea ce le face si me t ric e.
Unele argumentări cvasi logice pot utiliza un alt tip de simetrie
rezultând din aceea că două acţiuni, două conduite, două evenimente
sunt prezentate ca fiind unul inversul celuilalt. Conchidem de aici că
ceea ce se apl ică unuia - mijloace necesare pentru a-I realiza, evaluare,
natura evenimentului - se aplică şi cel uilalt.
Iată un pasaj din Pro Oppio, citat de Quintilian:
Pe cei ce nu i-a putut aduce, fllră voia lor, in provincie, cum i-a
putut retine acolo fără voia lor?'

Panseul cunoscut al lui Pascal:
Putine lucruri ne consolează pentru că putine ne mâhnesc2

îşi trage forţa din chiar persuasiunea ac�stei simetrii.
Î n acelaşi fel Calvin, plecând de la dogma mântuirii speciei umane
prin moartea lui Iisus Hristos, găseşte în ea un argument care îi permite
să precizeze forţa dogmei păcatului originar, căruia sacrificiul lui Iisus
trebuia să-i combată efectele:
Ce prostii spun insă pelagienii in legătură cu această problemă? Că
păcatul lui Adam s-a propagat prin i mitare? Oare atunci drepta tea lui
Cristos ne slujeşte doar ca exemplu care ne-a fost pus inainte pentru a-I
imita? Cine poate să sufere un as tfel de sacrilegiu! Dacă însă este mai
presus de orice controversă faptul că drepta tea lui Cristos, şi prin ea viata
Lui, sunt ale noastre prin comunicare, decurge imediat de aici că ambele
au fost pierdute în Adam doar pentru a fi redobândite în Cristos şi că
păcatul şi moartea s-au strecura t prin Adam doar ca să fie abolite prin
Cristos3.

relations diploma tiques entre la Belgique et les Eta ts-Unis, B1/1I. dr la
Cor",/lissio/l royale d'His toire, Bruxel les, 1949, p. 209.
1 QUINTI LlAN, voI. II, cartea V, cap. X, § 76. (Ed. rom. : Arta oratorică, Minerva,
Bucureşti, 1974, p. 56; /l.l.)
2 PASCAL, Bibl . de la Pleiade, 1 75 (25), p. 869 (136 ed. Bru nschvicg) . (Ed. rom.:
Aion, Oradea, 1998, p. 208; rd.)
3 CALVIN, l/lstitu tion de la religioll cii, etiellll(', cart. II, cap. 1, § 6. (Ed. rom.: Î"mi
ţătu ra religiei creşti/le, Cartea Creştină, Oradea, 2003, pp. 354-355; I/ . t.)
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Un anumit uzaj al argumentului reciproc ităţii, pentru că el duce la
incompatibilităţi, obligă la a reconsidera si tuaţia în ansamblul ei. Pascal
ne va incita la aceasta, în legătură cu iezuiţii :
Dumneata te străduieşti să le fii favorabil, arătând că ei detin ideile
lor de la acei pa teri care se conformează principiilor evanghelice şi că
ceilalţi le sunt opuşi; şi de aici tragi concluzia că acele idei, largi, nu
apartin întregii Societăţi. Sunt de acord, căci dacă ar fi aşa, ei n-ar tolera
pe cele care sunt atât de contrare. Dar, deoarece au şi pe unii partizani ai
unei doctrine atât de libere, trebuie să admiti că spiritul Societătii nu este
cel al severi tăţii creştine; căci dacă ar fi aşa, n-ar tolera pe cei care sunt
atât de opuşjl .

Majoritatea exemplelor pe care anticii ni le dau despre argllmen
tarea prin cOlltmrii conduc la o generalizare care porneşte de la o situaţie
particulară şi pretinde să se aplice acelaşi tra tament situaţiei simetrice:
Dacă, într-adevăr, nu este drept a se aju nge la mânie împotriva celor
care au făcut un rău, nevoit, nici nu se cuvine a fi îndatorat celui care are
bunăvointă, dacă acel cineva face vreun bine fiindcă este constrâns2.

Găsim un argument analog într-un tratat din secol ul al XVIII-lea:
Cum se poa te susţine că, pe baza u nei probe satisfăcătoare, Judecă
torul trebuie să-I condamne pe cel nevinovat căruia în sinea lui i-ar
cunoaşte nevinovătia; şi că, în absenţa unor probe satisfăcătoare, el nu
trebuie să-I absolve pe Vinovat, când chiar şi în forul lui interior ar avea
cunoştintă de crima acestuia3?

Uzajul argumentului reciprocităţii stă la baza unei generalizări
frecvente în filozofie, ca aceea care afirmă că tot ce se naşte piere,

1 PASCAL, Scrisori prol'illciale, Scrisoarea a V-a, p. 473. (Ed. rom.: Mondero,

Bucureşti, 1 998, p. 76; 11.1.)
2 ARISTOTEL, Retorica, Il, cap. 23, 1397 a,. (Ed. Rom.: Edi tura IRI, Bucureşti,
2004, p. 267; lI.t.)
3 GIBERT, /lIgemmts des savants sur les alltellrs qui orll tmite de la Rhetoriqlle, voI. III,
p. 154.
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trecând astfel de la naş terea unei fiinte la contingenţa ej l . Montaigne
extrage de aici o leqie de morală:
Este o nebunie la fel de mare s:! plângem ca nu vom mai trai de
acum într-o sut:! de ani: ca şi s:! plângem c:! nu tr:!iam acum o sut:! de ani2.

Această lecpe este ea valabilă? Avem aici un abuz de argument de
simetrie? Care sunt limitele dincolo de care aplicarea acestui a rgument
devine inadmisibilă? Ne putem da seama cu claritate de transgresarea
lor când uzajul acestui argument produce un efect comic. I a tă una
dintre rarele întâmplări care au provocat, se pare, râsul lui Kant:
La Surat, un englez deschide o sticl:! de bere englezeasc:!, care face
spum:! d i n abundentă. Un indian, mirându-se, este întrebat ce găseşte atât
de ciudat în asta. " Ce mă uimeşte nu este a tât faptul că treaba aia iese din
sticlă, răspu nde băştinaşul, ci că voi ati putut-o face să i ntre acolo " 3.

Această întâmplare comică a minteşte de pasajul din
citat mai sus; ea pare a fi caricatura lui.

P ro Oppio

Laurence Sterne exploatează într-o manieră conş tientă acest filon,
comicul de argumentare, într-un pasaj din al său Tristram S/rand.'!:
- Dar cui i-a trecut vreoda tă prin cap, strigă Kysarcius, să se culce
cu bunică-sa?
- Tâni'irul gentleman, răspunse Yorick, despre care vorbeşte Selden,
care nu numai că s-a gândit la asta, dar şi-a justificat intentiunea fată de
taică-său, prin argumentul luat din legea talionului: " Dacă te culci,
domnule, cu maică-mea, spunea băiatul, de ce nu m-aş culca şi eu cu a
dumi tale? " Acesta este un arglll/lelltll/ll COIII//III/II?, adaose Yorick4.

Argumentele reciprocităţii, cum vedem în aceste exemple comice,
nu pot fi utilizate întotdeauna, căci identificarea situaţiilor, valabilă din
QUINTILlAN, Arta orntorică, voI . II, ca rtea V, cap. X, § 79 şi ARISTOTEL,
Retorica, II, cap. 23, 1399 b, entimema XVII. O. § 48: Tehnici care vizează
prezentarea tezelor drept compa tibile sau incompatibile.
2 MONTAIGNE, Eseuri, cartea 1, cap. XX., p. 105.
.
] Citat dup:! Ch. LALO, Es tluitiqlle du , ire, p. 159.
4 L. STERNE, Viaţa şi opiniulli/e lui Tristram SI!OIrdy, cartea I V, cap. XXIX, p. 275.
(Ed. rOITI.: Polirom, laşi, 2004, p. 252; I/. t.)
I o.
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pu nctul de vedere în care ne plasăm, poate neglija totuşi diferenţe
esenţiale. Respingerea acestui fel de argumente va rezulta din dovada
asimetriei a două situaţii. Aristotel evidenţia deja anumite paralogisme
de reciprocitate în legă tură cu acţiuni suferite şi executatel; alţii vor
arăta că există noţiuni care nu pot fi aplica te în mod normal decâ t unor
anumite situaţii, precum, conform lui Ryle, noţiunea de act voluntar, pe
care filosofii ar fi extins-o în mod nejustifica t de la actele reprobabile la
actele meritorii2. Adesea, vom respinge simetria pentru că vom atribui
uneia dintre situa ţii o valoare excepţională: ceea ce contribuie la ceva
bun este în general mai puţin apreciat decât ceea ce evită ceva rău.
Condiţiile de aplicare a unor astfel de argumentări nu sunt deci
pur formale: ele rezultă dintr-o apreciere asupra importanţei elemen
telor care deosebesc situaţii considerate totuşi simetrice faţă de un
anumit punct de vedere. Uneori, simetria de situaţie este evocată în
mod ironic cu singurul scop de a o pu tea nega. Ca în acest discurs cules
de Jouhandeau:
Levy, dacă aş fi ştiut că eşti atât de bogat, nu te iubesc, dar tu ai fi
fost cel care te-ai fi căsătorit c u mine, şi nu Raymond; eu te-aş fi înşelat cu
el până când te-aş fi furat, iar când am fi putut fi fericiti împreună fără
tine, te-aş fi părăsit; dar totul s-a întâmplat altfel: sunt sotia lui şi degeaba
ai fi mai bogat decât eşti, nici pentru aur şi nici pentru argint pe Raymond
al meu nu l-aş înşela cu tine-1 .

§ 54. Argumentele tranzitivităţii
Tranzitivitatea este o proprietate formală a u nor relaţii care
permite trecerea de la afirmaţia că aceeaşi relaţie există între termenii a
şi b şi între termenii b şi c, la concluzia că ea există între termenii Il şi c:
relaţiile de egalitate, de superioritate, de incluziune, de ascendenţă sunt
relaţii tranzitive.
Tranzitivitatea unei relaţii permite demonstraţii conform legii,
dar, când tranzitivitatea este contestabilă sau când afirmarea ei cere
1 ARISTOTEL, Retorica, II, cap. 23, 1397 a.
2 G. RYLE, TIle COIICept oJmind, pp. 71-74.
3 M. JOUHANDEAU, UI I monde, p. 251.
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modificări, precizări, argumentul tranzitivităPi este de Mructuril cvasi
logică. Aşa se face că maxima " prietenii prietenilor noştri sunt prietenii
noştri " se prezintă drept afirma�ia di prietenia es te, pentru cel care
rosteşte această maximă, o relaţie tranzitivă. Dadi se ridică obiecţii bazate pe observaţie, sau pe o analiză a noţiunii de prietenie -,
susţinătorul maximei va putea replica întotdeauna că aşa concepe el
adevărata prietenie, că adevăraţii prieteni trebuie să se comporte
conform acestei maxime. ,
Aceasta ne oferă, de al tfel, un bun exemplu al diversităţii sche
melor argumen tative despre care poate fi vorba: în locul unui transfer
de tipul a R b, b R e, deci a R c, putem vedea aici un transfer de tipul a=
b, b=c, deci a=c (presupunând că prietenia stabileşte o egalitate între
anumiţi parteneri - şi însăşi această egali tate poate fi concepută nu ca o
relaţie, ci ca apartenenţă la o clasă); se poate vedea aici şi un transfer de
tipul a R b, c R b, deci a R c (presupu nând că prietenia este o rela ţie
tranzitivă şi, în plus, simetrică). Sub acest ultim aspect apare prietenia
atunci când această exclamaţie este pusă în gura unui tânăr atacat pe
rând de tatăl şi de unchiul lui, fraţi duşmani, pentru că l-a ajutat pe
unul, apoi pe celălalt:
Să se i ubească unul pe celălalt! Şi u nul, şi celălalt m-au iubitI.

Argumentele care combină tranzitivitatea şi simetria par a fi exer
citat o mare atracţie asupra retorilor latini. Î n'aceeaşi controversă, un a l t
susţinător al fiului d ă ca argument:
Eu i-a m făcut mari servicii tatălui vostru, al amândurora, deşi vârsta
lui m-a împiedicat să-I cunosc; şi el îmi datorează un bine: am dat pâine
celor doi fii ai săi2.

Tatăl şi unchiul fiind duşmani, preferăm să nu ne referim deloc l a
ei ca intermediari a i relaţiilor de bunăvoinţă: argumentul presupu ne
două relaţii tranzitive şi simetrice între fi u şi tată, fiu şi unchi, relaţii de
aceeaşi natură între tată şi bunic, unchi şi bunic, pentru a încheia cu
relaţia de aceeaşi natură dintre bunic şi nepoL

1 SENECA, CClI/troverse şi sl/asari;: COI/trol7erse, cartea 1, 1, § 7.
2117;d., § 8.
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Majoritatea acestor argumente pot nu numai să fie interpretate cu
aju torul a diferite scheme cvasi logice, dar pot şi să fie susţinute prin
argumente bazate pe structura realului (spre exemplu, relaţii dintre
mijloc şi scop, binele prietenilor noştri fiind scopul nostru, apreciem tot
ceea ce-i poate ajuta). Se pare totuşi că, în primă instanţă, asistăm la
punerea în acţiune a schemei cvasi logice. Dacă raţionamentul cvasi
logic este contestat, numai din reflecţie ar decurge, mai întâi, o
justificare a acestuia, iar apoi, fără îndoială, argumente bazate pe real şi
capabile să sprijine aceleaşi afirmaţii. Forţa multor argumente rezul tă
din aceea că o validitate relativă, precară, îndoielnică este susţinută de
aceea tot atât de precară, desigur - a unor argumente de un alt tip.
Î ncepând cu momentul în care se explicitează schema cvasi logică,
argumentele ajutătoare sunt suprimate: punerea în formă, care furni
zează un aspect constrângător, face astfel să apară raţionamentul ca
fiind mai sărac şi mai slab decâ t este în realitatea practică. Vom fi
tentaţi să credem că valoarea sa este i1uzorie, când red ucerile operate
au fost dezvăluite, dar aceasta pentru că argu mentul a fost detaşat, prin
forma lizarea sa, dintre c�lelalte argumente care puteau să-I înlocuiască
şi care sunt probabil, pentru anu miţi aud itori şi în anu mite momente,
dominante.
Î n exemplul de mai jos, se vede că interpretării cvasi logice i se
poate suprapune o interpretare prin consecinţe:
( . . . ) în ti mp ce-i lineti drept cei mai buni aliati pe cei care au jurat că
au acelaşi d uşman şi acelaşi prieten ca şi voi, considerati că, între oamenii
politici, cei pe care îi ştiti cu certitudine devotati duşmanilor oraşului sunt
cei mai demni de încredereI.

Caracterul cvasi logic este aici accentuat de trecerea, explicită, de
la o relape la alta, de la maxima " duşmanii duşmanilor noştri sunt
prietenii noştri" la concluzia " prietenii duşmanilor noştri sunt duşma
nii noştri " .
Argumentele bazate pe raporturile de alianţă sau de antagonism
Între persoane şi între grupuri iau cu uşurinţă o alură cvasi logică,
mecanismele sociale pe care se sprijină ele fiind bine cunoscute şi
I DEMOSTENE, Discursllri: Pentru libertatea rodiellilor, § 33.
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admise de toţi. E. Dupreel a încercat chiar să sistematizeze ceea ce el
n umeşte logica cOllflictelor, formulând, în legătură Cu aceasta, cinci
teoreme care nu se referă, ţine el să sublinieze, decât la probabilităţi1.
Aceste teoreme privesc propagarea antagonismelor şi formarea
alianţelor; enunţul lor, deşi prezentat sub formă de ecuatii algebrice, ni
se pare că ţine de argumentarea cvasi logică.
Aceste raţionamente sunt apl icate tuturor sol idarităţilor şi antago
nismelor şi nu numai rela�i1or dintre persoane şi grupuri: raporturile
între valori sunt adesea prezentate ca generând noi relaţii între valori,
fără a se fi recurs la o altă justificare decâ t tranzitivitatea, combinată,
dacă trebuie, cu simetria.
Uzajul relaţiilor tra nzitive este preţios în cazurile în care este
vorba de a ordona fiinţe, evenimente, a căror confruntare directă nu
poate avea loc. După modelul unor relaţii tranzitive precu m I/Iai mare
decât, /Ilai greu decât, mai În tills decât, se stabilesc între anumite fiinţe, ale
căror caractere nu pot fi cunoscute decâ t prin intermediul manifestă
rilor lor, relaţii considerate tranzitive. Astfel, dacă jucătorul A l-a bătut
pe jucătorul B şi dacă jucătorul B l-a bătut pe jucătorul C se consideră
că jucătorul A este superior jucătorului C. S-ar putea ca, într-o întâlnire
efec tivă, jucătorul C să-I bată pe jucătorul A. Dar această întâlnire este
adesea imposibil de realizat; sistemul de probe eliminatorii o exclude în
orice caz. Ipoteza de tranzitivitate este indispensabilă dacă dorim să
scăpăm de o confrunta re directă a tuturor jucătorilor. Clasamentul care
rezultă din aceste relaţii tranzitive nu este, de al tfel, făcut posibil decâ t
pentru că raţionăm asupra persoanei, bazându-ne pe anumite manifes
tări ale sale.
O relaţie tranzitivă a se "răni cu pare să susţină enunţul următor
care tinde să evidenţieze o incompatibilitate:
S-ar pu tea oare ca pentru copil să fie mai bună hrana vegetalil, iar
pentru doică cea animală? Ar fi o contrazicere2.

1 E. DUPREEL, Sociologie gerrerale, pp. 140-145.
2 ROUSSEAU, Errrile, pp. 35-36. (Ed. rom.: Moldova, laşi, 1998, p. 61; Il.f.)
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Acest raţionament este aproape comic, pentru că termenu l de
"
" doică evocă o tranzitivitate, străină fără îndoială gândirii lui Roussea u,
care nu poate uita că laptele doicii nu este un alimen t vegeta l.
Î n sfârşit, una dintre rela ţiile tranzitive cele mai importante este
rela ţia de implicare. Practica argumentativă nu utilizează toate impli
cările pe care le poate defini logica formală. Dar ea utilizează din plin
relaţia de consecinţă logică. Raţionamentul si logistic este esenţialmente
Întemeiat pe tranzi tivitate. Nu este ni mic de mirare În faptul că autorii
antici au Încerca t să pună sub formă si logistică argumentele pe care le
întâlneau: termenii de entimemă şi de epic"erelllă corespund, g rosso ",odo,
argumen telor cvasi logice prezentate sub formă de silogism. Aristotel
ca lifică drept entimemăl, iar Qu intil ian drept epicheremă2 silogismul
din retorică. Noi nu voTT\ intra În detaliile terminologiei lor - ar trebui,
fără îndoială, să arătăm influenţa pe care logica stoică a exercitat-o
asupra modificărilor acesteia3 -, dar ţinem să insistăm asupra faptului
că asimilarea unor argumente cu ra ţionamentul forma l juca, în mare,
rolul de argumente cvasi logice; de altfel, tot aşa trebuie să înţelegem
încercările juriştilor de a-şi turna raţionamentele în formă silogistică.
Studiul nostru asupra raţionamentelor cvasi logice va permite să se
vadă că acestea sunt mu lt mai variate decât s-ar putea crede.
Să notăm că lanţul silogistic, În cali tate de relaţie de consecinţă
logică, este unul d intre lanţurile tranzitive care par a prezenta cea mai
mare înclinaţie pentru argumentarea cvasi logică; dar silogismul poate
recurge la relaţiile de egalitate, de raportare a părţii la întreg. Rela ţia
tra nzitivă de implicare nu este ea Însăşi decât rezultanta altor rela ţii
tranzitive. Se pot construi astfel lanţu ri tranzitive pe relaţii de
consecinţă logică, ele Însele diverse: aşa se întâmplă În mod normal cu
'
majoritatea raţionamentelor.
Există, totuşi, un tip de raţionament caracteristic în această pri
vinţă, pe care îl găsim din abundenţă în scrierile chinezeşti şi căruia
unii autori îi dau numele de sorit (nume pe care altii îl păstrează pentru
1 ARISTOTEL, Re/orica, cartea

1, cap. 1, 1335 a; cartea II, cap 22, 1395 b.
A rta om/orică, voI. II, cartea V, cap. XIV, § 14. (ed. rom.: p. 115.)
3 Cf. CICERO, �opica, § 54 şi unn.
2 QUINTILlAN,
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paradoxul grămezii de grâu; awp6<;; îl vom numi pe unul sorit chine
zesc, pe celălalt sorit grecesc, pentru comoditate, păstrând pentru
al tădată problema raportului care le poate uni)1. Iată În acest Sens u n
exemplu, luat din Ta Hio:
Anticii, care voiau sA facA in aşa fel incât in teligenta sA-şi indepli
neascA rolul ei educativ in toatA tara, puneau mai intâi ordine în tinutul
lor; îşi reglau mai întâi viata de familie; vrând sA-şi regleze viata de
familie, îşi cultivau mai întâi propria persoanA; d orind sA-şi cultive pro
pria persoanli, îşi purificau inima; vrând să-şi purifice inima, d!u ta u
sinceritatea in gândurile lor; căutând sinceritatea in gândurile lor, se
consacrau ştiintei perfecte; aceastA ştiinlA perfec tA constA in a dobândi
sensul realitălilor2.

Aces t raţionament este foarte strict în forma lui, în sensul că
ultimul termen al fiecărei propoziţii este primul termen al propoziţiei
următoare - în l imba chineză, ritmul indică în plus rela ţiile dintre
propozi ţii. Se arată că există un lanţ posibil între valoarea pe care o
propovăduim (cunoaşterea lucrurilor) şi celelalte valori la care ţinem.
Dar trecerea de la condiţie la consecinţă este bazată, în fiecare etapă, pe
relaţii diferite. De aceea tranzitivitatea nu este, măcar în ochii noştri d e
occidentali, decât slabă ş i formală.
§ 55. Includerea părţii în întreg
Relaţia de includere generează două grupe de argumente pe care
trebuie să le d istingem: cele care se Iimiteazii la a indica această inclu
dere a părţilor Într-un întreg şi cele care indică divizarea întregului în
părţile sale şi relaţiile di ntre părţile care rezu ltă din el.

I

2

CL § 66: Argumentul direqiei.
Ta Hio, Prima Parte, § 4. Traducere apropiatA de cea a lui ]. LEGGE, TIre sacred
books of tire east, voI. XXVIII, pp. 411-412, şi T"e c"illcse c/nssics, voI. 1. ed. a 2-a,
pp. 357-358. Celelalte interpretAri, in special cea a lui G. PAUTHIER, Les Sse
CllOlI OII les quatrc livres de pliilosoplrie lI Iomle el poliliqlle de la Clrine, 1, pp. 21-23,
pAstreazA derularea generală a rationamentului. Dar comenta torii, antici ş i
moderni, d iscu tii pentru a afla care este punctul sâu centra l.
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Argu mentele cvasi logice ale primului grup, care se limitează la a
confrunta întregul cu una din părţile sale, nu a tribuie nici o ca litate
particulară nici anumitor părţi, nici ansamblului: acesta este tratat ca
asemănător fiecăru ia dintre părţile sa le; nu sunt avu te în vedere decâ t
raporturile care permit o comparaţie cvasi matema tică între întreg ş i
părţile sale. Aceasta permite prezentarea unor argumentări întemeiate
pe schema " ceea ce este valabil pentru întreg este valabil pentru parte ",
spre exemplu această afirmaţie a lui Locke:
Nimic din ceea ce nu este permis de lege intregii Biserici nu poate
deveni legal, prin n ici un drept ecleziastic, pentru nici unul d intre
membrii săj I .

Cel mai adesea, rela ţia întregu lui cu părţile sale este tratată din
punct de vedere cantitativ: întregul înglobează pa rtea şi, în consecinţă,
este ma i important decât ea; adesea valoa rea părţii va fi considerată
proporţională cu fracţiunea pe care o constituie în raport cu întregul.
Aşa se face că Isocrate utilizează argumentul superiorităţii întregului
asupra părţilor sale pentru a proslăvi rol ul educatorilor prinţilor:
Preceptorii care fac educatia persoanelor particu lare nu-i servesc
decât pe elevii lor; dar oricine i-ar împinge spre virtute pe dascălii
maselor, ar aduce servicii, În acelaşi timp, şi unora, şi celorlalti, celor care
detin pu terea, ca şi celor care sunt sub a u toritatea lor2•

Multe raţionamente filosofice, în special cele ale raţional iştilor,
sunt fondate pe o astfel de argumentare. Acolo se află, în defini tiv, ceea
ce determină superiori tatea obiectivului asupra subiectivului pentru H.
Poincare:
Ceea ce numim realita te obiectivă este, În ultimă analiză, ceea ce
este comun mai multor fiinte gânditoare, şi ar pu tea fi comun tu turorJ.

1 LOCKE, T71e second treatise of civil govemmel1t and A lefter conceming toleration,
p. 1 35.
2 rSCX::RATE, Discllrsllri: Către Nicoc/es, § 8; ef. şi: Pa negiricu I A tenei, § 2;
Arc/lidamos, § 54; Despre scllimbare, § 79.
3 H. POrNCARE, La valeur de la scie1lce, rntroduction, p. 65. Cf § 1 6: Les faits et
les verites.
.
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Un tip de raţionament baza t pe incl udere, frecvent utilizat,
priveşte raportul dintre ceea ce cuprinde şi ceea ce este cuprins, în
dubl ul sens al cuvântului. Sub forma sa cea mai simplă, el va consta în
a-l declara pe mincinos superior celor pe care îi înşeală, pentru că " el
ştie că minte " : c unoştinţele interlocutorilor săi nu sunt decât o parte din
ale sale. Sub o formă mai subtilă, este schema pe care o util izează
Platon pentru a justifica superiori tatea adeptului înţelepciunii asupra
adeptului onorurilor şi a adeptului câştigului1. În filozofie, vom avea
superioritatea celui care îl înţelege pe celălalt, a celui care îl cunoaşte, îl
explică pe celălalt, fără ca contrariul să fie adevărat. Astfel, pentru
Merleau-Ponty, empirismul este atins de un fel de cecitate mentală, este
sistemul cel mai putin capabil să epuizeze experien!a revelată, În timp ce
reflec!ia [adicl! criticismul] ii pătrunde adevărul su bordonat, Pll nându-I
in locul ei2.

Filosoful, faţă de savant, Îl1 special filosoful critic, este astfel tenta t
să atribuie adesea o superioritate care derivă din aceea că obiectul său
cuprinde ştiinţa, se referă la principiile care o guvernează, în timp ce
cea din urmă nu constituie decât o parte din preocupările omului. Este
ceea ce implică faptul că reducem ştiinţa sau cunoştinţele special istului
la a nu fi decâ t o parte din ceea ce înţelegem noi înşine. Multe dintre
panseurile lui Pascal despre superioritatea a ceea ce înseamnă 1/OllIl/?fe
IWlllme exprimă acest punct de vedere3. Fa ptul presupune, între parte şi
întreg, un fel d e omogenitate, pe care este suficient să o refuzăm pentru
a pune la îndoială superioritatea non-specialistului. Refuzul cere totuşi
un efort de argumentare destul de sporit, Îl1 timp ce schema cvasi
logică antrenează cu uşurinţă valoriza rea întregului, a ceea ce conţine, a
ceea ce explică partea.
Argumentele deriva te din includerea părţii in întreg ne permit să
'
punem problema relaţii lor lor cu locurile cantităţii, pe care le-am
analizat printre premisele argumentării. Argumentele cvasi logice sunt
întotdeauna la dispoziţia noastră pentru a justifica locurile cantităţii,
1 PLATON, Repll blica, cartea IX, 582 b-583 b.
2 MERLEAU-PONTY, P/uFl wlllf?rwlogie de la perceptio /l, p. 33.
3 PASCAL, Bibl. de la Pleiade, Perrsees, 39, 40, 41, 42, pp. 832-33 (34, 35, 36, 37 ed.
Brunschvicg). (Ed. rom.: Editura Aion, Oradea, 1998, pp. 165-166; n./.)
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dacă acestea ar fi puse în discuţie. De al tfel, locurile ca ntităţii pot servi
drept premise unei argumentări cu aspect cvasi logic. Ceea ce face ca,
în prezenţa unui raţiona ment, să-I putem considera când apl icaţie a
unui loc al cantităţii, când o argu mentare cvasi logică.
Să luăm acest pasaj al lui Vladimir Jankelevitch:
Economia opereaz1l conform succesiunii aşa cum diplomapa ope
reaz1l conform coexistenlei; şi cum aceasta determina sacrificarea p1lrlii
intregului, a interesului local interesu lui general, la fel, prin aceste modifi
c1lri tem porale, cealalt1l determin1l sacrificarea prezentulu i in favoarea
viitorului şi a cl ipei fugitive in favoarea celei mai lungi cu putintă durate.
Poti oare să doreşti f1lr1l s1l cazi in absurd ca plăcerea unei clipe s1l
compromită in teresele superioare ale unei întregi vieti?!
,

Ne-am putea întreba dacă este vorba aici despre un loc al cantităţii
sau despre un raţionament cvasi logic: numai aluzia la absurditatea
unei anumite alegeri ne face să înclinăm către această a doua ipoteză.
Î ntr-adevăr, unui loc al cantităţii i s-ar pu tea întotdeauna opune un loc
al ca lităţii care nu ar permite ca partea şi Întregul să fie considerate
omogene; este ceea ce notează acelaşi au tor, câteva pagini mai departe,
când scrie, pentru a marca superioritatea lui " Astăzi " asupra lui " un
Mâine oarecare" :
Evenimentul voluptos, prin chiar efectivitatea sa, contine un ele
ment iraponal şi qllodditativ pe care n ici toate eforturi le ratiunii nu sunt
capabile să-I determine2•

Omogenitatea, eterogenitatea elementelor care sunt comparate?
Nimic, poa te d oar o argumentare, care confruntă locurile şi raţiunile, şi,
probându-Ie În fa ţa unei conştiinţe astfel lumina te, nu ne va permite să
decidem şi să justificăm această decizie În ochii noştri şi În ochii
altcuiva.

1 V. JANKELEVITCH, Traite des vert us, p. 18.
2 Ibid., p. 28.
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§ 56. Divizarea întregului în părţile sale
Concepţia despre i.ltreg ca sumă a părţilor sale serveşte drept
unei serii de argumente pe care le pu tem califica drept
undament
f
umente
ale diviziunii sau ale partiţiei, precum entimema lui
arg
A ristotel:
Daci! toti oamenii nedrepti! tesc din trei motive (într-adevlir, fie din
cauza acestuia, fie din cauza aceluia, fie din cauza unui altu l), iar pe de
altă parte, din doui! motive este imposibil, pe de alti! parte, din al treilea
motiv, nici aceştia înşişi, aIlume adversarii nu-I afirmi! l.
1 se poate asocia entimema următoare:
Un loc provine din pă rti, ca in Topim, de pildi!, ce fel de mişcare este
sufletul: ci!ci el este acesta ori acela2.

De ce spune Aristotel că cea de-a d oua entimemă provine din
părţi, în timp ce prima se obţine, după el, d in diviziune: la prima
vedere ele par indiscernabile. Totuşi, când ne raportăm la Topica,
urmând indicaţiile lui Aristotel, constatăm că ulti ma entimemă vizează
mai ales diviziu nea genulJli în speciP:
Trebuie si! cerceUim potrivit cărei specii de mişcare se poate mişca
sufletul, de exemplu, daci! el creşte sau se d istruge, sau ia naştere, sau are
orice alti! specie de mişcare4.

Î n acest ultim exemplu ne aflăm în faţa unei argumentări care,
deşi apropiată de argumentul diviziunii, d iferă totuşi de acesta pentru
că ea se sprijină Întru totul pe raportul care există între gen şi specii:
pentru a putea afirma ceva despre gen, trebuie ca acel ceva să se
confirme Într-una dintre specii; ceea ce nu face parte din niciuna din
specii, nu face parte d in gen. Regăsim un ecou al distinctiei dintre
aceste două entimeme la Cicero, deşi cu un vocabular destul de diferi t
1 ARISTOTEL, Retorica, cartea

n, cap. 23, 1398 a,. (Ed. rom.: Editura I RI,
Bucureşti, 2004, p. 273; I I. t.)
2 Ibill., cartea II, cap. 23, 1399 a , p. 275.
3 ARISTOTEL, Tapicn, cartea II, cap. 4, 1 1 1 a,. (Ed. rom.: In: O,.:.:alloll, 2, Editura
IRI, Bucureşti,1 998, p. 343; Id.)
4 Ibid., cartea II, cap. 4, 1 1 1 b.
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de cel al lui Aristotel, în legătură cu definitia prin enumerare a părţilor
(partes) sau prin anal iza referi toare la specii (forllltlc) 1 . Quintilian o reia
şi el, insistând pe faptu l că numărul părţilor este nedeterminat, pe când
cel al formelor este determinat: nu se poa te spune din câte părţi se
compune un stat, dar se ştie că există trei forme de stat, după cum
statul este supus puterii poporului, a câtorva oameni, a unuia singur2.
Se vede un efort constant În a distinge ceea ce - dacă judecăm
după acest efort - eram Înclinaţi să confundăm. Vom considera, În ceea
ce ne priveşte, că, În argumentul diviziun ii, părţile trebuie să poată fi
numărate de o manieră exhaustivă, dar că pot fi alese după cu m vrem
şi într-un mod foa rte varia t, cu condiţia să fie susceptibile, prin adu
narea lor, de a reconstitui un ansamblu dat. Î n argumentarea prin specii,
este vorba despre divizări asupra cărora suntem de acord, care preexis
tă argumentării, care par naturale, şi pe care nu trebu ie neapărat să le
enumerăm În manieră exhaustivă pentru a putea argumenta.
Argumentul prin specii, care presupune o comuniune de natură Între
părţi şi ansamblu, se poate coreI a cu argumentele inclu derii pe care le
am analizat În paragrafu l precedent. Dar el se transformă cel mai
adesea În argument prin diviziune, căci sunt luate În considerare
speciile ca reconstruind prin adunarea lor genul. De aceea îl tra tăm aici,
În acelaşi fel ca pe argumentarea prin diviziune.
Pentru a util iza în mod eficient argumentul diviziunii, trebu ie ca
enumerarea părţilor să fie exhaustivă, căci, ne spune Quintilian:
( . . . ) dacâ din ipotezele enumerate omitem una singurâ - indiferent care toatâ constructia se dârâmâ şi suntem luati În râs3.

Acest sfat de prudenţă ne atrage atenţia asupra faptului că argu
mentul diviziunii nu este pur formal, căci el pretinde o cunoaştere a
raporturilor 1Je care părţile le întreţin efectiv cu întregul, În cazul
particular despre care este vorba. Această tehnică de argumentare
I CICERO, Topica, §§ 28 la 30. (Ed. rom.: Ed i tura Universitâtii Alexandru Ioan
"
Cuza " , Iaşi, 2010, pp. 63-65; 1I.t.)
2 QUINTILIAN, A rIa oralorică, voI. II, cartea V, cap. X, § 63. (Ed. rom.: Minerva,
Bucureşti, 1974, p. 51; 11.1.)
3 1bid., voI. II, cartea V, cap. X, § 67. (Ed. rom.: p. 53; n.t.)
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presupune, de al tfel, ca acele clase forma te prin subdivizarea unu i
ans amblu să fie lipsite d e a mbiguitate: or, nu este întotdeauna cazul .
Dacă se caută motivele unei crime ş i dacă se pu ne întrebarea dadl
ucigaşul a acţionat din gelozie, din ură sau din lăcomie, nu numai că n u
suntem siguri c ă a m epuizat toate motivele acţiunii, dar n u suntem
siguri că suntem în măsură să răspundem fără ambiguitate la fieca re
dintre întrebările particulare pe care le ridică acest raţionament. Acesta
din urmă necesită o structură univocă şi, ca să spunem aşa, spa�ializată
a realul ui, din care ar fi excluse suprapuneri le, interacţi u nile, fl ui
ditatea, care, dim potrivă, nu sunt niciodată absente din argu mentele pe
care l e vom exa m ina mai departe Îl1 capitolul consacra t raţiona mentelor
fondate pe structura realului.
Ce ne poate aduce argtimentarea prin diviziune? Î n principiu, tot
ceea ce se obţine din opera ţiile de adunare, de scădere şi din combi
nările lor.
Efortul poate tinde esenţialmente să dovedească existenţa Între
gului; aşa stau l ucrurile în inducţia aristotelică şi într-o serie de
argumentări prin enumerarea părţilor. Să notăm în această privinţă că
aceste forme de argumentare pot face loc figurilor: am citat un exemplu
de amplificare prin acumulare, luat de la Vico, În care enumerarea
părţilor are ca efect creşterea prezenţejl. După caz, un acelaşi enunţ
poate fi argument prin d i,v iziune sau prin amplificare: pentru a dovedi
cuiva, care neagă acest lucru, că un oraş este în întregime distrus, o
putem face enumerând în mod exhaustiv cartierele avariate. Dar dacă
auditorul nu contestă faptul, sau nu cunoaşte oraşul, aceeaşi enumerare
va fi figu ră argumentativă de prezenţă.
Î n cele mai caracteristice argumente ale d iviziunii, efortu l tinde să
dovedească existenţa sau nonexistenţa uneia d intre părţi. Argumentăm
prin excl udere. Iată un exemplu, luat din Bergson, în care acesta se
întreabă care este forţa care poate juca, în morala aspiraţie, rol ul pe care
îl îndeplineşte presiunea grupului în morala socială:

1 CL § 42: Figurile alegerii, ale prezen�ei şi ale comuniunii.
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Nu mai avem nici o posibilitate de optiune. Căci În afară de instinc t
şi de obişnuintll, doar sensibil itatea mai are actiune directa asupra voi ntei 1 .

Aceeaşi schemă poa,te susţine utilizarea tabelelor de prezenţă ş i de
absenţă, aşa cum este recomandat de Bacon şi de Miii, cu toate că, cel mai
adesea, ele trebu ie să se asocieze cu tabelele de variaţii concomi tente2.
Argumentul diviziunii se află la baza di lemei, formă de argument
în care analizăm două ipoteze pentru a conchide că, oricare ar fi cea pe
care o alegem, ajungem la o opinie, la o conduită, cu acelaşi efect, şi
aceasta pentru unul din motivele următoare: sau ele conduc fiecare la
un acelaşi rezul tat, sau conduc la două rezu l tate cu aceeaşi valoare (în
general două evenimente de care ne temem), sau ele antrenează, în
fiecare caz, o incompatibi litate cu o regulă de care eram legaţi.
Luăm de la Pascal un exemplu pentru primul gen de dilemă:
Ce puteau face evreii, duşmanii lui? Dacll-I primeau, îl adevereau
prin chiar prim irea lor, clici ei erau cei care-I aşteptau pe Mesia, dacII l-au
respins, l-au adeverit chiar prin refuzul lor � e a-I recunoaşte..1.

Pentru ca cele două laturi ale dilemei să ajungă la acelaşi rezul tat,
trebuie să admitem echivalenţa mij l oacelor de probă d e care trebuie să
ţinem cont, căci în primul ca z ne bazăm pe autoritatea evreilor, în cel
de-al doilea pe autoritatea Scripturilor: dar dacă cele două au torităţi
sunt echivalente, raţionamentul invers, care ar face, în ceea ce-I
priveşte, să funcţioneze ambele soluţii contra lui Mesia, nu ar fi şi el
admisibil? Anticii analizaseră o astfel de refutare a dilemei sub numele de
conversitA .
Că două posibi lităţi contradictorii conduc la o aceeaşi concluzie
pare mai mul t a rezul ta d intr-o idee preconcepută în favoarea acesteia
decât din argumentarea prezentată. Este motivul pentru care o astfel de
dilemă este adesea atribuită adversarului pentru a sugera reaua lui
1 BERGSON, Cele dOIlă su rse ale moralei şi religiei, p. 35. (Ed. rom.: Institutul
European, laşi, 1992, p. 52; n.t.)
2 Cf. § 76: Argumentul dublei ierarhii.
3 PASCAL, Bibl. de la PI�iade, Pe1I�eS, 521 (37), p.979 (762). (Ed. rom.: Aion,
Oradea, 1998, p. 498; II. t.)
4 CICERO, De irwelltione, cartea 1, § 83.
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credinţă. Î n controversa pe tema autenticităţii tiarei lui Saitapharnes,
Heron de Villefosse, susţinător al tiarei, exclamă:
Când domnul Furtw1ingler găseşte sau crede că găseşte pe u n
monument antic una dintre figurile sau unul dintre motivele tiarei,
declari!! pe acest temei că tiara este falsă; când nu gi!!seşte un exemplu al
aceluiaşi motiv sau al aceloraşi figuri ( . . . ), declară, de asemenea, c i'! tiara
este falsă. Este un procedeu de discu�ie cu totul exh·aord inarI.

Cea de-a doua specie de dilemă tinde să limiteze cadrul dezba terii
la două soluţii, ambele dezagreabile, dar între care alegerea pare a fi
inevitabilă; restul argumentării va consta în dovada că soluţia propusă
constituie răul cel mai mic:
Şi încă ceva să nu vi!! scape din vedere: anunle că acum vouă vă stă
în putinţă să alege�i dacă trebuie să atacali pe Filip la el in �ară sau să fiţi
atacaţi l a voi ( . . ). Cred că nu este nevoie să vorbesc prea mult despre cât
de mare deosebire este pentru voi între a purta ri!! z boiul aici sau acol02.
.

Găsim un exemplu comic al celei de-a treia specii de d ilemă în
reflecţii le pe care Sterne le atribuie jurisconsulţilor din Strasbou rg in
faţa nasului unui străin:
Un atare nas monstruos, ziceau ei, de-ar fi fost un nâs ad evărat, ar fi
fost peste putinţă să fie tolerat în societa tea civică, iar de era falş, spre a
înşela societatea cu atari mărturii şi dovezi falşe, constituia o şi mai mare
înci!! lcare a drepturilor ei şi prin urmare ar fi trebu it să fie tratat cu şi mai
multă asprime.
Singura obiecţie la acestea era că daci!! dovedeau ceva, apoi dove
deau fi!! ră îndoială că nasul străinului nu era nici adevărat, nici falş3.

Pentru a reduce o situaţie la o dilemă, este necesar ca cele două
ramuri să fie prezentate ca incompatibile, pentru că se raportează la o
situaţie asu pra căreia timpul nu contează şi care, prin aceasta chiar,
1 VAYSON DE PRADENNES, Les jraI/des eli arc/lfologie prt'i 1 is loriqlle, p. 533.
2 DEMOSTENE, Discursllri, Olilltica Î/ltâia, §§ 25, 27. (Ed . rom.: în: Pagi"i alese
di/l oratorii greci, Ed itura pentru literatură, Bucureşti, 1969, pp. 45-46.
Traducere de Andrei Marin; lI.t.)
J L. STERN E, Viaţa şi opilliu/lile lui Tristralll Silalldy, p. 220. (Ed. rom.: Pol irom,
laşi, 2004, cartea a IV-a, p. 209; lI. t.)
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exclude posibilitatea unei schimbări. Acest caracter static al dilemei este
bine marcat în exemplele urmă toare. Primul, pe care Retorica pen tru
Herelllli,ls îl a tribuie unui autor laborios, este argumentarea unei fiice
pe care un ta tă dorea să o separe, împotriva voinţei ei, de soţul său:
Tu, tata, ma tratezi cu o asprime pe care nu o merit. Î ntr-adevă r,
dacă îl consideri pe Chresphonte un om rau, de ce mi l-ai dat de soţ?
Daca, dimpotriva, el este un om de bine, de ce mă forţezi, împotriva
voinţei mele, împotriva voinţei lui, să parăsesc un astfel de oml?

Cealaltă di lemă este cea cu care Demostene vrea să-I umilească pe
Eschin:
Cât despre mine, îl voi întreba bucuros pe Eschin daca, în momentul
în care se întâmpla aceasta şi în care ceta.tea era plină de emulaţie, de
bucurie şi de elogii, el se asocia sacrificiilor şi satisfacţiei mulţimii, sau
ramânea la el acasa, supărat, gemând, iritat de fericirea publica. Dacă era
prezent şi se făcea remarcat în mijlocu l celorlalţi, nu acţioneaza el oare
acum intr-un mod scandalos, sau mai degrabă ofensator, când, luându-i
martori pe zei pentru valoarea excepţională a actelor sale, va cere să
votaţi ca nu erau excepţionale, voua, care aţi jurat pe zei? Daca nu era
prezent, nu merita el oare de mii de ori moartea, pentru că su ferea
văzând bucuria celorlalţi2?
.

Reducerea s ituaţiei la o schemă cvasi logică, care exclude totodată
nuanţele şi influenţa schimbării, permite încercuirea adv ersarului în
alternativa dilemei, din care nu va putea ieşi decât dacă menţionează o
schimbare sau nişte nuanţe, pe care trebuie să le justifice de fiecare
dată.
Întrucât argumentul d iviziunii presupune că totalitatea părţilor

reconsti tuie întregul, eli situaţiile avute în vedere epuizează aria

posi bi l u l u i, atunci când
argumen tul se prezintă

părţile sau posibilităţile se

Iimiteazâ la douâ,
exclus. Ne servim de
această formă de d i viziune când, într-o dezba tere, sol uţiile sunt l imitate
la două: cea a a dversarul u i şi cea pe care o susţinem noi. După ce am
ridiculizat teza a d versarului - creată uneori în întregime pentru nevoile
ca o

aplicaţie

a terţului

I Retorica pelltru Herermil/s, cartea II, § 38.
2 DEMOSTENE, Discursuri politice: Pel/tru coroană, § 217.
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ca uzei -, ne prevala.m de cea pe Care o propunem ca fiind singura
posibila.. O tehnica. Întrucâtva d iferita. consta. În a prezenta o teză ca
fu rnizând ra.spunsul la problema., toate celelalte ipo teze fiind, în bloc,
trimise în nedefinit. Doar teza pe care o dezvoltăm se bucura. de
prezenţa.. Uneori, dupa. ce am expus-o, ne adresa.m audi torilor, între
bându-i daca. au o soluţie mai buna. de prezenta t. Acest apel, calificat
clasic drept argument ud igrIDmrl tiurrl, îşi trage esenţialmente forţa din
urgenţă, căci exclude un răgaz de reflecţie: dezba terea se circumscrie
tezei prezentate şi celei care i s-ar putea opune eventual i/llediat. Astfel,
acest argument, pentru a fi utilizabil, îi plasează pe interlocu tori într-un
cadru limitat care îl aminteşte pe cel al dilemei.
Argumentele diviziunii impl ică toate, eviden t, anumite raporturi
între părţi care fac ca suma lor să fie În măsură să reconstituie
ansamblul. Aceste raporturi pot fi legate la o structură a realului (spre
exemplu, cel dintre diferitele cartiere ale unui oraş); pot fi, d e
asemenea, de natură mai ales logică. Negaţia joacă în această privinţă
un rol esenţial; ea este cea care pare că garantează faptul că diviziunea
este exhaustivă. Ca în argumentul eristic (Kunstgriff 13) pe care Schopenhauer îl expune în următorii termeni:
•

Pentru a-I face pe adversar sa confirme un en unt, trebuie sa-i oferi m
contrari ul enunţului şi să-i dăm posibili tatea să aleaga, dar pronunţând
contrariul atât de răspicat, încât să evite paradoxul şi să accepte răspuns ul
nostru care pare cel mai plauzibil. Spre exem plu, l-am pu tea face să
conceadă că cineva trebuie să facă lot ce-i spune părintele său; atunci
Întrebăm: "Trebu ie să fii ascultător sau neascu ltă tor faţă de parinţi În
toate privintele?" I

Teza propusă drept element de contrast este formată prin negarea
celeilalte sa u cel pu ţin prin negarea unora dintre elementele acesteia .
Artificiul este evident. Dar să notăm că Pascal n u ezită să recomande
argumentarea prin diviziune Între cele două posibilităţi, care sunt
consti tuie de o propoziţie şi contrara ei:
( . . . ) totdeauna când o teoremă nu se poate intelege, trebuie să su spendă m
judecata asupra ei şi să nu o negăm, ci să-i examinăm partea contrarie pe
I

SCHOPENHAUER, Dia/ectica eristiCli, p.41 4 . (Ed. rom.: Edi tura Art, Bucureşti,
2007, p. 64; I/.t.)
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care, dacă o găsim falsa cu adevarat, pu tem lua cu înd răzneala în
consideraţie pe prima, oricât de neînteleasa este).

Util izată aşa cum face Pascal, pentru a demonstra infinita divizibi
Iitate a spaţiului, această argu mentare cvasi logică este ea însăşi baza ta
pe o divizare exhaustivă a unui întreg dat...
O astfel de argumentare este de obicei considerată ca de l a sine
înţeleasă. La Bruyere scrie:
Neputinta în care ma gasesc de a dovedi ca nu exista Dumnezeu îmi
da în vi leag existenta luP.

Pe acest tip de raţionament este bazată în general, dupa cum a arătat
E. Dupree\ ' noţiunea de necesitate în filosofie3.
Disjuncţia afirmată între doi termeni care nu sunt în mod formal
contradictorii indică adesea că oratorul asuIl)ă, prin aceasta, faptul că el
identifică una dintre ramurile al ternativei cu negarea celeilalte. Când
Gide, în exemplul citat mai sus4, spune în legătură cu Biblia şi O mie şi
"
1/ 1111 de nopţi: " Este posibil să ne placă sau să nu înţelegem nimic , el
"
"
identifică " să nu înţelegem şi " să nu ne placă , descali ficând de altfel,
prin aceasta, această ramură negativă a alternativei.
Iar când H. Lefebvre scrie:
Gândirea logica şi ştiinţifica este obiectivă . . . sau nu este nimic. Tot
astfel, ea'este /lIlil>ersIlIă . . . sau nu este nimic5,

prin identificarea între " nimic" şi " neobiectivă " , " neuniversaIă " , pare
că dă valoare absolută definiţiei propuse.
Această identificare a ramurii negative cu ceva demn de dispreţ
poate fi ea însăşi real izatâ printr-o dilemă. Locke, opunându-se războa
ielor religioase şi in toleranţei preoţilor creştini, scrie:

I PASCAL, Despre spiritul geometric, p. 414. (Ed. rom.: p. 157; n.t.)
2 LA BRUYERE, Caracterele, Despre liber-cugetători, 1 3, p. 472. (Ed. rom. : Editura
pentru Li teratura, Bucureşti, 1%8, 13, p. 297 ; n./. )
J E. DUPREEL, Essais pluralistes (De la necessite), p. 77.
4 Cf. § 32: A legerea calificarilor.
5 H. LEFEBVRE, A la II/miere du "'Ilterialis",e dilliectique, L p. 43.
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Dacă cineva care susţine că este slujitorul cuvântului lui Dumneze u,
Propovăduitorul Evangheliei pacii, predică contrariul, sau nu in ţelege sau
neglijeaza indatoririle vocaţiei sale, va trebui sa dea socoteală într-o zi în
faţa Prinţului păci jl.

O astfel de dilemă poate fi util izată ca figură. Retorica pell tnl
Herermius dă exemplul următor pentru ezitare (dubitatio):
În acea vreme republica a suferit un mare prej udiciu din cauza
consu lilor, sau poate trebuie spus dl din cauza prostiei lor, din cauza
perversitătii lor sau şi din cauza uneia şi din a celeilalte2?

Nu este vorba despre o simplă ezitare in legătură cu o calificare;
este figură de prezenţă mai mult decât figură de alegere. Ştim deja că
amplificarea este percepută ca figură atunci când uzează de anumite
scheme argumentative3. Aici dilema se rezol vă in disjw1c�e nonexclusivă.
Raportul intre cele două părţi care formează un tot poate fi şi unul
de complementari tate.
Va fi complementar unei noţiuni ceea ce este ind ispensabil pentru
a explica, pentru a justifica, pentru a permite folosirea acelei noţiuni:
este ceea ce E. Dupreel numeşte o noţiune-cârjă4. Dar va fi de asemenea
complementar ceea ce, adăugat noţiunii, reconstituie întotdeauna un
tot, oricare ar fi fluctuaţiile din apl icarea acesteia. Aceste două aspecte
ale complementarităţii sunt, de a ltfel, legate.
Episcopul Blougram arată că credinţa şi necredinţa sunt comple
mentare:
Tot ceea ce am câştigat astfel prin necred intă
Este o viaţă de îndoială împletită cu credinţă,
În locul unei vieti de credintă împletită cu îndoiala:
Numeam aibă tabla de şah, - acu m o numim neagră 5 .

I

J. LOCKE,
p. 1 36.

Tl,e second /reatise of civil goverr ",rent /lIlIi

A lefter col/cerrri"g tolera tio",

2 Re/orica pelltrll Herer ",ills, cartea IV, § 40.
Cf. § 42: Figurile alegerii, ale prezenţei şi ale comuniunii.
4 E. DUPREEL, Esqllisse d'lIue pltilosoplrie des valeu rs, pp. 68-69.
5 BROWNING, Poems, Bislwp BlolIgram's A pology, p. 140.
3
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o afirmaţie şi negaţia Sa sunt, într-un sens, întotdeauna comple

mentare. Dar punând accentul pe complem entari tate, se eli mină ideea
de opoziţie şi de alegere indispensabilă pentru a ajunge dimpotrivă l a
ideea că alegerea nu este indispensabilă. Negaţiile utilizate în dileme s-ar
pu tea, pe această cale, înrudi cu complementaritatea.
Importanta pe care o are maniera în care este perceput raportul
dintre părţile care formează un întreg este evidente în mod deosebit în
argumentele a pari şi a con trario, bine cunoscute in tradiţia juridicA. Ele
tra tează despre apl icarea sau despre nonaplicarea, la o altă specie a
aceluiaşi gen, a ceea ce a fost afirmat pentru o anumită specie. Să luăm
un exemplu. O lege stipulează anumite dispoziţii referitoare la fiii
moştenitori; datorită argumentului a pari încercăm să extindem aceste
dispoziţii la fiice; argumentul a contrario, dimpotrivă, ne permite să
pretindem că ele nu se aplică la persoanele de sex feminin. Î n primul
caz, legea este considerată un exemplu al unei reguli care priveşte
genul întreg; în cel de-al doilea, ea este concepută ca o excepţie la o
regulă subînţeleasă privind genul.
Argum�ntul a pari este perceput ca o identificare; argumentul a
con trario ca o d ivizare. Trebuie să notăm totuşi că, în măsura în care
identificarea a pari este afirmată ca fiind asimi larea a două specii ale
unui aceluiaşi gen, ea creează condiţii pentru argu mentul a con trario:
argumentul cvasi logic suscită argumentul cvasi logic al adversarului;
în măsura în care identi ficarea se face prin alte mijloace, ea riscă mai
puţin să suscite replica prin argumen tul a contrario.
Cum trebuie interpretate textele legale sau deciziile jurispru
denţei? A priori, nu este posibil să ştim acest lucru. Doar contextul,
aprecierea situaţiei, determinarea scopului urmărit de dispoziţi ile
legale sa u de deciziile jurisprudenţiale ne vor permite în fiecare caz să
facem să prevaleze o tehnică argumentativă sau al ta, să preferăm
identi ficarea a două specii cu opusul lor, sau invers. Această concluzie

A/l ll'e lIave gailled tllel! by our /llIbe/ief
1s a life of dOllbt dil'ersified byfa it",
FoI' oile offaith diversified by doubt:
We ca/led tile clless-board lV/life, - we caII it black.
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evidenţiază di ferenţa dintre argumentarea cvasi logică şi demonstraţia
for m a l ă .

§ 57. Argumentele comparaţiei
Argumentarea nu ar pu tea merge foarte departe fără a recurge la
comparaţii, în care se confruntă mai multe obiecte pentru a le evalua
unul în raport cu celălalt. Î n acest sens, argumentele comparaţiei vor
trebui să fie deosebite atât de argumentele identificării, cât şi de
rationamentul prin analogie.
Afirmând " Obraj ii săi sunt roşii ca nişte mere " , ca şi " Parisul are
de trei ori mai mulţi locuitori decât Bruxelles " , " EI este mai frumos
decât Adonis " , noi comparăm realităţi între ele, şi aceasta într-un fel
care pare cu mult mai susceptibil de a face dovada decât u n simplu
raţionament de asemănare sau de analogie. Această impresie ţine de
faptul că ideea de măsură este subiacentă în aceste enunţuri, chiar dacă
orice criteriu pentru a realiza efectiv măsurarea lipseşte; prin aceasta,
argumentele comparaţiei sunt cvasi logice. Ele sunt prezentate adesea
ca nişte constatări de fapt, în timp ce raportul de egalita te sau de
inegalitate afirmat nu constituie adesea decât o pretenţie a oratorului.
Astfel:
Delictul este acelaşi şi dacă furi statul, şi dacă faci gesturi de
mărinimie con trare interesu lui public i

este o afirmaţie care leagă de ceea ce este un delict dovedit o acţiune
care nu este calificată din punct de vedere legal şi a cărei egalitate cu
precedenta nu este deci prealabilă argumentării.
Ideea de măsură, subiacentă argumentelor comparaţiei, se traduce
totuşi adesea prin enunţul unor anumite criterii.
Comparaţiile pot avea loc prin opoziţie (ceea ce este greu şi ceea
ce este uşor), prin ordonare (ceea ce este mai greu decât) şi prin
ordonare cantitativă (în cazul de faţă cântărirea cu ajutorul unităţilor de

1

CICERO, D e Om tore,

cartea

II, §

172.
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măsură pentru greu ta te) ! . Când este vorba despre noţi uni împrumuta te
din uzajul comun, cri teriile sunt complexe în genera l: descompunerea
unei noţi uni, aşa cum este operată de statisticieni (spre exemplu,
măsurarea gradului de instrucţie pe baza numărului de persoane ca re
ştiu să citească, a numărului de biblioteci, de publicaţii etc.) constituie
un efort în sensul de a face apel la dif� rite elemente măsurabile.
Combinaţia de criterii este realizată în diverse maniere. Astfel, la
Sfântul Toma, găsi m urmatoarea combinaţie:
Î ntr-adevăr, fiinţele inferioare sunt incapabile să atingă o per
fecţiune completă, ele ating însă o treaptă mediocră de excelenţă cu
ajutorul anumitor mişcări. Cele care le sunt superioare pot dobândi o
perfecţiune completă datorită unui număr mare de mişcări. Tot su pe
rioare celor precedente sunt cele care-şi ating perfecţiunea completă
printr-uA mic număr de mişcări, treapta cea mai înaltă aparţinând celor
care posedă perfecţiu nea fără să facă nici o mişcare pentru a o dobândi2.

Această gradare care combină gradele de perfecţiune şi mijloacele
utilizate pentru a o dobândi îi permi te Sfântului Toma să-I pună pe
Dumnezeu în vârf, apoi îngerii, oamenii, animalele. Această construcţie
metafizică se sprijină pe o analogie în care intervine acest dublu
criteriu: este vorba despre gradele de sănăta te, comparate ţinându-se
cont de rezultatu l obţinut şi de remediile necesare pentru a-I obţine.
Criteriile intră în conflict: procedeul Sfântului Toma stabileşte,
pentru fiecare palier al unuia dintre criterii, o ierarhie bazată pe cel de
al doilea criteriu3, ceea ce implică în mod evident o predominantă a
primului asupra celui de-al doilea. Şi totuşi, necesitatea însăşi de a-I
in troduce pe cel de-al doilea arată că primul era recunoscut ca
insuficient.
Pot fi luate în considerare combinaţiile cele mai diverse; ele nu vor
reflecta niciodată complexitatea noţiunilor neformalizate. Mai mult, în
multe cazuri există o proporţionalitate inversă între criteriile chemate
I HEMPEL şi OPPENHEIM, Der Typllsbegrifj im UrMe der nellen Logik.
2 E. GllSON, Tomisnllll, p. 281 (ef. SI/m tI/eo., 1, 77, 2, ad Resp.). (Ed. rom.:
Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 297. Trad. din franceză de Adrian Niţa. Trad.
din latină de Lucia Wald; I/.t.)
3 Cf. § 20: Ierarhii le.
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sa. i ntre în calcul: meri tul este făcut, pentru simţul comun, din predispo
zitia înni'lscuti'l la bine şi la sacrificiu: o ierarhizare a meritelor trebuie sa.
aibă în vedere aceşti factori incompatibili.
Imediat ce apare o comparaţie între elemente neintegrate într-un
sistem, termenii comparatiei, oricare ar fi ea, interacţionează unul cu
celălalt şi anume în două moduri.
Pe de o parte, nivelul absolut al termenului etalon va putea influ
enţa valoarea termenilor care aparţin aceleiaşi serii şi care sunt
comparaţi cu el. Acest efect este observa t în percepţie; să notăm că
repetările termenilor confruntaţi concură toate aici, se pare, la stabilirea
unui nivel neutru de adaptarei. Acelaşi lucru se întâmplă fără îndoială
în argumentare unde termenii deja avansaţi constituie un arierfond
care influenţează asupra noilor evaluări.
Pe de altă parte, confruntarea poate apropia doi termeni pe care
eram îndreptăţiţi să-i considerăm incomensurabil i . Comparaţia dintre
Dumnezeu şi oameni va juca totodată în avantajul termenului inferior
şi în detrimentul termenului superior. Partizanii iubirii divine, deşi
dispreţuiesc iubirea terestră, nu pot decât să o pună în valoare pe
aceasta din urmă prin comparaţia pe care o stabilesc Între cele două:
Dacă [sufletu l], va spune Plotin, u răşte din nou mizeri ile de aici [de
jos] şi se păstrează neatins de cele de aici, preglitindu -se iarăşi de drumul
spre tată, " resimte bucurie" . Iar cei ce nu cunosc această experienţă, sol
reflecteze, pornind de la iubirile de aici, la ce Însea mnă să le Întâlneşti pe
cele pe care le iubeşti cel mai tare şi la faptul că aceste [obiecte] ale iubirii
sunt muri toare şi vătămi'ltoare, că sunt iu biri pentru nişte simulacre şi se
schimbă, pentru că [obiectul] iubirii nu este veri tabil, nefi ind nici binele
nostru, nici ceea ce căutăm2•

Această valorizare a ceea ce este inferior este subliniată de oratori
precum Bossuet chiar pentru a obţine din ea efecte argumenta tive:
( . . ) suveranii pioşi doresc ca toată gloria lor să se şteargă În prezenţa
celei a lui Dumnezeu; şi departe de a se ofensa de ·faptul că li se
.

ef. H. HELSON, Adaptation-Ievel as a basis for quantitative theory of frames
of reference, Tlle PSYc/lOl. Ri'l'Îi'w, nov . 1948, p. 302.
2 PLOTIN, t. VI, 2, EII/li'llde, VI, 9, § 9, p. 143. (Ed. rom.: Edi tura IRI, Bucureşti,
2007, pp. 426-427; lI. t.)
I
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micşorează astfel pu terea, ei ştiu ca nu sunt niciodată mai venera ţi ca
atunci când nu-i micşorăm decât pentru a-i compara cu Dumnezeu l.

Tot astfel, este o onoare pentru un poet mediocru să fie declarat
mult inferior unui maestru renumit: din acel moment el intră, chiar
dacă nu pentru a ocupa un loc la vedere, în confreria poeţilor iluştri.
Dimpotrivă, tot ceea ce se confruntă cu obiecte mult inferioare nu
poate decâ t să sufere din cauza acestei apropieri; de aceea Plotin, după
ce a marcat superioritatea Celui Unic asupra oricărei alte realităţi, dar
temându-se de devalorizarea ce rezultă de aici pentru el, adaugit
De asemenea, trebuie accepta t că el acţionează liber, iar când există
a l te fiin ţe, actul lui spre ele este neîmpiedicat. Dar trebuie spus că el nu se
raportează la absolut nici una căci el este ceea ce este şi înaintea lor ( . . . )2.

Pentru a descalifica pe cineva, un procedeu eficace este acela de a-I
confrunta cu ceea ce dispreţuieşte, chiar şi pentru a admite că el este
superior. Este totuşi adevărat că indivizii comparaţi fac de acum înainte
parte dintr-un acelaşi grup.
Interacţiunile dintre termenii unei comparaţii se pot datora per
cepţiei unor legături reale între ceea ce se confruntă. Dar nu contează
originea lor. Ele au drept consecinţă faptul că în comparaţii, când
evidenţierea unei distanţe este cea vizată, este nevoie de un efort con
stant pentru a o restabili. Doar convenţiile de măsură precise pot asi
gura persistenţa raporturilor evocate.
Argumentele comparaţiei nu ne permit totuşi să considerăm
aceste raporturi ca fiind stabilite şi transpozabile. Iată în legătură cu
aceasta un exemplu comic. O fată frumoasă şi o doamnă în vârstă
aşteaptă autobuzul. Cea de-a doua refuză cu indignare o ţigară:
- Să fumez pe stradă? Aş prefera mai curând să-I sărut pe primul venit.
- Şi eu, dar, aşteptându-I, putem trage o pgarăJ.

Comicul provine din faptul că ierarhia preferenţială este situată
într-o cu totul altă zonă a scării valorilor.
1 BOSSUET, Serll10llS, t. II, Sur /'ambitio/l, p. 395.
2 PLOTIN, t. VI, 2: EII/leat/e, VI, 8, § 8, p. 143. (Ed. rom.: IRI, Bucureşti, 2007, pp.
376-377; ,!.t.)
J După ziarul Le Soir, din 20-6-1950.
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A legerea unor termeni de comparaţie adaptati la auditoriu poate
un
element esenţial al eficaci tăţii unui argument, chiar şi atunci când
fi
este vorba despre o compara tie nu meric precizabilă: va fi de preferat, în
anumite cazuri, să descriem o ţară ca fiind de nouă ori mai mare decât
Franţa decât să o descriem ca fiind tot atât de mare pe cât jumătate din
Brazilia.
Acestea sunt caracterele termenului de referinţă care dau aspectul
particular al unei serii de argumente.
O formă tipică de comparaţie este cea Care vorbeşte despre
pierderea care n u a fost suferită, pentru a aprecia avantajele unei solutii
adoptate. Celor care îl în trebau ce câştigase cu războiul, Pitt le răspun
dea: tot ceea ce am fi pierdut fără elI. Termenul de referinţă este ipotetic
dar, graţie tautologiei, i se acordă o importanţă rea lă deşi indetermi
nabilă. Adesea, totuşi, este necesar să evaluăm acest termen de refe
rinţă, care va fi prezentat în mod favorabil concluziilor argumentării.
Acelaşi Pitt îi cri tică pe ad versarii săi care, pentru a măsura
inconvenientele războiului, descriu cu entuz iasm prosperitatea pe care
acesta a făcut-o să dispară, dar pe care, la timpul ei, pă reau a o aprecia
puţin2. Î n general, tablourile vârstei de aur, trecute sau vii toare, ale
paradisului pierdut sau sperat, fie că este vorba despre vremurile bune
de altădată, fie d espre fericirea care se găseşte în alte locuri, servesc la a
descalifica vremurile şi ţara în care trăim. Dimpotrivă, descrierea entu
ziastă a situaţiei prezente va servi la a elim ina orice efort de amel iorare
sau chiar de mod ificare a aces teia; creşterea relativă a bunăstării ar fi
minimă, pierderea bunăstării ar fi considerabilă. Orice persuasiune prin
ameninţare va fi deci cu atât mai eficientă cu cât starea de care ne
bucurăm este mai bine valorizată.
Argumentul comparaţiei se poate manifesta, de asemenea, prin
utilizarea superlativului. Acesta se exprimă considerând un obiect
oarecare, fie superior tuturor indivizilor dintr-o serie, fie incomparabil
şi, astfel, unic în genul său. Să nu uităm că această ultimă calificare
necesită o încercare prealabilă de comparaţie căreia i se recunoaşte
I W. PITI, Omt;o/ls 01/ t/le Frmcl, IOal', p. 123 (9 dec. 1795).

2Ibid., p. 133 (10 mai 1796).
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imposibil itatea. Aşa se face cii unicitatea poate rezulta ea Însiişi din
superlativ dupii cum la Leibniz unici tatea adeviirurilor contingente este
întemeiatii pe principiul celui mai bun. Aceasti'i tehnicii permite
individua lizarea indivizilor calificându-i cu ajutorul superlativului,
procedeu pe s:are Giraudoux nu a ezitat sii-l util izeze frecvent! .
De altfel, judeciiţile care se sprijinii pe superlativ sunt cu mult mai
impresionante, În parte prin aspectul lor cvasi logic, decât judeciiţile
mai moderate. Ele ne scutesc adesea de a ariita cii o comparaţie se referii
la ceva ce are o valoare: dovadii stii abundenţa superl ativelor În
anunţuri le publ ici tare. Caracterul lor peremptoriu ne scuteşte, de ase
menea, mai uşor de dovadii. Acuzaţia de a fi comis " actul cel mai
infam " va fi în general susţinutii mai puţin de dovadii decât aceea de a
fi " fiicut riiu " . Aceastii ierarhie poate fi exprimatii în afara formei
comparative, prin simpla folosire a unor noţiuni precum " execrabil",
"
" miraculos . La Bruyere a notat aspectul peremptoriu al acestor termeni2.
Superlativul poate fi sugerat şi prin anumite procedee de ampl ifi
care, precum cel pe care Quintilian ni-l dii drept exemplu:
Pe mama ta ai lovit-o; ce aş putea zice mai mult? Pe mama ta ai lovi t-oP
Atunci când nu mai existii nimic care, adiiugat, sii poatii spori
gravitatea unei infracţiuni, sii poati'i subl inia importanţa unui act, nu
mai este necesar sii-l compariim cu nimic altceva pentru a i se recu
noaşte preeminenţa.
Uneori, efectul superlativului va fi Întiirit printr-o anumitii restric
ţie: se pare cii s-a procedat Într-adeviir la o comparaţie efectivii, superla
tivul nu trebuie considerat un simplu mod de a vorbi, ca figurii de stil.
Virgil ius spune despre Lausus:
Cel mai frumos dintre tor, exceptând corpul lui Turnus din Laurentum4•

Cf. Y. GANDON, Le demon du style, p. 140.
2 LA BRUY ERE, Oeuvres, Bibl. de la PI�iade, Caracterele, Despre societate ş; despre
conversaţie, 19, p. 1 76. (Ed. rom.: Ed itura pentru Li teratura, Bucureşti, 1968, p.
238; n.t.)
) QUINTILIAN, Arta oratorică, voI. II, cartea VJII, cap. IV, § 7. (Ed. rom.:
Bucureşti, Minerva, 1974, p. 337; lI. t.)
4 lbid., voI. II, cartea VIII, cap. IV, § 6, p. 337 (Eneida, cântul VII, 649-650).
1
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Aici superla tivul nu coincide cu unicul; dimpotrivă i m presia de
icitate
este produsă când nu găsim, pentru a vorbi despre un ind ivid,
un
cât
de
pe el însuşi ca termen de comparaţie; se formeazil, ca să spunem
as tfel, o cIasil aparte, incomparabilit După cum spune La Bruyere,
V . . este un pictor, c. . . un compozitor, iar autorul lui PYYllIII este un poet;
dar Mignard este Mignard, Lulli este Lulli şi Corneille este Corneille1 .
.

Orice comparaţie, o vedem prin acest exemplu, este intr-un fel
calificantâ,
pentru cil ea nu ţine seama de aceastil unicitate a
des
obiectelor incomparabile. A-ţi trata ţara ta, fa milia ta, ca o ţaril, ca o
fam ilie înseamnă deja sil o privezi de o parte din prestigiul ei; de aici
caracterul întrucâtva blasfematoriu al raţionalismului, care îşi interzice
sil priveascil valorile concrete în unicitatea lor. Este motivul pentru care
orice iubire, în măsura în care ea rezultil di ntr-o comparaţie care se
sfârşeşte cu alegerea celui mai bun obiect asupra cilruia sil se poată
rilsfrânge, va fi suspectil şi puţin apreciatil. Existil sentime nte care
exclud orice alegere, oricât de flatantă poate fi ea.
Ideea însăşi de alegere, de bunil alegere, implicil în totdeauna
comparaţia. Totuşi, expresiile referitoare la alegere aratil acest d u-te
vino în tre domeniul comparativului şi cel al absolutului. " Am făcut o
bună a legere " semnifică adesea mulţumirea, dorinţa de a nu compara.
Ideea că ceva este bun, mai ales d acă acest ceva există şi cladi
acţioneazil inerţia, se exprimil în mod normal prin ideea cil este cel mai
bun, cil nu s-ar fi putut găsi ceva mai bun, ad icil un superlativ. O
justificare implicită ar fi cil obiectul pare susceptibil de a susţine
nenumărate comparaţii. Putem lega de aceste afirma ţii referitoare la
buna alegere mul te afirmaţii referitoare la o cantitate (spre exemplu
cutare cifril de afaceri obţinutil prin cutare publicitate). Se sugerează că
aceastil cantitate este superioaril celor cu care ar putea fi comparatil.
Dimpotrivă, dacil un eveniment beneficiazil de mari manşete în ziare, i
s-ar putea minimaliza importanţa subliniind cil î n fiecare zi este scos în
evidenţă câte un eveniment: valoarea absolutil se reduce la o valoare
comparativil.
1 LA BRUYERE, Cal"tlcterele, 24, p. 118. (Ed. rOIn.: Editura pentru li teratură,

Bucureşti, 1968, Despre IIIeritlll perscJllal, p. 144; 11.1.)
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Aceste interpretiiri par a trece, în doi timpi, de la valoarea absolutii
la valoarea comparativii, sau invers. Totodatii, avem aici fructu l unei
anal ize. Dimpotrivii, existii argumentiiri în doi timpi care opereazii
aceastii trecere În mod expl icit. Blougram se bazeazii pe aceea cii, scopul
fiind ales, mijlocul trebuie sii fie cel mai bun posibi l I . Dar aceastii
comparaţie, fiicutii în planul mijloacelor, acţioneazii asupra în tregii
situaţi i : ea v�lorizeazii, În cazul de faţii, în acelaşi timp religia cea mai
eficace pentru a acţiona asupra lumii şi scopul ales, şi anume de a
aqiona asupra lumii. Vom regii si aceste jnteraqiuni cu ocazia studierii
argumentelor bazate pe structurile realului.
Toate aceste analize tind sii arate câ t de mult diferii argumentele
comparaţiei de confruntiirile dintre valorile efectiv miisurabile, al ciiror
loc într-o serie sau într-un sistem ar fi fost fixat o datii pentru
totdeauna; totuşi asocierea lor cu structuri matematice este cea care
furnizeazii o mare parte din forţa lor persuasivii.

§ 58. Argumentarea prin sacrificiu
Unul dintre argumentele comparaţiei cel mai frecvent utilizate
este cel care se sprijinii pe sacrificiul la care suntem dispuşi sii ne
supunem pentru a obţine un anumit rezul tat.
Aceastii argumentare stii la baza oriciirui sistem de schimburi, fie
cii este vorba despre troc, despre vâ nzare, despre contractare de servicii
- deşi ea nu este singura în joc în relaţiile de la vânzi'itor la cumpiiri'itor.
Dar ea nu este rezervatii domeniului economic. Alpinistul care se
întreaM dacii este pregiHit sii facii efortul necesar pentru a se ciiţiira pe
un munte recurge la aceeaşi formii de evaluare.
î n orice cântiirire, cei doi termeni se determinii unul prin celiilalt.
De aceea, Sartre are dreptate sii spunii cii noi nu putem niciodatii şti
dacii lumea, prin obstacolele pe care ni le prezintii, ne informeazii În
legi'iturii cu ea sau cu noi. Noi suntem cei care, În mod l i ber, fixiim
limitele eforturilor noastre2. Dar pentru a ne putea baza pe acest efort,
I R. BROWNING, Poems, Bis/IOp Blougram's Apology, p. 1 41 .
2 J.- P. SARTRE, Fii/l/a şi neantlll, p . 569. (Ed. rom.: Ed. Para lela 45, Piteşti, 2004,
p. 594; n.t.)
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trebuie ca acesta să poată fi descris, sau cunoscut al tfel, într-o manieră
care, cel puţin provizoriu, să pară suficientă. Trebuie în această privinţă
să ne păzim de anum ite iluzii. Astfel distincţia lui Klages între
facultăţile cantitative, care ar fi măsurabile când compară diverşi
indivizi, şi cele mobi le care, în ceea ce le priveşte, s-ar măsura reciproc
la un acelaşi ind ividl, distincţie fecundă probabil, nu trebuie să ne facă
să uităm că această evaluare reciprocă nu este util izabilă decât cu
condiţia de a şti dacă, la cutare individ un mobil dat este considerat de
intensitate normală, sau ca având o oarecare estimare.
Î n argumentarea prin sacrificiu, acesta trebuie să fie egal cu
valoarea atribuită acelui ceva pentru care sacrificiul este consimţit. Este
argumentul de care se serveşte Calvin pen tru a garanta importanţa pe
care protes tanţii - con trar catolicilor - o a tribuie reli giei lor:
Însă oricât ar glumi pe seama incerti tudinii ei, dadi ar trebui Să-şi
pecetluiască doctrina cu propri ul sânge şi cu preţul propriei vie�, s-a r
vedea atunci cât contează ea pentru ei. Certitud inea noastră este însă
diametral opusă, căci nu se teme nici de teroarea mortii, şi nici de scaunul
de judecată al lui Dumnezeu2.
Î ndreptat împotriva catolicilor, acesta este argumentul bine cunos
cut întemeiat pe existenţa preoţilor mărturisitori; iar absenţa sacrifi
ciului serveşte la a măsura slaba importanţă acordată unui lucru pe
care pretindem, de al tfel, că-1 venerăm.
Dacă, în argumentu l sacrificiului, cântărirea este actul individului
care consimte la sacrificiu, semnificaţia acestuia din urmă în ochii celui
lalt depinde de respectul pen tru cel care a efectuat cântărirea. Când
Pascal scrie:
Nu cred decât in istorii le ai căror martori s-au lăsat sugrumati 3,

L. KLAGES, Notions fondamentales de la caracterologie, în Le? diagrwstic du
cn rtl cte re, p. 16.
2 CALVIN, ÎrIVă!ătllrtl religiei creştille, A dresă i"troductil'ii ciitre regele Frmlcisc 1, p.
8. (Ed . rom.: Cartea Creştină, Oradea, 2003, p. 114.)
3 PASCAL, Cligetări, 397, p. 932 (593 ed. Brunschvicg). (Ed. rom . : Ed. Aio ll,
Oradea, 1998, p. 398.)
I
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este necesar ca aceşti martori, care servesc drept termeni de referinţii, sii
se bucure de un oarecare prestigiu. Cu cât acesta este mai mare, cu atât
argumentul impresioneazii mai mult. Pauline accentueazii acest lucru,
spunând:
Ol-n su flet el, murind, Iăsatu-i-a llimina.
Cu sângele-i au fost călăii să mă-mproaşte,
Şi ochiul meu deschis e şi cunoaşte l .
Î n ultimii instanţii, acesta va fi sacrificiul unei fiinţe divine, acela
pe care îl evocii Bossuet:
Şi, într-adevăr, creştini, Iisus Hristos, care este adevărul însuşi, nu
iubeşte mai puţin adevărul decât propri ul său corp; dimpotrivă, tocmai ca
să pecetluiască cu sângele său adevărul cuvântului lui, a dorit să-şi
sacrifice propriul corp2.
Preoţii mărturisitori pot fi umili, dar nu vor fi nici aIienaţi, nici
abjecţi; numiirul lor mare va putea Înlocui slabul prestigiu individual,
ca în legenda celor 11 000 de fecioare care o însoţesc pe Sfânta Ursula.
Câ ntărirea care duce la sacrificiu, fiicutii în deplinii si ncerita te, este de
al tfel un element susceptibil de a spori acest prestigiu.
Totuşi, dacii obiectul sacrificiului este cunoscut şi dacă valoarea
lui este slabă, prestigiul celor care s-au sacrificat va ieşi de aici dimi
nuat, printr-un fel de şoc de întoarcere. Isocrate, În Elogiul Elenei, o
glorificii prin sacrificiile pe care l e-au acceptat greci i pentru a o recu
ceril. Fenelon criticii acest procedeu:
Nimic nu este demonstrat aici în mod serios, nu există în tot acest
[elogiu) nici un adevăr al moralei: el nu apreciază valoarea lucrurilor
decât în functie de pasiunile oamenilor4.
Aceasta pentru di sacrificiul grecilor i se pare inutil, din cauza
inutilitiiţii obiectului său; dar tehnica dovezii nu diferă cu nimic de cea

I CORNEILLE, Polyeucte, actul V, sc. V. (Ed. rom.: p. 270; 'l.t.)
2 BOSSUET, Sem/Ons: Sur la parole de Dieu, p. 157.
3 ISOCRATE, Discursuri: Elogiul Elenei, §§ 48 şi urm.
4 F E NELON, CEIIlJres, ed . Lebel, t. XXI: Dialogues sll r l'elol/uence, p. 75.
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a preoţilor mărturisi tori, de cea util izată de Pl otin pentru a valoriza
sta rea mistică:
EI [sufletul] nu l-ar fi schimbat pentru nimic În lume, nici daca cineva
i-ar fi pus in brate tot ceru l, pentru cil spunea cil nu existil altul mai
preţios, nici un bine mai mare ( . . . ) . Iar pe toate celelalte lucruri pe care le
indragise înainte: magistra turi, sau pu teri, sau bogatii, sau frumusep, sau
ştiinte, le numeşte dispretuindu-Ie şi n u le-ar fi numit daca nu ar fi
întâlnit altele superioare lor?1
Dar să notăm că, pentru ca valoarea celui Unic să se demonstreze
prin măreţia sacrificiului, trebuie ca ascetismul rezultat de aici să se
bazeze pe o apreciere pozitivă prealabilă a bunurilor aces tei lumi, fără
de care renunţarea nu ar fi deloc proba ntă. O gravă obiecţie poate fi
făcută totuşi argumentului prin sacrificiu. Accentul pus de psihologia
con temporană pe ambivalenţa sentimentelor permite formularea
acesteia în termeni ex tremi: cel care îşi sacrifică fiul pentru onoare nu
nutreşte oare împotriva lui o ură inconştientă? Valoarea onoarei nu ar fi
as tfel cu nimic sporită prin această imolare. Măsurarea prin sacrificiu le
presupune - constante şi insera te într-un cadru cvasi formal - pe
acele elemente care, de fapt, sunt supuse variaţiilor. Dovadă este faptul
că ideea pe care ne-o facem despre un acelaşi sacrificiu poate fi, în
practică, foarte diferită, în funcţie de concluziile pe care vrem să l e
tragem în legă tură cu e l . Dacă este vorba despre a încredinţa sau n u u n
post unei personalităţi p e care toţi participanţii la dezbatere o
apreciază, cei care îl favorizează pe acest candidat vor putea menţiona
umilinţa pe care el ar Încerca-o În cazul unui eşec; adversa rii,
dimpotrivă, vor căuta să minimalizeze inconvenientul care ar rezulta
pentru ca ndidat de aici. Iar faptul însuşi de a renunţa nu acţionea ză
oare, printr-un fel de şoc de întoarcere, pentru a modifica valoarea
acelui ceva la care se renunţă? Ne aflăm întru totul în argumentarea
cvasi logică pentru că termenul de referinţă nu constituie o mărime
fixă, ci se află în interacţiune constantă cu alte elemente.

I

PLOTIN, EIII/eade, VI, 7, § 34, p. 8. (Ed. rom.: IRI, Bucureş ti, 2007, pp. 342-343.
Traducere de Vasile Rus; //.1.)
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Valoarea scopului care se urmăreşte prin sacrificiu se transformă,
de asemenea, În timpul acţiunii, ca urmare chiar a sacrificiilor consim
ţite. Simone Wei l scrie, foarte corect, despre aceasta:
( . . . ) su feri nte prea mari in raport cu imbold urile inimii pot impi nge
cAtre o atitudine sau alta; fie că respingem violent acel ceva căruia i-am
oferit prea mult, fie că ne agătăm de el cu un fel de disperarei.
Î n primul caz, nu mai dorim să ne Înşelăm, în viitor, şi îi Îndepăr
tăm pe ceilalţi de aceastii valoare dezamiigi toare; in cel de-al d oilea,
mărim scopul, în aşa fel Încât mări mea să depăşească sacrificiul: ne
aflăm În prezenţa unui al t argu ment pe care îl vom analiza mai depa rte
sub numele de argumentul risipei2.
Argumentul sacrificiului, utilizat într-un mod ipotetic, poate servi
la a evidenţia preţul care se pune pe ceva; dar el este însoţit foarte
adesea de afirma ţia că un astfel de sacrificiu, pe care am fi gata să-I
asumăm, este fie inutil, pen tru că situaţia nu-I cere, fie i neficient, pentru
că el nu ar permite să se atingă scopul scontat3.
Sacrificiul inutil, care nu este o pură ipoteză, ci o tragică reali tate,
poate conduce la desconsiderarea celor care l-au îndeplinit. Î n legă tură
cu morţii căzuţi cu ocazia unei ofensive respinse, iată reflecţia unui
camarad de luptă:
( . . . ) pe scurt, ei ne erau mai pupn simpatici; erau nişte morti ingrati
şi care nu reuşiseră. Ferrer preciza acest lucru, spu nând: "cei pe care
trebuie să-i luăm de la capăt "4.
Patetismul sacrificiului inutil îi inspiră lui Bossuet efecte sfâşie
toare, în predica sa despre mila Fecioarei. Mama lui Dumnezeu se
resemna în faţa sacrificiului fiului său, sperând în salvarea oamenilor,
dar nu poate suporta durerea pe care i-o provoacă l ipsa de căinţă a
creştinilor:

I Simone WEIL, L'CI1 racinement, p. 114.
2 Cf. § 65: Argumentul risipei.
3 Cf. EPICTET, COn lJorbiri, cartea 1, 4, § 27, p. 20; R. CROSSMAN, Palesti"e
Mission, wit" Speech delivered in the House of COII/mot/s, iul. 1946, p. 250.
4 J. PAULHAN, Le guerrier appliqlle, pp. 132-133.
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. . . când vă văd vilrsând sângele fi ului meu, făcând astfel inutilă îndurarea
lui divină, ( .. .)1.
Evaluării prin sacrificiul consimţit i se asociază tehnicile de evalu
are prin sacrificiul antrenat, a greşelii prin sancţiune, ripostă sau
remuşcare, a meritului prin glorie sau recompe nsă, a pierderii prin
regret.
Ca urmare a aspectului lor secvential, argumentele care se bazeazii
pe el se asociază cu argumentele bazate pe structura realului. Dar ele
constituie şi o cântărire; şi ne străduim adesea, pen tru a o face mai
uşoară, să dăm unuia dintre elementele care se pun pe talerul balanţei o
structură omogenă, cu scopul de a putea să-i facem o descriere cantita
tivă.
Gravitatea sancţiunii determină cunoaşterea celei a greşelii: dam
narea genului uman este mai bine cunoscută decât păcatul originar În
teologia creştină; nenorocirile lui Iov dau singure măsura culpabilităţii
sale.
Riposta detennină cunoaş terea importanţei unui act:
Aceasta este, şi a fost dintotdeauna, o caracteristică a Cuvântului
divin, şi anume că niciodată când el se manifestă, Satan nu se od ihneşte şi
nu doarme2.
Intensitatea regretului măsoară v aloarea lucrului pierdut. Am
putea găsi o aplicaţie curioasă a acestei argumentări in fantasmele
Înmormântării care, după părerea lui Odier, ar fi un puternic mecanism
de securizare: cel care are sentimentul abandonului îşi imaginează pro
pria Înmormântare şi îşi măsoară valoarea În funcţie de intensita tea
regretelor pe care le provoacii moartea sa3•
Argumentul cvasi logic al sacrificiului se poate aplica, de aseme
nea, întregului domeniu al raporturilor dintre mijloc şi scop4, mijlocul
, BOSSUET, Serll/ol/s, voI. II: 51/ r la colllpassiol/ de la Sah,tC? ViergC?, p. 645.
CALVIN, ÎIIl'ăţătum rC?!igiei crC?ŞtillC?, p. 13. (Ed . rom.: Cartea Creştină, Oradea,
2003, Adresă in trodllctivă către regele Frallrisc 1, pp. 126-127. Traducere de Elena
Jorj şi Daniel Tomulet; II.t.)
3 Ch. ODIER, L'allgoisse el la I'erlsee ,"agique, p. 124.
4 ef. § 64: Scopurile şi mijloacele.
2
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fiind un sacrificiu, un efort, o cheltuialii, o suferinţii. Aspectul cvasi
logic este evident mai ales atu nci când, pentru a da valoare cutiirui
lucru, transformiim altceva în mijloc apt sii îl producii şi sii îl miisoare.
Astfel Isocrate, în Panegiri cl/l Atene;:
Cred că acest război a fost pus la cale de vreunul dintre zei din
admiraţie fată de virtutea lor, pentru ca oamen ii înzestraţi cu atâta mă
retie de suflet să nu rămână necunoscuti, sfârşindu-şi viata fără gloriel .
EI este foarte clar şi când importanţa mizei este miisuratii prin
raport cu desfiişurarea de forţe solicitate. Paul Janson reproşeazii
adversarilor siii catolici cii au utilizat aceastii tehnicii pentru a convinge
populaţiile de faptul cii credinţa lor ar fi pusii În pericol prin votul legii
şcolare din 1 879.
Am obosit fără îndoială să-I rugăm pe Dumnezeu; am decis să ne
adresăm sfintilor şi iată-i pe toti mobilizati cu scopu l de a interveni
pentru ca stânga să nu voteze această lege IIe,10roci tif2.
Argumentu l foarte vechi, veşnic reluat, al dificultiiţii de expresie,
este şi miisurii cvasi logicii:
( . . . ) Căci este tot atât de greu să lauzi oameni care au întrecut
virtutile altora pe cât de greu este să lauzi pe cei care n-au făcut nici un
bine; pentru aceştia lipsesc oratorului faptele, pentru ceilalţi cuvintele
rămân mai prejos decât faptele3.

Toate aceste argumente nu funcţioneazii decât dacii valoarea pe
care o miisuriim nu este supusii unei alte cântiiriri, mai convingiitoare.
Altfel, argumentul sacrificiului poate deveni comic, precum în anecdota
angajatorului care, intervievând un candidat pentru un post, se mirii:
" Dumneavoastrii cereţi un salariu foarte mare, pentru un om fiiră
experienţii!" " Munca este cu atât mai grea, riispunde candidatul, a tunci
când nu ştii cum sii procedezi "4.
ISOCRATE, Discursuri: Panegiricul A tenei, § 84. (Ed . rom.: Editura pentru
literatură, Bucureşti, 1969, § 84; 'l.t.)
2 P. JANSON, Discours parlerrrentaires, voI. 1, p. 124, şedinţa Camerei Reprezen
tantilor, 26 februarie 1880.
3 ISOCRATE, Discu rsuri: Pallegiriclii A tenei, § 82.
4 FUN FARE, Reader 's Digest, 1949, p. 62.
I
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Î ntrucât argumentarea prin sacrificiu permite evaluarea, c a in
orice argument de comparaţie, a unuia di �tre termeni prin celălal t,
maniera în care se realizează confruntarea poate genera ea i nsi\ş i o
argumentare interesan tă.
Din Jankelevitch:
Diavolul nu-şi trăgea for�a decât din slăbiciunea noastră, să fie deci
vulnera bil din cauza forţei noastrel.
Din Bossuet:
Nefericiţi sunteţi, dacă legi'!turile voastre sunt atât de puternice,
Încât dragostea de Du mnezeu nu le poate rupe; nefericiţi sunteţi, daci'! ele
sunt atât de slabe, încât nu vreti si'! le rupeţi pentru dragostea de
Dumnezeu2!
Î n primul exemplu ne mărginim să menţionăm o posibilă răstur
nare: unul di ntre termeni, diavolul, este presupus a rămâne valoare
constantă. Dar la Bossuet, nici unul dintre cei doi termeni nu este
constant: di ferenţa d intre ei subzistă, în acelaşi sens, în două măsuri
di ferite. Folosirea verbelor " a putea " şi " a vrea " ind ică faptul că, în
primul caz, este măsurată forţa pasiunilor, în cel de-al doilea, slăbiciunea
dragostei de Dumnezeu, prin sacrificiul a cărui îndeplinire este refuzată.
Se pare că măsurarea prin sacrificiu este legată adesea de ideea
unei l imite mobile între două elemente. Când acestea formează o tota
litate fixă, argumentul sacrificiului întâl neşte uneori argumentul
diviziunii. Aşa stau lucrurile atunci când două caractere sunt de aşa
na tură încât, pentru a ajunge la un rezultat dat, canti tatea unuia variază
În sens invers cantităţii celuilalt. Sacrificiul măsoarâ în acest caz impor
tanţa a tribuită caracterului complementar.
Aristotel s-a servi t de această măsurare a unui bun, prin sacrificiul
celuilalt, În acest pasaj din Topica:
Tot aşa, daci'! din doui'! lucruri, noi ti'!gi'!duim ci'! avem pe unul
pentru a pi'!rea ci'!-I avem pe celi'!lalt, este de prefera t acel pe care vrem să

JANK ELI�VITCH, Traite des vertl/s, p. 795.
BOSSUET, Senl/ol/s, voI. II: S ur /'ardeur de la pel1iterlce, p. 588 .
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părem CCl-l avem; de exemplu, tăgăd uim că facem eforturi pentru a părea
suntem inzestrati de naturăI.

eli

Complementaritatea se prezintă uneori drept compensaţie. Aceasta
presupu ne, de asemenea, o totalitate constantă la care ne referim. Dar
ideea de compensaţie este mai complexă decâ t cea d e complementa
ritate. Ea presupune înai n te de toate o serie de evaluări reciproce.
Slăbiciunea poate deveni astfel măsura aleasă:
( . . ) un simt rafinat al propriei sale slăbiciuni o reconfortase şi o consolase
În mod miraculos, căci părea că exista În ea ca un semn inefabil al
prezentei lui Dumnezeu ( . . . )2.
.

Slăbiciunea nu este valoare decâ t într-o etică compensatorie. Dar
ea devine, de asemenea, pentru citi tor, argument în favoarea acestei
etici compensatorii. Aceasta poate deveni argument în ochii unei întregi
civilizaţii.
Aceste argu mente ale complementarităţii, ale compensa ţiei, lega te
de o idee de tota lita te, sunt în general u tilizate pentru a promova o
anumită stabi litate. Montesqu ieu argumentează în favoarea sistemului
bicameral arătând că trebuie compensa tă slaba forţă numerică a oame
nilor care se disting prin naştere, bogăţii sau onoruri, crescâ nd forţa
voturilor lor3. Raţionamentul său nu este întemeiat nici pe o ierarhie de
clase, nici pe experienţă: el este întemeiat pe menţinerea unui echilibru.
Elementul compensatoriu poate deveni o măsură a imperfecţiunii
celui pe care trebuie să-I completeze. Astfel, pentru Sfântul Toma,
Dumnezeu introduce asemănarea sa în lucruri. Dar
este evident că o singură specie de creaturi nu ar reuşi să exprime
asemănarea cu creatorul ( . . ) . Dimpotrivâ, dacâ este vorba despre fiinte
finite şi create, va fi necesarâ o multime de asemenea fiinte pentru a
.

ARISTOTEL, Topica, cartea III, cap. 2, 1 1 8 a 20. (Ed . ro.: Editura IRI, Bucureşti,
1998.)
2
G. BERNANOS, LA joie, p. 35.
3 MONTESQUIEU, De /'esp rit des lois, cartea XI, cap. VI, p. 267.
1
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exprima sub cel mai mare număr posibil de aspecte perfeqiu nea simplă
din care rezultăI.
Şi aici, să subliniem acest lucru, argumentul este bazat pe o tota
,
perfectă de această dată, deci invariabilă, şi pe care elementul
tate
li
compensatoriu trebuie, în cel mai bun caz, să încerce să o reconstituie.
Elementele compensatorii po t fi uneori ambele de aceeaşi natu ră .
Prin tr-un joc al compensării încearcă Bertrand Russel, dorind să lupte
împotriva orică rei violenţe şi recunoscând totodată necesitatea anu
m itor constrângeri, să înlăture incom patibilitatea dintre aceste două
atitu dini.
Există probabil un scop şi numai unul, pentru care utilizarea
violentei de către o guvernare este bi nefi\ditoare, şi anume acela de a
diminua di mensiunea totală a violenţei În lume2•
Gândim ca şi cum violenţa, în lume, ar forma u n tot la care nici o
adăugare nu este legitimă dacă nu este compensată de o diminuare cel
puţin egală. Î n realita te, forţa care se utilizează întră în deducerea
violenţei viitoare, încă necunoscută.
Î n încheiere, să insistăm mai mul t a supra fa ptului că argumen
tarea prin sacrificiu, ca şi cele care sunt legate de ea, asociază termeni i
confruntaţi şi stabileşte o interacţiune între e i . Î ntr-una dintre scrisorile
sale, Sfântul leronim i se adresează lui Pammachius care, la moartea
soţiei sale, şi-a împărţit bunurile celor săraci:
Ceteri mariti super tumulos conjugum spargunt violas, rosas, lilia,
floresque purpureos: et dolorem pectoris his oficiis consolantur. Pammachius
noster sanctam favillam ossaque veneranda, eleemosynae balsamis rigat3.

I E. GILSON, TOlllisII/u/, pp. 215-216 (ef. COll t. Gfl/t., II, 45, ad Cum enim, SII/II.
TI/eol., 1, 47, 1, ad Resp.). (Ed. rom.: Humanitas, Buc., 2002, pp. 235; tU.)
2 Bertrand RUSSEL, Political ideals, după S. 1. HA YAKA WA, L/lIIgl/age ill
TIIO/lgilt aud Actioll, p. 139.
3 SF ÂNTUL IERONIM, Epis tolar, cartea XVI, 5; Plltrologie latille, t. XXII, col. 642.
(Ceilalţi soti presară pe mormintele soţii lor lor violete, trandafiri, crini şi flori
roşiatice şi prin aceste ritualuri îşi alină durerea sufletului . Pammachius al
nostru stropeşte cu balsamurile mi/ei sfânta cenuşă şi venerabilele oase.)
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Auerbach, care citează acest pasaj, notează pe bună dreptate că
florile, care nu sunt răspândi te, parfu mează totuşi aerul. Cri ticul vrea
as tfel să ne atragă atenţia asupra stilului preţios al Sfântului leronim!.
Dar remarca lui are, după opinia noastră, o bătaie mai genera lă. Ea se
apl ică majorităţii sacrificiilor. Chiar dacă nu au fost enu merate cu
această complezenţă, fl orile la care renunţăm vor fi înmiresmat deja
aerul. Expresia lui Auerbach, " die Bl umen duften mit"/ Flori le emană
un parfum plăcut, este potri vită pentru a ne aminti că, în argumentarea
cvasi logică, interacţiunea termenilor este constantă.

§ 59. Probabilităţi
Utilizarea din ce în ce mai largă a statisticilor şi a calculului proba
bilităţilor, în toate domeniile cercetării ştii nţifice, nu trebuie să ne facă
să uităm existenţa argumentărilor, necuantificabile, bazate pe redu
cerea real ului la serii sau colecţii de fiinţe sau de evenimente, asemănă
toare prin anumite aspecte şi diferenţiate prin altele. Aşa face Isocrate,
în pledoaria contra lui Euthynus:
Chiar dacă Nikias ( . . . ) a putut şi a vrut să aducă o acuzaţie falsă, se
poate vedea cu uşurin'ă că el nu l-ar fi atacat pe Euthynus. Căci cei care
vor sll acţioneze astfel nu Încep cu prietenii lor ( . . . ). Ne putem plânge?
Putem alege d in toti. Înseamnă oare eli furăm? Î I putem nedreptăti doar
pe cel care a avui Încredere În noP.
Î ntrucât hazardul nu explică suficient acţiunea lui Nikias, Isocra te
su gerează că aici este nevoie de un alt motiv, şi anume temeinicia
acuzaţiei.
Tehnica calcu lului probabilităţilor îi permite în zilele noastre lui
Lecomte d u NoOy sl1 arate, in manier11 analog11, că, dată fiind probabi
l i tatea foarte slabă ca pe Pământ să se formeze molecule tot atât de
complexe precum moleculele proteinice necesare vieţii, este nevoie de o
altă ipotez11 pentru a explica apariţia 10r3.

1 E. AUERBACH, Mimesis, p. 70.
2 ISOCRA TE, Discursllri: fmpotriva Illi ElltI1Y'IIIS, §§ 8, 10.
3 LECOMTE DU NO OY, L'I/O/I1me et sa destillee, pp. 37 şi urm.
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Toate aceste raţionamente, care par a progresa din trecu t că tre pre
zent, pleacă de la o situaţie, de la W1 fapt actuale, al căror caracter remar
cabil il subliniază şi cărora le sporesc valoarea şi interesul argumentativ.
Un alt grup important de argumente se referll la noţiunea de
variabilitate şi la avantajele pe care le prezintă, în această privi nţă, u n
ansa mblu mai Întins. D e l a Isocrate încll, cita.m acest argument î n favoa
rea accesului tinerilor la deliberări:
intrucât calitatea judecăţilor noastre diferă nu prin numărul anilor
noştri, ci din cauza tempera mentelor şi a facultătii noastre de concentrare,
de ce să nu se facă obligatoriu apel la experienta a două generatii pentru
ca voi să aveti posibilitatea de a alege din toate discursurile rostite
sfaturile cele mai utile]?
Tot aşa, în Plmidros, Lysias inserează, între altele, aces t argumen t
încercând să prefere pe cel care nu iubeşte celui care iubeşte:
( . . . ) dacă, dintre cei care iubesc, ai v rea să-I alegi pe cel care iubeşte cel
mai mult, atunci alegerea ta s-ar îndrepta doar spre o mână de oameni . În
schimb, dacă dintre ceilalti, ai vrea să-I alegi pe cel mai util, vei avea de
ales dintr-o mare multime. Astfel încât, poti avea mult mai multâ
sperantă că printre aceştia multi vei avea norocu l să se afle cel care-ti
merită iubirea2•
Acest gen de argumentare ar putea fi asociat cu raporturile dintre
Întreg şi părţi. Dar, În ceea ce priveşte părţi le, avem aici de-a face cu
frecvenţele unei variabile, utilul; iar argumentu l vizează creşterea
dispersiei acestei variabile.
Î ntemeiată şi pe variabilitate, dar pentru a trage de aici concluzii
oarecum diferite, această argu men tare a lui Locke împotriva tiraniei
prinţilor în domeniul religios:
Dacă nu există decât un adevăr, o cale pentru a ajunge la cer, ce
speranţă avem că mai multi oameni vor fi conduşi acolo dacă ei nu au alta.
regulă decât religia printului şi sunt obligati să-şi abandoneze lumina
I IsaCRATE, DisclI rS/I ri: A rc/iimad(ls, § 4.
2 PLATON, PlJaidros, 231 d. (Ed. rom.: In: Opere, voI. IV, Editura Ştiinpficll şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 423; lI.t.)
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propriei lor raţiuni? ( . . ) drumul cel ingust ar fi mult ingusta!; o sin gurll
,arll ar trlli in adevllr ( . .. )1.
.

Este de remarcat în acest raţionament presupu nerea că, pentru a
rec unoaşte drumul cel bun, toţi indivizii au compe tenţe egale. Se
preconizează deci renunţarea la un sistem cu certi tudi ne rău, în
favoarea unui si stem care va fi după toate probabilită ţile mai avantajos,
fără să existe o confrun tare explicită.
Argumentarea cvasi logică prin probabil se evidenţiază cel mai
bine atunci când există evaluări bazate, totodată, pe importanţa eveni
mentelor şi pe probabilitatea aparitiei lor, adică pe mărimea vari
abilelor şi pe frecvenţa lor, pe speranţa matematică. Tipul lor ar fi
pariul lui PascaJ2. Acest raţionament confruntă şansele de câştig şi de
pi erdere combinate cu mărimea mizei, considerând drept cuantificabil e
toate elementele în discuţie. Să subliniem i mediat în această pri vinţă că,
a tunci câ nd fac să intervină probabili tăţile, comparaţiile sunt supuse
tuturor interacţiunilor semnalate în paragrafele precedente; introdu
cerea probabilită ţilor le conferă doar o dimensiune suplimentară; că
sacrific iul se referă la ceva pe care, în orice caz, nu avem decât o şansă
d i n două să-I păstrăm, tot ceea ce am spus despre argumen tarea prin
sacrificiu nu rezistă mai puţin.
Aplicarea calcul u lui probabilită ţilor la probleme de conduită este
cel mai adesea - trebuie s-o spunem - enunţată ca o dorinţă. Leibniz,
reluând clasi ficarea lui Locke referitoare la gradele asentimentului, ar fi
vrut să reîntemeieze arta de a discuta şi de a disputa făcând aceste
grade proporţionale cu gradele de probabili tate ale propoziţiei
anal izate. Distincţia s tabil i tă de dltre jurişti între diferitele tipuri de
probe - probe complete, probe mai mult decât depline, probe depline
comune şi altele - constituia, după părerea lui, un efort în acest sens, pe
care ar trebui să-I continuăm3. Bentham enunţă ambiţii asemănătoa re,
1 LOCKE, TIre secolld treatise of civil govemlllellt and A lelter eOl/eernillg toleratioll,
p. 128.
2 PASCAL, C/lgetări, 451, p. 955 (233 ed. Brunschvicg). (Ed. rom.: pp. 248-254; n.t.)
3 LEIBNIZ, Noi eseuri aSlipra illteleetului olllenesc, p. 455 şi urm. (Ed. rom.: Editura
ALL Educational, Bucureş, ti, 2003, p. 354.)
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În special în ceea ce priveşte forţa proba ntă a mărturi iiorl. Numeroşi
scr iitori, la ora actuală, mai ales cei care continuă în mod mai mult sau
mai puţin direct tradiţia utilitaristă, recurg la raţionamente de proba
bi litate pentru a explica ansambl ul cond uitei noastre2• Teoreticienii
funcţiilor de decizie, la rândul lor, încearcă să formuleze problemele de
alegere, în aşa fel încâ t să poată fi supuse acestu i calcul. N i mic nu se
opune acestui lucru, în ciuda dificultă ţi lor tehnice, admirabil depăşite
deja - cu condi ţia ca în legă tură cu o anUlnită problemă să fie date
anumite cri terii de a legere, mai ales a ceea ce se consideră drept risc
acceptabi l. De u nde faptul că nu meroase expuneri despre aceste tehnici
matematice su n t însoţite de o renaştere a ambiţi ilor leibniziene3.
De fapt, în orice discuţie particulară în care se argumentează prin
probabil, vom pu tea vedea apărând - afară numai dacă nu este vorba
despre domenii ştiinţifice delimitate în mod convenţional - obiecţii care
încearcă să denu nţe reducerile care au trebuit să fie operate pentru a
insera chestiunea în schema propusă. J. Stuart Miii a subliniat deja că
nu pe o măsurare grosieră de frecvenţă se bazează încrederea sa în
credibi l i ta tea unui martor. Î n domeniul conjecturii, aplicarea regulii d e
critică istorică conform căreia u n text are o şansă c u a tât mai mare d e a
nu fi altera t, cu câ t este separat de original de un număr mai pu ţin mare
de copii4, va fi temperată de tot ceea ce vom crede pe de altă parte că
vom anticipa în legătură cu aceste copii. Argumentarea va da şi mai
mult prilejul obiecţiilor atunci când este vorba despre probleme de
conduită. Aceste obiecţii nu vor fi, ele însele, desigur, niciodată con
strângătoare, ci se vor pu tea desfăşura pe p lanuri foarte diferi te.
Vom arăta în special că raţionamentul prin probabi l i tăţi nu este
decât un instrument care cere, pentru a fi aplicat, o serie de acord uri
prealabi le. Aceasta pare a-i fi scăpat lui Leibniz a tu nci când a propus primul, după cum spune Keynes - ca speranţa matematică să fie
aplicată în problemele de jurisprudenţă: dacă două persoane cer o
anumită su mă, aceasta va fi repartizată în funcţie de probabilităţile
1 BENTHAM, Opere: Tratat despre probele iudiciare, cap. XVII, p. 262.
2 ef. 1. J. GOOD, Probability alld tlle weigllillg of eviderrce.
3 O. În special Irwin D. J. BROSS, Desigll for decisio/l.
4 O. L.-E. HALKIN, fllitiatioll il la critiq/le lIistoriqllc, p. 22.
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drepturilor lor' . Raţionamentul este intemeiat pe o anumită conce pţie
despre ceea ce este echitabil, care este departe de a fi obl igatoriu
ad misă, pentru că de obicei se va acorda întreaga sumă celui ale cărui
pretenţii vor părea cel mai bine întemeiate. Chiar pe intervenţia aces tui
factor, independent de calcul, atrage atenţia Van Dan tzig, analizând
două probleme puse l u i Pascal de cavalerul de Men'2. Î n timp ce pri ma
ar putea fi rezol vată în totalitate datorită calculului, cea de-a doua (care
este împărţirea echitabilă a mizei între doi judHori care nu termin! o
partidă şi a căror situaţie ne este furnizată) presupune că ne înţelegem
asupra semnificaţiei cuvintelor " împărţire echitabilă " ; ne pu tem mai
ales i magina că aceasta va fi proporţională cu şansele judHorilor sau şi
că cel care are şansele cele mai mari va pri mi toată miza.
Pe de altă parte, vom arăta că argu mentarea prin probabil antre
neazâ reducerea datelor - chiar şi când nu este vorba despre cuanti
ficarea acestora - la elemente care par mai uşor comparabile: numa i cu
condiţia substi tuirii noţiuni lor filosofice şi morale de bine şi de rău cu
noţi uni care par mai exacte şi mai bine determina bile, ca cele de plăcere
şi de du rere, pu teau spera utili tariştii să întemeieze morala pe un calcu l.
Alte feluri de reducere sunt posibile, dar ele se sfârşesc întotdeauna cu
u n monism de valori care permite, pe vreo cale oarecare, să fie făcute
omogene elementele pe care le comparăm. Î n acest fel moraliştii de la
Port-Royal, pentru a lu pta împotriva cazuisticii probabili ste a iezuiţilor
- care încerca să scuze anumite acte a tu nci când vreo consecinţă
favorabilă pu tea decu rge eventual din ele -, au introdus ideea că
trebu iau avu te în vedere în acelaşi timp binele şi ră ul, ca şi
probabilitatea pe care o aveau a tâ t u nul, cât şi celăl a l t de a se produce3.
Este aici un argument considerabil împotriva probabilismului iezu
iţilor. Dar o astfel de confruntare a consecinţelor nu este posibilă decât
dacă ele se situeaz! într-un acelaşi ordin, fără de care o consecinţă
favorabilă, chiar de probabil i ta te infimă, poate a n trena decizia. Or,
distincţia ordinelor nu este o distincţie care apare de la sine; ea rezul tă,
1 eL KEYNES, A treatise on probability, p. 31 1,

noUl.

D. V AN DANTZIG, Blaise Pascal eli de betekenis der tvisk/lndige denktvijze voor de
studie l'a II de rnellselijke sal/lellieving, p. 12.
3 Cf. KEYNES, A treatise on probability, p. 308.
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În general, dintr-o argumentare. Introducerea de că tre Pasca l, În pari u l
sâ u, a noţiunii de infinit, poate fi asimilatll introducerii unei noţiuni d e
ordin . Ea face câştigu l posibil Î n aşa măsură superior mizei, Încât nici o
ezi tare nu poate persista; dar ea împiedică, de asemenea, orice
confruntare efectivă şi tra nsferă toată greutatea argumentului pe
această noţiune de ordin.
Î n sfârşi t, pe un plan mai tehnic, vom arăta că compl exitatea ele
mentelor de care trebuie să se ţină cont poate fi împinsă din ce În ce ma i
departe: mărimea unui bun, probabi lita tea de a-I dobândi, amplitudi
nea informa ţiei pe care se bazează această probabilitate, gradul de
certi tudine cu care ştim că ceva este un bun. Aceste elemente vor rezul ta
fiecare dintr-un ansa mblu de raţionamente c�re su n t cel nlai adesea de
tip cvasi logic. Iar, prin însuşi faptul că avem de-a face cu o discuţie,
unele dintre elementele importante la care se referă ea, precum cel de
realitate, vor pu tea face obiectu l unor mod ificări.
Să ne amintim că, într-o argumentare concretă, enunţurile discur
sului fac ele însele obiectul unor raţionamente spontane care interfe
rează cu raţionamentele enunţate. Î n acest caz, raţionamentele prin pro
babil, referitoare la veracitatea oratorului, vor fi frecvente. Ele se vor
putea complica, la anumiţi auditori, cu reflecţii asu pra fu ndamelltul u i
probabilităţilor care, l a rândul lor, vor interfera c u argumentele enunţate.
Î n general, aplicarea unor raţionamente bazate pe probabilităţi v a
avea ca efect, oricare a r fi baza teoretică p e care o atribu im probabi
lităţilor, pe acela de a da problemelor un carac ter em pi ric. Aces te
raţionamente cvasi logice vor pu tea mod ifica ideea pe care ne-o facem
despre anumite domenii. După opinia l u i Courno t, filosofia probabi
lului ar fi fost întârziată de însăşi descoperirea calcu lui probabilităţilor,
pentru că acesta se dovedea neaplicabil filosofiei'. Î n orice caz, uzaju I
unor forme de raţionament nu poate să nu exercite o acţi une profundă
asupra concepţiei înseşi despre d a tele care fac obiec tul lui.

I

COURNOT, Essai sl/ r les fiJ/ldel/lelits de 1105 cO'lIIais�allces et sllr les caracterl'S de la
crititJlIl! p"ilosop"iqlle, voI. J, pp. 171 -172.

CAPITOLUL II

Argumentele bazate pe structura realului
§ 60. Generalităţi
Î n timp ce argu mentele cvasi logice pretind o anu mită validitate
datorită aspectului lor raponal, care derivă din raportul lor mai mult
sau mai puţin strâns cu anumite formule logice sau matematice,
argumentele bazate pe s tructura realului se servesc de aceas ta pentru a
stabili o solidaritate între judecăţi ad mise şi a l tele pe care încercăm să le
promovăm. Cu m se prezintă această structură? Pe ce este întemeiată
credinţa în existenţa sa? Acestea su n t în trebări pe care nu le
presupunem puse, atâ ta timp câ t acord urile care susţi n argumentarea
nu creează discuţii. Esenţialul este ca ele să pară suficient de si gure
pentru a perm ite desfăşurarea argumentării. Iată un pasaj în care
Bossuet se străduieşte să sporească respectul datorat cuvântului
predicatorilor:
Templul lui Du mnezeu, creş tini, are două locuri slăvite şi venerate,
vreau s1\ spun altarul şi amvonul. ( . . ) Există o foarte strânsă legă tură
între aceste două locuri sacre, iar faptele care se săvârşesc acolo se găsesc
Într-un raport admirabil ( . ). Tocmai din cauza acestui raport admirabil
di ntre altar şi amvon nu s-au temut câtiva Sfinti Părinti să predice
credincioşilor că trebuie să se apropie unul de altul cu o venera tie
asemănătoare ( . . ). Nu este mai putin vinovat cel ce ascultă În mod
neglijent cuvântul sfânt decât acel a care lasă să cadă din propria lui
greşeală însuşi trupul Fiului lui Dumnezeu l .
.

. .

.

,

Stabilind o dependenţă între propovăduire şi comuniune, Bossuet
nu crede o clipă că prestigiul celei din urmă ar pu tea su feri din această
cauză; el ştie, totodată, că auditorii să i vor admite sol idaritatea de fapt
pe care el o stabileşte între a l tar şi amvon şi care este intensitatea
veneraţiei lor pentru trupul lui Hristos.
l BOSSUET, Sermolls, voI . II: Sur la parole de Diell, pp. 143-145.
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o manieră de a evidenţia dependenţa dintre diferite elemente
constă În a le prezenta drept părţi nedisociabile ale unui aceluiaşi întreg:

i nseamna deci ca Evanghelia lui Iisus Hristos nu este decât o
construqie monstruoasă de adevărat şi de fals, şi dl trebuie sa se ia din ea
o parte şi sa se arunce cea lalta? Totlls veritas: ea este intru totul
întelepciune, intru totul lu mină şi intru totu l adevar!.
Uneori, această solidaritate este rezultatul unei voinţe u mane, dar
care pare de nezdruncinat; iei sau te Iipseşti:
"
" Dacă fata Îţi place spune batrânul Charmides, Î �tr-o comedie a lui
Plautus, " dota pe care o aduce trebuie sa-ti placă şi ea. In rest, nu vei avea
ce vrei, dacă nu iei ceea ce nu vrei" 2.
Î n acest caz, argumentul este comic, pentru că dota nu pare deloc
mai puţin a trăgă toare decât fata: înseamnă că, în mod normal, solida
ritatea serveşte la a învi nge o rezistenţă, la a antrena a deziunea la ceea
ce nU vrem, pentru a obţine ceea ce vrem.
.
,
In capitolul de faţă vom analiza succesiv diferite tipuri de argu
mente, clasificate după structurile real ului la care se aplică şi pe care le
putem regăsi în uzajul comun. Î nseamnă a spune că ne abţinem de la
orice poziţionare ontologică. Ceea ce ne interesează aici nu este o
descriere obiectivă a rea lului, ci modul în care se prezintă op iniile care
îl privesc; acestea pot fi, de al tfel, tratate fie drept fapte, fie drept adevă
ruri, fie drept prezumţiiJ.
Vom examina, pen tru început, argu mentele care se aplică unor
legături de succesiune, care unesc un fenomen cu consecinţele sau cu
cauzele sa le, ca şi argumentele care se aplică unor legături de coexis
tenţă, care unesc o persoană de actele sale, un grup de indivizi care fac
parte d in el şi, în general, o esenţă umană cu manifestările ei. Vom
vedea, în continuare, în ce măsură legătura simbolică ce leagă simbol ul
de ceea ce simbolizează el constituie o legă tură de coexistenţă. Vom
încheia acest capitol cu analiza unor argumente mai complexe, argu-

!lbid.: SI/ r la SOUlllissioli due ti la parole de !esl/s-C/irist, p. 133.
2 PLAUTUS, Comedii: TriIlJl IIIIII/IS, actul V, scena II, vv. 1159-1 160.
3 O. § 16: Faptele şi adevarurile; § 17: Prezu mtiile.
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mentele dublei ierarhii, ca şi cele referitoare la diferente de grad sau d e
ord in.
Suntem convinşi, s� subliniem acest lucru, de fa ptul că diferite le
tipuri de legătură enu merate nu epu izează bogăţia gând irii vii şi d e
faptul că, de la un tip de legătură la altu l, există nua nte, conta minări.
Oratorul poate concepe o anumită real itate după diverse tipuri de legă
tură. Nimic nu ne garantează, de a ltfel, că aceste legături sunt întotdea
una percepute în acelaşi fel de că tre orator şi de că tre auditoriul său.
Î n sfârşit, în discu rsurile considerate drept realitate, semnificaţia
atribuită legă tu rii argumentative, acel ui ceva care îl justifică pe " deci ",
va va ria în funqie de ceea ce spune oratorul despre el şi, de asemenea,
în funcţie de opiniile auditoriu lui referitoare la acesta . Dacă oratorul
pretinde că o as tfel de legătură este constrângă toare, efectul argumen
ta tiv va putea fi întări t de acest lucru; el va putea fi totuşi di minuat de
chiar pretentia lui, începând cu momentul în care aud i toriul o găseşte
insuficient de întemeiată şi o respinge.

a) LEGĂTURILE DE SUCCESIUNE
§ 61. Legătura cauzală şi argumentarea
Printre legătu rile de succesiune, legătura cauzală joacă, fără îndo
ială, un rol esenţial şi ale cărei efecte argumentative su nt tot atât de
numeroase pe câ t de variate sunt. Î ncă de la începu t, vedem că ea
trebuie să permită argumentări de trei tipuri:
a) cele care încearcă să lege unul de altul două eveni mente
succesive da te, cu ajutorul unei legături cauzale;
b) cele care, dat fiind un eveniment, încearcă să deceleze existenţa
unei cauze care
c) l-a putu t determina;
d) cele care, dat fiind un eveniment, încearcă să pună în evidenţă
efectul care trebuie să rezulte din el .
Dacă o armată, dota tă cu un excelent serviciu de informaţii, repur
tează succese, putem dori să decelăm cauza lor în eficacitatea serviciului
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în discu ţie; pu tem, plecând de la succese le sale actuale, sii inferiim ca ea
posedii un bun serviciu de informaţii; putem, de asemenea, ca pe efica 
citatea acestuia din urmii sa ne baziim încrederea în succese viitoare.
Piistriim analiza primului dintre aceste trei tipuri de argumente
pentru paragrafele în care vom examina argumentarea prin exemple şi
problemele pe care le pune ra�ionamentul inductiv; ne vom limita,
pentru moment, la argumentiirile care, gra�ie in tervenţiei legiiturii
cauzale, vizeazii, pornind de la un eveniment dat, sii creascii sau sii
diminueze încrederea în existenţa unei cauze care ar explica sau a unui
efect care ar rezulta din el. Termenul eveniment trebuie să fie, de altfel,
luat în sensul cel mai l arg. Î ntr-adeviir, raportul dintre un principiu şi
consecinţele lui este a desea tratat drept o legătură de succesiune care
face parte din structura realului.
Poliţistul care încearcă sii-l identifice pe asasin, în tr-o crimă
produsii în absen�a u nor martori şi a oricăr'u i indiciu revel ator, îşi va
orienta investigaţiile către cei care ar avea vreun in teres în moartea
victimei şi care, pe de altii parte, ar fi putut efectiv comite crima. Se
presupune că crima a avut nu numai o cauzii, dar şi un mo tiv: o acu
zaţie bazatii pe prezu m�ii va avea de ară ta t, în acelaşi timp, acel cum şi
acel de ce al actului delictua l. C u ", şi de c e vor domina argu mentarea
după interpretarea care se dă anumitor eveni mente greu de explicat: Î n
TI,e Ring al1d file Book, jumiitate din Roma pretinde că Guido
Franceschini d ormea în momentul pleciirii soţiei sale, pentru că aceasta
îl drogasel; cealaltă jumătate a Romei sugereazii cii Guido simu la
somnul, pentru a nu trebui să intervină2.
Argumentarea prin cauzii presupune, când este vorba despre acte
omeneşti, că acestea sun t ra�ionale. Se va admite cu greu că c in eva ar fi
actionat într-u n anumi t fel, dacă acuza torul nu explică motivele
comporta mentu lui invocat; ar trebui chiar ca el să expl ice de ce ar fi fost
comis cu tare act şi nu u n altul care pare preferabil:

1 R. BROWNING, TI,e Ring and tile Book, p. 56.
2 lbid., p. 97:
- W/IO kl/ous?
Sleepil/g per/wps, si/mi for cerlail/, ( . . . ) .
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În Mrdcca lui Carcinos, ne spune Aristotel, unii o acuză pe aceas ta ca
şi-a ucis copiii, că cel puţin aceştia nu se văd; ( . . . ) dar ea pretexteaza că ar
fi omorât nu copiii, ci pe Iason; căci ar fi greşit, neîntoc mind această fapta,
dacă totuşi a îndeplinit şi cea lal tă faptă. Or, acest loc şi specie a entimelT\ei
constituie intreaga TeciI/II? a lui Theodoros1 •

Această argumentare, pentru a fi eficientă, cere u n acord între
interlocu tori, referitor la motivele acţiunii şi la ierarhizarea lor.
Din cauza unor astfel de acorduri se pot derula argumentări care
vizează să fie îndepărtat tot ceea ce pare prea putin probabil a se fi
prod us. Când u n eveniment se impune totuşi ca incontestabil, va trebui
să fie situat într-un cadru care explică apariţia lui: cel care, la un joc de
noroc, câştigă de un număr de ori anormal de mare, va fi bănuit că
trişează, ceea ce-i va face reuşita mai putin neverosimilă. De ase menea,
mărturii concordante vor trebui să găsească o altă explicatie decât
simpla întâmpl are: dacă riscul de coluziune a fost îndepărtat, va trebui
să se recunoască faptul că ele tri mit la un eveniment constatat în mod
real.
Legătura cauzală joacă un rol importa nt în raţionamentul istoric
care face apel la probabilitatea retrospectivă:
Orice istoric, scrie Aron după Weber, pentru a explica ce a fost, se
întreabă ce ar fi putut fj2.
Este vorba despre a elimina, dintr-o construcţie pur teoretică,
cauza, considerată drept cond iţie necesară a producerii fenomenului,
pentru a anal iza modificările care ar rezul ta din această eliminare.
Uneori accentu l este pus mai ales pe această modi ficare a efectului:
apără torul unui savant .doved it vinovat de spionaj va spune că, în
absenţa războiului, cl ientul său, în loc să se afle pe banca acuzaţilor, ar
fi trecut d rept candidat la Premiul NobeP.
O caricatură a argumentării prin legătura cauzală, a dovedirii
unui eveniment prin cauza lui şi invers, se întâlneşte într-un admirabil
1 ARISTOTEL, Retorica, II, cap. 23, XXVII, 1 400 b. (Ed. rom.: Editura IRI,

Bucureşti, 2004, p. 281; l1.t.)
R. ARON, Introducere În filosofia istoriei: eseu despre limitele obiectivităţii istorice,
p. l 64.
3 CURTIS-BENNET, apăriHorul doctorului Fuchs, la procesul din aprilie 1950.
2
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episod din cel de-al doi:ea Dati Quijote. Vorbind d espre vriijile la care
pre tinde eroul a fi asistat În peştera Montesinos, Sancho Panza, neîncre
zător, strigii:
Oh! Doamne Sfi;-tteL .. Este oare posibil ca astfel de l ucruri sa se
petreaca pe lume şi ca vrajitorii şi vrllj ile sl! aibl! atâta pu tere, încât sl! fi
putut preschimba bunul simt al stapânului meu Într-o atât de extrava
ganta nebunieI?
Comicul a pare aici din antinomia dintre reflecţiile asu pra ca uzei
plecând de la o anumitii interpretare a evenimentului şi consideratiile
asupra evenimentului plecând de la o anu mită interpretare a cauzei.
Ciiutării cauzei îi corespunde, în a l te circumstanţe, cea a efectului.
Argumentarea se desfiişoară, în acest caz, într-u n mod analog: eveni
mentul garantează anumite consecinţe; anumite co nsecinte prevăzute,
dacii se realizează, contribuie la dovedirea existentei evenimentului
care le condiţionează.
Sii atragem, în înche iere, atenţia, asupra raronamentelor extrase
din validitatea universală a princi piului de cauzal itate sa u a aceluia
care îi corespu nde, de responsabilitate. Plecâr;t d de l a principiu l că orice
eveniment are o cauzii, se argumentează în favoarea eterni tii ţii univer
sului, care nu ar fi început niciodată. La fel, de la fa ptul că orice act este
considerat drept recompensa sau pedeapsa unui act anterior, hinduşi i
trag concl uzia eternitiiţii sufletului, fării d e care el ar fi " dotat cu u n
karl/IIIII al ciiru i autor responsa bil nu ar fi el " 2.

§ 62. Argumentul pragmatic
Transferuri de valoare între elemente ale lantului cauzal se
efec tuează mergând de la cauză că tre efect, de la efect către cauză. Î n
primul caz totuşi, cel al rel aţiei pe care o vom numi d escendentă,
legii tura d intre termeni - mai ales când este vorba despre persoane este furnizatii în mod normal nu de rel aţia cauzală, ci de o relatie d e
coexistentii3. Astfel, devalorizarea unei norme, ariitând că ea derivă
I CERVANTES, 001/ Qllijote de la Malle/iii, voI. VI, II, cap. xxm, pp. 1 12-1 13.
2 ANNAMBHATIA, COlllpt!11dilllll des topiques, p. 46.
) ef. § 68: Persoana şi actele sale.

Te/II/ icile arg lllllclI ltl lipc

326

dintr-un obicei primitiv, al omului, pentru că el descinde din animale,
va lorizarea copilului, pe motivul nobleţei părinţil or, se operează mai
mult prin tr-o relaţie de coexistenţă, prin ideea de esenţă, decât printr-o
relaţie de succesiune.
Noi îl numim argulI1C/1t praglllatic pe acela care permite a precierea
unui act sau a unui eveniment în funcţie de consec inţele sale favorabile
sa u defavorabile. Acest argument joacă un rol a tât de esenţial în
argumentare, încât unii au dorit să vadă în el schema unică a logicii
judecăţilor de valoare: pentru a aprecia un eveniment trebuie să ne
referim la efectele sa le. La acestea se referă Locke, spre exemplu, pentru
a critica puterea spiri tuală a Prinţilor:
Nu se va pu tea niciodata institui sau salvgarda nici pacea, nici
secu ritatea, nici chiar simpla prietenie di ntre oameni, atâta timp cât va
prevala opinia ca pu terea este intemeiata pe Graţie div ina şi ca religia
trebuie sa fie propaga ta prin forta armelor1.
Pentru utilitarişti, precum Bentham, nu există altă manieră sa tisfă
cătoare de a argumenta:
Ce inseamna a da un /lI/II /IIo/iv in materie de lege? Î nseamna a
invoca binele şi ra ul pe care aceasta lege tinde a le produce ( . . . ). Ce
inseamnă a oferi un fals lI!Ofiv? înseamnă a invoca, pentru sau contra unei
legi, orice al tceva decât efectele sale, fie în bine, fie în rau2.
Argu mentul pragmatic pare a se desfăşura fără mare dificulta te,
căci transferul asu pra cauzei, al valorii consecinţelor, se produce, chiar
şi fără a fi că utat. Totuşi, cel care este acuza t că a comis o faptă rea se
poate strădui să rupă legă tura cauzală şi să arunce vinovăţia asupra
altcuiva sau pe circumstanţe3. Dacă reuşeşte să se d iscu lpe, prin chiar
acest fapt, el va fi transferat judecata defavorabilă asupra a ceea ce va
părea, În acel moment, cauza acţiunii.
Argu men tul pragmatic ce permite aprecierea a ceva În funcţie de
consecinţele sale, prezente sau viitoare, are o importanţă directă pentru
1 LOCKE, 17,e second treatise of civil govern ment and A lelter cOlJceming tolera/ion,
p. 13S.

2 BENTHAM, Opere, t. 1: Pril/cipiile legislatiei, cap. XIII, p. 39.
3 CICERO, De Invelltione, cartea II, § 86; Reton'ca pel/tru Herennius, cartea II, § 26.
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ac ţiu ne l . EI nu cere, pen tru a fi admis d e simţul comu�, nici o justi
ficare. Punctul de vedere opus, de fiecare datii când este a părat, nece
s ită, dimpotrivă, o argu mentare; precu m a firmaţia că adeviiru I trebuie
p reconizat, oricare ar fi consecinţele, pentru cii el posed ii o valoare
absolutii, independentii de acestea.
Consecinţele, sursii a valorii evenimentului care le antrenează, pot
fi analizate sau pur şi simplu previizute, sigure sau pur şi simplu
ipotetice; influenţa lor se va exercita asupra conduitei, sau d oar asupra
judecăţii. Legătura dintre o cauză şi consecinţele sal e poate fi percepu tii
cu o acuitate a tât de mare, încât un transfer emotiv imediat, neexpli
citat, se operează de la unele la altele, în aşa fel Încât se crede că se ţi ne
la ceva pentru propria sa valoarea, în timp ce, în rea litate, consecinţele
sun t cele care contează2.
Argumentarea prin consecinţe se poate aplica, fie unor legiituri
admise în mod obişnuit, verificabile sau nu, fie unor legă tu ri care n u
sunt cunoscute decât d e o singurii persoanii. Î n acest ultim caz, argu
mentul pragmatic va pu tea fi u til izat pen tru a justifica comportamentul
acestei persoane. Aşa se face că, în cartea sa despre nevrozele de
angoasă şi de abandon, Odier rezumă, după cum urmează, rationa
mentul cel ui su perstiţios:
Daca suntem treisprezece la masa, dadi aprind trei Pgări cu un
singur bal de chibrit, ei bine! Sunt neli niştit şi nu mai sunt bun de nimic . . .
Dacă, dimpotriva, solicit sa nu fim decât do�prezece sau refuz să aprind
cea de-a treia ţi gara, atunci sunt l iniştit şi îmi redobândesc toate
capacitatile. Deci aceasta solici tare şi acest refuz sunt legitime şi raţionale.
Î ntr-un cuvât: ele sunt logice, iar eu sunt logic cu mine însumP.
Din momentul în care legătura fapt-collsecinţă este constatată,
argumentarea este va labilă, oricare ar fi temeiul leg�'Hurii înseşi . Să
remarcăm faptul cii cel superstiţios Îşi face raţională conduita, raţiona1 o. H. FEIGL, De Principiis non disputandum? .. , in Pili/osoplrical A/laly�is,
edi tor Max Black, p. 122, despre opoziţia d intre jlls/ificatio actiol/is, pe care o
nu meşte legitil/rare şi jllstifica/ia cogllitiollis sau validare.
2 O. remarcile lui D. V AN DANTZlG in Delllocracy ill a world of /ellsiol/�, editată
de R. MC. KEON, p. 55.
J Ch. ODIER, L'allgoisse et /a pel/sce /lltIgil/"e, p. 121 .
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lizarea constâ nd în invocarea unor argumente care pot fi admise de
interlocutor. Sl1 persti�iosul va fi justificat dacă interlocutoru l recu _
noaşte util itatea unei condu ite care îl scu teşte pe a u torul ei de o
suferin�ă sau de o deficien�ă psihică. Î n general, argu mentul pragma tic
nu se poate d esfăşura decât plecând de la acord ul asu pra va lorii
consecin�elor. O argu mentare, bazată cel mai adesea pe alte tehnici, va
fi chemată în aju tor, atunci când se va pune problema discutării, în caz
de contesta re, a importantei consecinţelor invocate.
Argumentu l pragmatic nu se li mitează la a transfera o calitate
dată a consecin �ei asupra cauzei. EI permite trecerea de la un ordin de
valori la un altul, trecerea de la o valoare inerentă fructelor la o valoare
inerentă copacu lui, concl uzia privind su perioritatea unei conduite
pornind de la u tilita tea consecinţelor ei. Argu mentul pragmatic poate
a precia, de asemenea, şi în acest caz pare el cel mai interesant din punct
de vedere filosofic, consecin�ele bune ale unei teze ca dovadă a
a devărului ei. Iată, la Calvin, un exemplu al acestui mod de a raţiona,
în legătură cu raporturile li berului arbitru cu Graţia divină:
Pentru ca adevărul acestei întrebări să ne fie şi mai clar, voi
prezenta numa idecât un scop dltre care trebuie sa se orienteze întreaga
demonstratie. Cea mai buna cale de a evita eroarea va fi aceea de a lua În
considerare primejdiile care-l ameninţa pe om din ambele părţi ' .
O util izare caracteristică argumentu lui pragmatic constă î n a
propune succesul d rept criteriu de obiectivita te, de validitate; pentru
mul te filosofii şi religii, fericirea se prezintă drept ultima justificare a
teoriilor lor, drept semnul unei conformităţi cu realul, al unui acord cu
ordinea universală . Stoicismul nu ezită să se servească de un astfel de
argument. Chiar şi filosofii existenţialiste, care se pretind antiraţionaliste,
se decid să vadă în eşecul unei existenţe semnul evident al caracterului
său " non autentic " . Tea trul contemporan insistă bucuros asupra acestei
idei2. Acelaşi argument serveşte în tradiţiile cele mai di verse, începând
cu cea pentru care cea mai bună cauză se recunoaşte în trimful
palad inului său, până la realismul hegel ian care sa nctifică istoria,
1 CALVIN, fnzlăţ,itura religiei creş tine, cartea II, cap. II, § 1. (Ed. rom.: Editu ra
Cartea Creştină, Oradea, 2003, p. 362; Il.t.)
2 Cf. G. MARCEL, Un homme de Diell; c.-A. PUGET, La pei"e capitale.
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conferindu-i rolul de ult;m judecător. Această prismă face că realitatea
dev ine gaj al va lorii, că ceea ce s-a putut naş te, dezvolta, supravieţui se
prezintă drept reuşită, drept promisiune de viitor succes, drept dovadă
de raţio nalitate şi de obiectivitate.
Argumentul pragmatic este dat adesea drept o sim plă cântărire a
ajutorul consecinţelor sale. Dar este foarte greu să reu nim intr-un
cu
va
e
c
l
toate cons ecinţele unui eveniment iar, pe de altă parte, să deter
scico
fa
minăm partea care revine unui eveniment unic in rea lizarea efectului.
Pentru ca transferul de valoare să se opereze În mod clar, vom
Încerca să arătăm că un anumit eveniment este condiţia necesară şi
suficientă a a ltu ia. Iată un exemplu de o astfel de argumentare; ea tinde
să deprecieze bunurile terestre, deci perisabile:
Te doare că ai pierdut una sau al ta? Nu căuta deci să pierzi; căci a
dori să dobândeşti ceea ce nu se poate păstra inseamnă a căuta să pierzjl .
Totuşi, î n afara cazurilor î n care ca uza ş i efectul pot fi considerate
drept definiţie reciprocă - avem atunci de-a face cu o argumentare
cvasi logică - evenimentul de a preciat nu va fi decât o cauză parţială,
sau o condiţie necesară. Pentru a putea transfera asu pra lui În treaga
greutate a efectului, vor trebui diminuate importanţa şi influenţa cau
zelor complementare, considerându-Ie ocazii, pretexte, cauze aparente.
Pe de altă parte, când este vorba despre transferarea valorii unui
efect asupra cauzei, până la ce verigă a lanţu lui cauzal ne putem
întoarce? Quintilian constată că:
Cine alege astfel cauzele, se poate întoarce în trecut până unde vrea2.
Dar, cu cât ne Întoarcem ma i mul t, cu a�ât refu zul adversarului va
fi mai uşor. Imputând consecinţele unei cau ze prea îndepărta te, riscăm
să distrugem orice posibilitate de transfer.
a altă complicaţie a argumentului pragmatic rezultă d i n obliga ţia
În care ne găsim, de a ţine cont de un mare număr de consecinţe, bune
1 GUIGUES LE CHARTREUX, Meditaciolles, cap. II, Patrol. lalil/c, t. alll, ca\.
61 0 b, citat in E. GILSON, L'esprit de la plllwsopme lIIedievale, p. 268 .
2 QUINTILIAN, Arta oratorică, val. II, cartea V, cap. X, § 84. (Ed. rom.: Minerva,
Bucureşti, 1974, p. 58.).
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sau rele. Existenţa unor consec inţe divergente făcea obiectul esenţial în
Teelme a lui Call ippus, ne spune Aristotel, care reţine exemplul următor:
Că educatia este urmată de faptu l de a fi invidiat este un rău, iar că
este urmată de faptul de a fi inţelept este un bine1 .
Mijloc sigur de a întreţine controversa, această câ ntărire a conse
cinţelor favorabile şi defavorabile pare a găsi o soluţie în calculul utili
tarist. Dar unei astfel de filosofii i-au fost opuse obieqii de principiu.
Adversarii argu mentului pragmatic vor revendica dreptu l de a
alege, dintre consecinţe, pe cele pe care le vor reţine ca fiind demne de
a fi luate în considerare, dat fiind obiectul dezbaterii. Mai mult, argu
mentul pragmatic este criticat de către partizanii unei concepţii abso
lu tiste sau formaliste a valorilor, şi mai ales a mora lei. Aceştia Vor
reproşa argumentului pragmatic reducerea sferei activi tăţii morale sau
religioase la un num itor comun utilitar, făcând să dispară astfel tocmai
ce este specific în noţiunile de datorie, de greşeală sau de păcat.
Montaigne notează în legătură cu aceasta:
(0 0 ' ) căci aceasta spusă se îndreptateşte tocmai fiindcă nu trebuie să judeci
chibzuiala dupa întâmplari. Cartaginezii pedepseau sfaturile proaste ale
capitani lor lor şi daca fusese norocoasa izbutirea, mânându-i la bine.
Poporul roman adesea nu a in gaduit triumf la mari şi rodnice biminti,
fiindca purtarea căpeteniei nu fusese pe masura norocului sau2•
Aceste reflecţii, opuse argumentu lui pragma tic, presupun că valo
rile morale sau rel igioase nu sun t discutate, că regu l ile adevărului şi ale
falsului, ale binel ui şi ale răului, ale oportu nului şi ale inoportunul ui,
sunt recunoscute pe de altă parte, independent de consecinţele lor, sau
cel putin de consecinţele lor actuale şi imediate.
S. Weil este ind ignată de faptul că mai 'multe argumente în favoa
rea creştinismului sunt de genul " publicitate pentru pilule Pink " şi de
tipul " înainte de folosire-după folosire" . Ele constau în a spune:

1 ARISTOTEL, Relorica, II, cap. 23, XIII, 1399 a,. (Ed. rom.: Editura IRI,
Bucureşti, 2004, p. 275; n.I.)
2 MONTAIGNE, Eseuri, cartea III, cap. VIII, pp. 904-905. (Ed. rom.: Editura
Ştiin tifica, Bucureşti, 1971, voI. II, p. 500; n.I.)
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Vedeţi cât de mediocri erau oamenii înainte de Hristos . . 1
.

Dar argumentul este el oare rău, pentru cii re uşeşte î ntr- u n
do meniu comercial? Nici Cal v i n ş i nici Pascal n u erau deloc împotri va
lu i . Iar Leibniz, ca precursor neaşteptat al pragmatismului, nu ezită să
ju dece procedeele de argumentare înseşi în functie de consecinţele lor:
Or acest adevăr al imaterialităţii Sufletului este, fihă îndoială,
important. Cki este infinit mai avantajos pentru religie şi pentru morală,
mai ales în momentul în care ne a flăm, să ariHăm că sufletele sunt În mod
natural nemuritoare şi că ar fi un miracol să nu fie, dec�t să susţină că
sufletele noastre trebu ie să moară în mod natural, dar că el nu va Illuri în
virtutea unei grapi miraculoase, întemeiată doar în simpla promisiune a
lui Dumnezeu. De asemenea, se ştie de mult timp cii aceia care au vrut să
distrugă religia naturalil şi să reducă totu l la cea revelată, ca şi cu m
raţiunea nu ne-ar învilţa nimic, au fost consideraţi suspecţi, ceea ce nu s-a
întâmplat întotdeauna fără motiv2.

§ 63. Legătura cauzală ca raport al unui fapt cu consecinţa
lui sau al unui mijloc cu un scop
Un acelaşi eveniment va fi interpretat, şi valorizat, în mod diferit,
conform ideii, del iberate sau involuntare, pe care ne-o formăm despre
natura consecinţelor sale. Ţipetele nou-născu tului atrag atenţia mamei
sale, dar la un moment dat ele devin un mijloc în ved erea acestui efect;
de semnificaţia pe care mama o va da acestor ţipetelor va depinde
foarte adesea reactia ei. Î ntr-o manieră generală, faptul de a considera
sau nu o condu ită drept un mijloc în vederea unui scop poate antrena
consecinţele cele mai importante şi poate constitui deci, din acest
motiv, obiectul esenţial al unei argumentări. Conform felului în care
este concepută succesiunea cauzală, sub aspectul rel aţiei " fapt
consecinF\" sa u " mijloc-scop" , accentul este pus când pe primul, cân d
pe a l doilea din tre cei doi termeni: dacă vrem să minimal izăm u n efect,
este suficient să-I prezentăm ca o consecinţă; dacă vrem să-i mărim
1 S. WEEIL, L'enracil/ell/ellt, p. 213.
2 LEIBNIZ, Oellvres, ed. Gerhardt, voI. V,
Educationa/, Bucureşti, 2003, p. 1 7.)

pp. 60-61 . (Ed. rom.:
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importanţa, trebuie s�-I prezentăm ca un scop. Nu conteaz� dac�
va lorizarea se da toreaz� fa ptului c�, în primul caz, opunem unicitatea
fa ptului plural it�ţii consecinţelor sale, în cel de-al doilea, unicitatea
scopu lui multiplicit�ţii mijloacelor. Î n orice caz, aceast� analiz� autori
zează o d ubl� critică împotriva argu mentului pragmatic: ea arat� c�
valoarea consecinţelor nu este o m�rime fix�, iar pe de alt� parte, ea
pare a da dreptate celor care insi st� pe descalificarea pe care o antre
nează util izarea acestui argument pentru tot ceea ce, din acest moment,
apare în mod unic ca mijloc în vederea obţinerii u nor rezul tate.
Distingerea scopuri lor şi a consecinţelor permite să nu se poat�
imputa unui autor decât unele dintre efectele actelor sale. Astfel
jus tific� Sfântul Toma existenţa răului în univers:
Forma principală pe care Du mnezeu şi-o propune În mod mani fest
În lucmrile create este binele ordinii uni versale. Dar ordinea universului
cere, iar noi ştim deja acest lucru, ca u nele dintre lucruri să fie deficiente.
Aşadar, Du mnezeu este cauza alterarii şi a lipsei din toate lucrurile, dar
numai ca o consecinlă a faptu lui că vrea să determine binele ordinii
uni versale, iar acest lucru ca prin accident . . . Î n rezumat, efectul cauzei
secu nde deficiente poate să fie imputat cau zei prime, pură de orice lipsă,
cât priveşte faptu l că un asemenea efect conţine fiinlă şi perfecliu ne, dar
nu cât priveşte răul şi defectuosul pe care îl con linel.
Ironia constă uneori în a inversa i nterpretarea unui aceluiaşi eve
niment:
Locuitorii din Taracco, povesteşte Quintilian, l-au anunlat pe
August că pe altaml Închinat lui a răsărit un palmier: "Se vede cât de des
aprindeli focu l pe el " , le-a replicat August2.
Augustus interpretează faptele nu ca pe un semn miraculos, ci ca

o conseci nţă a unei neglijenţe.

La un acelaşi fapt care are mai multe consecinţe, se întâmplă ca
acestea să se infrunte şi cele nedorite să ajungă să prevaleze asupra
.

1 E. GILSON, TOIll iSIll III, p. 223 (ef. SUlll. Tlreol., 1, 49, 2, ad Resp.). (Ed. rom.:
Hu manitas, Buc., 2002, p. 242; n.t.)
2 QUlNTILIAN, Arta oratorică, voI. II, cartea VI, cap. III, § 77. (Ed. rom.:
Minerva, Bucureşti, 1974, p. 179; 11.1.)
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scopurilor dezirabile ale :mei cond uite, care poate apărea de o stângâ
cie comicâ. Iată o Întâmplare care îi stârneşte lui Kant râsul:
Un moştenitor boga t şi-a plătit cu generozitate oamenii ca să pa ră
trişti la funeraliile deÎlInctu lui său tată. Dar iata că aceşti derbedei. cu cât
îi plateşti mai mult ca sa fie trişti, cu atât sunt mai veselii !
Paulhan analizează ca " previziune a trecu tul u i " 2 expresii precu m
" criminal pentru o suta de franci", care rezultă din transfoI]I1area schemei
"
" fapt-consecinţă în schema " mijloc-scop " . Constatăm caracterul deva
lorizant, şi şoca nt, al acestei transformări. Dar aceeaşi transformare
pare mai puţin şocantă când este vorba de a integra În scopurile unei
acţiuni multe dintre consecinţele sale importante, deşi involuntare. Este
cazul, în specia l, când un război antrenează conseci nţe ce depăşesc
prev iziunile şi când, ulterior, se afirmă că ţara luase armele cu scopul
de a-şi apăra existenţa.
Pentru a susţine O' interpretare fapt-consecil1ţă împotriva unei
interpretări mijloc-scop, vor fi uti lizate diverse tehnici. Se va ară ta, spre
exemplu, că e venimentul survenit nu pu tea fi un scop, dat fiin d
interesul mic pe care îl prezenta în cazul de fa ţă şi că n u s-a prea
discutat despre el, despre avantajele care s-au tras d in el, sau se va
arăta că faptul care trebuia să-I antreneze nu era un mijloc, î ntrucât era
deja o consecinţă a unui fa pt determinat. Aşa se face că A. Smith,
pentru a dovedi că diviziunea muncii nu a fost dorită de oameni ca
mijloc În vederea unor anumite scopuri, o prezintă d rept consecinţa
gustului pe care îl au aceştia pentru schimbul de bunurP.
Transformarea unui fapt în mijloc distruge adesea efectele fericite pe
care le putea an trena el: este descalificat sub numele de " procedeu " . Am
cita t în alta parte acest pasaj din Proust care ilustrează afirmaţia noastră:
Tot astfel, dacă un bărbat ar regreta că nu este invitat indeajuns i n
societatea inaltă, n u i-aş spune să facă şi - mai multe vizi te, sa aibă o
trasură şi cai fu moşi, ci I-aş sfătui sa nu răspu ndă nici unei invitapi, să
trăiască inchis in camera lui, sa nu lase pe nimeni să intre aici, şi atunci
I Citat după Ch. LALO, Estlretiql/e du rire, p. 1 59.
2 J. PAULHAN, Elltretjell sur des /aits divers, p. 54; ef., despre acest su biect, M.-J .
LEFEBVE, Jea" PaI/lira", pp. 91 şi urm.
3 A. SMITH, TI,e wealtl, o/ l I a l;o l l s, p. 13.
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lumea ar face coadă in fala uşii sale. Sali mai curând nu i-aş spune asta.
Căci mod ul acesta sigur de a fi căutat nu reuşeşte decât ca acela de a te
face iubit, adică dacă nu l-ai adoptat anume pentru asta, ci, de exemplu,
dacă nu-ţi părăseşti niciodată camera pentru că eşti grav bolnav sau crezi
că eşti, sau pentru că Iii inchisă În casă o amantă pe care o preferi vizitelor
( . . .)1.

Pentru a Înl�tura acuzaţia de procedeu, trebu ie furnizat� o expli
caţie ma i bun� pentru condui tâ: se va spune că ea este consecinţa unui
fapt independent de voinţă, sau mijloc În vederea unui alt scop decât
cel care este În d iscuţie. Astfel, cultul spontaneit�tii În a rt�, sau prezen
tarea artei ca mijloc cu scopuri sociale sau rel igioase sunt moduri
variate de a ar�ta că tehnicile artistului nu constituie procedee, acuzaţie
care a discredita t retorica În secolul al XIX-lea2.
Când un a ct, al cărui scop este totuşi d ovedit, produce consecinţe
ce nu pot fi neglijate şi care sunt ceea ce Îi intereseaz� mai ales pe terţi,
aceştia pot să nu vad� În actu l în cauz� decât un mijloc În vederea
acestor consecinţe. Ne amintim, În Gsar al lui Pagnol, cum ÎI Îndepăr
teaz� medicul de patul l ui Panisse pe preotu l care aduce mirul:
( . . . ) Iar muncitorul de la tramvaie, cel care avusese piciorul tăiat de
remorca lui? După transfuzia de sânge, a vea o mu tră acceptabi lă. Dar ai
venit tu: n-a durat mult! Când te-a văzut, s-a crezut mort şi a murit
pentru că s-a crezut mort. . . Atunci permite-mi să-ţi spun că rolul tău nu este
acela de a-mi omori bolnavii. Omor eu destui singur, şi fără s-o fac În mod
expres3.
Acest decroşaj Între un act şi scopul l ui normal, În favoarea conse
cinţelor sa le, poate deveni atât de obişnuit, Încât legătura veche trece În
arierplan. Vân� toarea care avea d rept scop pe acela de a se căuta hrană

I M. PROUST, In cău tarea timpI/lui pierdut, voI. 12: Prizo'liera, II, p. 210. Citat În
Rl1etoriql/e el philosopllie, p. 30 (Logique et rhetonque). (Ed. rom.: Univers,
Bucureşti, 1998, voi V, pp. 324-325.)
2 Cf. § 96: Retorica drept procedeu.
3 PAGNOL, Gsar, p. 60.
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a de venit înainte de toa te mijloc În vederea menţinerii unor deosebiri
sociale' .
Dac� un scop an treneaz� el însuşi anumite consecinţe ulterioare,
aces tea vor putea fi luate drept scop veritabil. O ri d iculizare a agentului
va putea rezu lta de aici, când cele dou� faze ale evenimentelor se dis
trug una pe cea laltă, ca în acest pasaj din Cicero:
Nedreptatea ta mi-a adus nu un exil mizerabil, ci o intoarcere glorioasiP.
Numeroase al/titeze ar fi . de acest tip.
§ 64. Scopurile şi mijloacele
Logica valorilor, în primele sale el abor�ri, a presupus o distincţie
net� între scopuri şi mijloace, scopuri le ultime corespunzând unor
valori absolute. Dar, în practică, există o interacţiune între scopurile
urmărite şi mijloacele acţionate pentru a le realiza. Scopu rile se consti
tuie, se precizeaz� şi se transformă, pe parcursul evol uţiei si tuaţiei d i n
care fac parte mijloacele disponibile şi acceptate; u nele mijloace pot fi
identificate unor scopuri, .şi pot chiar deveni scopuri, I�sând în umbr�,
În nedeterminat, în posibil, acel ceva căruia i-ar putea ele servi.
Tehnicile moderne ale publicit�ţii şi ale propagandei au exploa tat
pân� la extrem plastici tatea naturii umane care permite s� se dezvolte
noi necesităţi, să fac� să dispară sau să transforme necesi tăţi vechi .
Aceste schimbări confirmă fap tul că rămân invariabile şi u niversale
numai scopurile enu nţate într-o manier� general� şi imprecisă, iar prin
examinarea mijloacelor se realizează adesea elucidarea scopu l u i3.
Unele scopuri apar ca dezirabile, pentru c� mijloacele de a le
realiza sunt create sau devin uşor accesibile.
Pentru a-i atrage pe p�c�toşi la peni tenţă, Bossuet insistă asupra
faptului c� Dumnezeu le ofer� mijlocul de a se salva:
, R. AMY, HOlllllles et bete" pp. 106 şi urm. (ReI'. de / 'Jnst. de Socia/., 1954, n" 1 ,
pp. 1 66 şi urm. ) .
2 CI CERO, Paradoxa sloicOTIII/I, IV, § 29.
J ef. W. BARNES, Ethics without Propositions, Aristvlelim, Saciel.'!, Supp. VoI .
XXII, p. 16.
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( . . . ) el [Du mnezeu[ nu le refuză nimic păcătoşilor din ceea ce le este
necesar. Ei au nevoie de trei lucruri: de iertarea divină, de pu terea divină,
de răbdarea di vină ( . . . ) 1 .

Unele scopuri par cu atâ t mai d e dorit, c u câ t s u n t m a i uşor de
real izat. De aceea este util de ar�tat că dac�, până în prezent, nu s-a u
obţinut succese este pentru c� au fost ignorate mijloacele cele bune, sa u
pentru că s-a negl ijat folosirea lor. S� not�m, în leg�tur� cu aceasta, c�
impos ibilul şi dificil ul sau opusele lor, posibilul şi facilu! ' nu privesc
întotdeauna im posibilitatea şi dificul tatea tehnice, ci şi morale, ceea ce
se opune unor exigenţe, ceea ce ar antrena sacrificii pe care nu am fi
dispuşi s� ni le asum�m. Aceste dou� pu ncte de vedere, pe care este
util s� le distingem, nu sunt, aşa cum au ar�tat analizele lui Sartre2,
independente unul faţ� de cel�lal t.
În unele cazuri, mijlocul poate deveni li n scop care va fi urmărit
pentru el însuşi. Goblot d� în leg�tură cu aceasta un bun exemplu luat
din viaţa sentimentală:
Iubim deja atunci când ghicim in fiinţa iubită o sursă de încântări
inepuizabile, nedeterminate, necunoscute . . . Atunci fiinţa iu bită este inca
un mijloc, un mijloc unic şi imposibil de înlocuit către scopuri nenu
mărate şi nedeterminate ( . . . ). Iubim cu adevărat, ne iubim prietenul
pentru el Î/ISI/şi, aşa cum avarul îşi iubeşte �urul, când, scopul încetând să
fie urmărit, mijlocul este cel care a devenit scop, când valoarea fiinţei
iu bite, din relativă, a devenit absolu tăJ.
În viaţa socială, cel mai adesea, acord ul asu pra unui mijloc, apt s�
rea lizeze scopuri divergente şi care nu sunt apreciate în mod egal de
către toţi, este cel care duce la detaşarea acestu i mijloc de scopurile
care-i conferă valoarea şi la constituirea lui într-un scop independenti.
Este, de altfel, cea mai bună tehnică pentru a idealiza acest acord, aceea
de a vedea în el un acord privind scopuri, adică privind ceea ce pare
esenţial. A insista asupra faptului că acordul nu priveşte un mijloc care

1 B05SUET, Ser1l101lS, voI. II: Sur la pe" itellce, p. 71 .
SARTRE, Fii/lţa şi /leantl//, pp. 531 şi urm., 562 şi urm.
3 E. GOBLOT, L1 logiqlle des jl/gemellts de valeur, pp. 55-56.
4 Cf. Ch. L. STEVENSON, Etllics alld La/lgl/age, p. 193.
2 J.-P.
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duce la scopuri divergente înseamn� a insista asupra caracterului său
provizoriu, precar, Într-un cuvânt, secu ndar.
Exact în acest spi rit, pentru a arăta că în viitor bun�starea, bucuria
m uncii prod uc�torului vor trebui s� fie de o importanţ� primordială, S.
Weil ar vrea ca acestea s� fie considerate u n scop în sine şi nu simplu
mijloc de creştere a producţiei:
Până acum tehnicienii nu au avut niciodată în vedere decât nevoi le
fabricaţiei. Dacă ar încerca să păstreze mereu în gând nevoile celor care
fabrica, întreaga tehnică de producţie ar trebui transformată puţi n câte
puţin i.
Apel ul la o schimbare a scopului are în el cev a generos de revol u 
ţionar.
Procesul i nvers, care ar transforma un scop în mijloc, are ceva
devalorizant în el, ceva depreciativ. Tocmai împotriva reducerii moralei
la o simpl� tehnic� vizând un scop, oricâ t de important ar fi acesta, se
ridică Jankelevici, c�ci esenţialul nu este scopul, ci maniet"a, " interval u l
este totul " :
Spuneli : nu este necesar să suferim, ci să ne însanatoşim . . . Dar oare
cine nu recunoaşte, în această identificare a activită ţii morale cu tehnicile,
filosofia aproximaţiei fariseice, adică a înşelătoriei? Desigur, nu avem a ne
jena dacă ne putem vindeca fără chirurgie şi cautere. Dar în morală se
spune că vom munci cu du rere şi că anestezia va fi cea mai grav ă
înşelătorie întrucât ea n u cunoaşte acest mijloc care este el ins uşi SCOp2.
,

Pentru a e vita s� descalifice valorile despre care vorbeşte, făr� a
I�sa totuşi să-i scape un argument eficace, ad ic� utilitatea va lorilor ca
mijloc pentru u n scop recunoscut de al tfel ca bun, m ulţi oratori vor
menţiona această utilitate, subliniind, totoda t�, caracterul su perfluu a l
argumentu lui, mărturisind că nu s e servesc d e e l decâ t având în vedere
auditoriul căruia i se adresea ză. Să arăt�m în legă tură cu aceasta că
menţionarea unor v alori prea elevate, făcută dinaintea u nor anumite
auditorii şi în anumite circumstanţe, riscă să le coboa re la rang de mijloc.

I S. WEIL, L'ellracillel/lell/, p. 57.
V. JANK ELI� VITCH, Trn;!r des per/liS, p. 38.
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S� mai notăm c� fa ptul de a alege dintre va lori, de a le discrimina
pe cele pe care le favoriz�m, ne face adesea să trat�m sau s� p�re m cll
trat�m valorile drept mijloace. Iat� în I gnaţiu de Loyola, care îl roagă pe
pap� s� nu-i dea unui iezu i t funcţie episcopa l�:
N-aş vrea ca Iilcomia şi ambiţia să ne răpeasdl tot ce a crescu t pânll
acum prin milostenie şi prin dispretul fatil de lume1 .
Când sunt confru ntate dou� activit�ţi una cu al ta, va fi prezentatll
ca mijloc aceea pe care v o m voI sI o subordonam celeilalte şi prin
aceasta s� o devaloriz�m, ca în maxima: trebuie s� mânc�m pentru a
tr�i şi nu s� tr� im pentru a mânca. Argument�ri picante rezultă adesea
din inversarea astfel realizat�. Aceasta devine posibilă de fiecare dată
când lanţul cauzal prezin t� o succesiune continu� de dou� elemente
alternate. De unde şi c� utarea şi construirea unor astfel de scheme
vizând chiar argumentarea. Adesea i nteracţiunea d intre elemente se va
exprima prin astfel de al ternanţe, ceea ce va permite trata rea drept scop
a ceea ce primeşte adeziunea cel mai uşor.
Se întâmpl�, totuşi, ca o activitate să fie valorizată ca mijloc. Această
valorizare nu rezult� din transformarea unui scop în mijloc, ci din
importanţa instrumenta l� care i se recunoaşte unui lucru a c�rui valoa
re era complet neglijată sau chiar negativă. Iată u n text în care
Demostene ezit� s� vorbeasc� despre el însuşi şi s� facă propriul s�u
elogiu, dar el se decide să-I fac� pentru c� este vorba de un mijloc eficace:

Eu ştiu foarte bine, atenieni, cii a aminti ceea ce s-a spus şi a vorbi
despre mine Însumi, atunci când Îndrilznesc s-o fac, este un mijloc de a
avea succes În relaţia cu voi; totuşi, a!:=est mijloc mi se pare de atât de
prost gust şi atât de indiscret încât, vilzându-mil constrâns sil uzez de el,
ezit. Dar ce? Mi se pare cii voi veţi aprecia mai bine ceea ce vii voi spune,
dacii vii amintesc pe scurt unele dintre lucrurile pe care le-am spus anterior2.
Vom evi ta cu grijă să ne I�ud�m pe noi înşine,

I RIVADENEIRA, Vida del biellQl'en turado padre Igllacio de Loyola, p. 277.
2 DEMOSTENE, Discllrsuri: Despre pace, § 4.

Argllllle1l te/e bazate pe structura realll/ll;

339

---------------�------------�---------------------------

afara de cazul in care ar fi sa rezu lte de aici un mare avantaj pentru noi
sau pentru cei care ne ascult<'ll.
S� nu uit�m c�, dadi este a devăra t că scopul pune în valoare
mijloacele, el nu le justific� întotdeauna, c�ci folosirea acestora poate fi
condamnabil� în sine, sau poate avea consecinţe dezastruoase, a căror
im portanţ� o poate depăşi pe aceea a scopului că utat. Totuşi un scop
nobil, atribuit u nei crime, va di minua dezgustul pe care îl încerc�m, n u
numai c u privire la criminal, ci ş i cu privire la actul s�u: asasinatu l
politic, crima idealistu lui, chiar şi a tunci când sunt pedepsite mai sever
decât crima pentru jaf, nu sunt obiectul unei conda mn�ri morale f�ră
reze rv�.
Alegerea u nui anumit scop permite valorizarea unei acţiuni pe
care, de altfel, obişnuim s� o condamnăm. Astfel Claudel, departe de a
prezenta femeia ca ins trument al p�ca tului ori ginar, vede în ea o
condiţie a Mântu irii2•
A legerea se efectuea ză adesea între scopuri situate diferit în timp;
dar exist� multe alte feluri de a înlocui un scop cu un a l tul, de a l e
subordona. Distincţia stoic� intre scopul acţiunii ş i scopul agentului
situează aceste două scopuri în prezent, dar face din primu l u n mijloc
pentru cel de-a l doilea3. Înlocuirea unui scop aparent cu un scop rea l4
va a vea un efect argu mentativ cu a tât mai sigur, cu cât ;ubsti tuirea va
surprinde mai tare aud itoriu!. Se relatează c� Harry Stack Sullivan îi
deturna pe unii bolnavi minta li de la suicid, arMându-le c� d orinţa de a
se sinucide nu era la ei decât un efort de a renaşte al tfel5•
Substituirea unor scopuri, în vederea valoriz�rii mijlocului, poate
conduce la a legerea scopul ui celui mai favorabil pentru argumentare,

1 PLUTARCH, Opere 1II0rale: C//III te poţi Iăllda I'c tille îl/sllţi Jără a te explII,e la
il/vidie, p. 600.
2 Citat de S. de BEAUVOIR, AI doilea sex, 1, p. 343. (Ed. rom.: Editura Univers,
Bucureşti, 1998, 1, p. 262; " .t.)
3 O. V. GOLDSCHMIDT, Le systeIIIe stoiâell et /'idee de tell/ps, pp. 146-149.
4 O. § 92: Ro lul cuplurilor filosofice şi transformă riie lor.
5 Mary J. WHITE, in Tlle COlltrilJu tiollS of Harry Sttlck SIII/ivarr, editat de Patric k
MU LLAHY, p. 147.
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f�r� a a vea pretentii la pri matul unuia dintre ele. Se va argumenta,
dup� cum o spune Quintilian:
( . . . ) invocând vreun avantaj pentnl stat, pentru mai mu l ţi oameni, chiar
pentru adversarul nostru însuşi, uneori chiar pentru propriul nostru
interes. ( . . . ) Chestiunii de utilitate ii aparţine şi a părarea prin care
susţinem că procedând al tfel ar fi fost mai raU l .

Tot ceea ce a m spus ma i sus despre val orizarea m ijlocului, dato
rit� scopului, poate fi repetat, cu schimbare de semn, în leg�tur� cu
ceea ce este considerat drept obstacol în rea lizarea acestui scop.
Pentru ca un mijloc s� fie valoriza t de scop, trebuie evident să fie
eficace; dar aceasta nu înseamnă c� el va fi· cel mai bu n. Determinarea
cel ui mai bun mijloc este o problem� tehnică, cerând utilizarea a
diferite date şi recurgerea la argument�ri de toate genurile. Mijlocul
care câştig� - care cere cel mai mic sacrificiu pentru scopul sconta t - se
bucur� de o valoare inerentă, de aceast� dat�, acestei superiorit�ţi.
Pericolul ce poa te exista de a tra ta ceva drept mijloc este astfel
spori t de faptul c� putem găsi întotdea una un mijloc mai eficace pentru
un scop dat.
Determinarea celui mai bun mijloc depinde evident de definirea
exact� a scopul u i urmări t. De al tfel, cel care argumentează în funcţie de
cel mai bun mijloc va fi tentat să separe' problemele, în aşa fel încât să
elimine toate l u�rile în considerare ale al tor valori decât cele referitoare
la scopul urm�rit. Pe aceast� cale se orienteaz� u nele discipline tehnice.
Dimpotriv�, raţionamentul zilnic se poate rar prevala de un astfel de
schematism.
Cum discuţia tehnică pe tema mijlocului cel u i mai bun depinde de
u n acord asupra scopului, fie se va cere interlocutoru lui u n acord precis
referitor la acesta, fie i se va a tribui un scop pe care el nu ar îndr�zni
s�-l resping� şi în funcţie de care vor fi discutate mijloacele. De altfel,
dac� un mijloc este recunoscut ca ineficace pentru un scop declarat, cel
care tine la acest mijl oc, cel care îl u til izeaz�, va pu tea fi bănuit şi acuzat
întotdea una c� urm�reşte un scop nem�rturisit. Afirmarea ineficacit�ţii
I

QUINTILIAN, A rta orato"că, val. III, cartea VII, cap. IV, §§ 9, 12. (ED. Rom.:
Minerva, Bucureşti, 1974, val. II, p. 257; II. t.)
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u n ui mijloc priveşte deci adesea cu mult mai mult discuţia despre
sco puri decât problema tehnic� a cel ui mai bun mij loc.
Un caz excepţiona l al problemei tehnice a celui mai bun mijloc este
cel al argumentelor, considerate în calitate de mijloc de persuasiune. Nimic
nU ne permite să afirmăm că există un argument care este cel mai bun
pentru toţi. Dup� cum spune Sfânta Tereza:
Unele persoane se îna lţă gândindu-se la infern, al tele la cer, pen tru
că se În tristează gândîndu-se la infern; altele, gândindu-se la moartei.

De unde raportul strâns între problema tehnică a argumentării efi
ciente şi cea a auditoriil or.
Discursul însuşi poate deveni, o ştim, obiect de reflecţie. EI poa te
fi tra tat drept fapt generând consecinţe, drept consecinţ�, drept mijloc,
drept scop. Reflecţiile auditorului în legătur� cu aceasta nu au cum să
nu modifice u neori foa rte tare efectul pe care îl produce discursul. Iar,
Într-o manieră mai exact�, ipoteza că orice act intenţional trebuie s�
aibă o raţiune de a fi, c� el constituie un mij loc în vederea unui anumit
scop, va justifica respingerea oric�rei interpretări a discursul u i care l-ar
face pe acesta ridicol sau inutil. Concepţia este aceea care serveşte drept
bază argumentelor ab absl/rda şi ab il/u tili sel/SU, utilizate în teoria inter
pret�rij2.

§ 65. Argumentul risipei
Argumentele care urmeaz� se refer� la succesi unea (!venimentelor,
a situaţiilor, de o manieră care, fără a excl ude în mod necesar ideea de
cauzali tate, nu o pune în prim-plan.
Argumentul risipei const� în a spune c�, întrucât a fost deja înce
pută o lucrare, întrucât au fost acceptate nişte sacrificii care s-ar pierde
în cazul renunţării la proiect, trebuie să se continue în aceeaşi direcţie.
Aceasta este justificarea bancherului care continu� s�-I împru mute pe
debitorul său i nsol vabil sperând, în ultim� instan!�, să-I redreseze. Este
unul din motivele care; conform Sfintei Tereza, incită la a face
I SANTA TERESA DE JESUS, Vida, p. 1 1 5.
2 BERRIAT SAINT-PRIX, Mllllllei de logiqlle }lI ridique, pp. 47-48.
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rugăci uni, chiar şi În perioadele de " secetă " . Am abandona totu1, scri e
ea, dacă nu ar fi:
să ne amintim că aceasta îi dă confort şi plăcere Domnului grădinii, să fim
atenti sâ nu pierdem toată lucrarea sâvârşită dar şi beneficiul pe care-I
speram să vină de la marele efort de a arunca adesea clildarea în put şi de
a o scoate fără apal .

Privind sub un anumit unghi, argumentele posibilului ş i ale faci
'
lului pot fi asociate cu argumentul risipei; n u interesa tuJ, ci divinitatea,
sau natura, sau norocul par a-şi fi dat osteneala pe care nu trebu ie să o
dispreţui m. De unde şi sfatul de a te lăsa condus pentru a favoriza o
evoluţie deja Începută: este o invitaţie la a nu frâna aceste forţe natu
rale, sociale, care s-au manifestat deja şi care consti tu ie un fel de capi tal.
Bossuet se serveşte de argument pentru a reproşa păcătoşilor
nepocăiţi că irosesc sacri ficiu l l u i Iisus, neprofitând de posibilităţile de
mântuire pe .care el le-a oferit2.
Am putea asocia acestui argu ment pe toate cele care semnalează o
ocazie pe care nu trebuie să o ratăm, un mijloc ce există şi de care tre
buie să ne servim.
Vom folosi acest argumen t pentru a incita pe cineva dotat cu
talent, cu o competenţă, cu o calitate excepţională, să le utilizeze În cea
mai largă măsură posibil. Pentru un motiv asemănător, Volkelt refuză
să identifice două cuvinte existente În limbă: aceasta ar Însemna să
risipim bogăţia mijloacelor de expresie3.
Tot astfel, Încercăm regrete când vedem un efort aproape reuşi t, o
lucrare aproape perfectă, negăsindu-şi Încununarea. Este ceea ce
exprimă Polyeucte, referitor la Pauline:
Prea-i plina de virtu ti, spre-a nu se creşti na.
merit prea înalt în ea ştiut-ai naşte,
sa nu te poată ea iubi, cu m şi cunoaşte.

0,

1 SANT A TEREZA DE ]ESDs. Vida, p. 96.
2 BOSSUET. Semrons. voI. II: Sur la pellilence, p. 72.
3 ]. VOLKELT, GewisslJeit rind Wallrlleit, p. 169, n. 1.
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Î ncât de trai de iad sa aiba-n viata parte . . . 1

Este în mod deosebi t apreciat acel ceva a cărui prezen�a ar veni sa
completeze în mod fericii: o alcătu ire, acel ceva pe care îl pu tem consi
dera ca fiind În Însăşi natura lucrurilor. Î ntr-o conceptie optimistă a
uni versu lui, ideea de risipă incită la a completa structuri, integrând în
ele ceva a cărui absentă este resimţită ca o lipsă2.
Sentiment ul ratării poate juca un rol, chiar şi atunci când nu se ştie
exac t în ce constă ocazia pierdu tă. Acest aspect surprinzător al argu
mentului este bine exprimat de către eroul din Qllalld le IIa"ire . . . :
"
"
" A rata , " Ceea ce ratezi . Ascultam din nou aceste cuvinte. i mi
spuneam că erau sfâşietoare. A trece pe lângă ceva. A fi la doua degete de
ceva. A-I rata. Chiar fară a şti ce ratezi, reuşeşti foarte bine sa simţi
tragicul esenţial al situatiei În care te aflp.
Din moment ce convingerea că ratezi este Întemeiată, ea vine să
întărească valoarea a ceea ce este astfel irosit.
Un caz important al ratării este cel al ignoranţei. Se consideră că,
din vina acesteia, se pierd realizări ale na turii, eforturi, suferintă. Î n
sonetul lui Arvers răsună tragicul unit cu risipa:
Iar cea care a făcut-o nu a ştiut niciodată nimic despre asta.

De aceea vom simti în argumentul risipei ceva ce incită la cunoaş
tere, la studiu, l a curiozita te, la cercetare.
Argumentul risipei aminteşte de cel al sacrificiului inutil. Sacri
ficiu l este măsura valorii care îl determină, dar, dacă această valoare
este minimă, sacrificiul este depreciat la rândul lui. Î n Le gllerrier
applique,

CORNEILLE, Polyeucte, actul IV, se. III. (Ed. rom.: Univers, Bucureşti, 1983, p.
actul I V, sc. III, 254; I/.t.)
2 ef. § 74: Actul şi esenta.
3 J. ROMAINS, Psyc"c, III: Qlla/ld le lIavire . . . , pp. 194-195.
I
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Sievre, rănit, spuse simplu, cu stoicism: " Trebuie ce trebuie. " " Că au
existat motive bune ca sa ne batem " , comentează Jacques Maast, " atât mai
lipsea (această rana) pentru a i se baga minple În cap" l .

Sacrificiul, realizat ş i acceptat, sporeşte ş i valorizează motivel e
luptei, incită la a o continua.
Printr-un proces analog a u încerca t unii torţionari nazişti să
explice cum au ajuns ei la bestialitate în tratarea prizonierilor lor: primel e
dureri cauzate unui om fac d in agent un sadic, dacă nu este continuată
tortura rea victi mei până la momentul În care vorbeşte.
Argumentului risipei îi poate fi asociată preferinţa acordată acelui
ceva care este decisiv. Vom fi ten taţi să ne dăm votul unui candidat dacă
noi considerăm că acest vot îi poate aduce succesu l. Argumentul nu
constă în a spune că trebuie urmat învingătorul, ci în a sfătui să se
acţioneze În aşa fel Încât să existe, datorită actului îndeplinit, un Învi n
gător. Acţiunea care, date fiind circumstanţele, va putea avea putere
deplină, care nu va trebui să fie considerată drept o risipă, va fi din
acest motiv valorizată, ceea ce mi litează În favoarea Îndeplinirii sale.
Î n sens invers, deva lorizăm o acţiune i nsistând asu pra caracterului
său slIperfl llu; tot ceea ce este superfl u u este, ca atare, declasat. Î n timp
ce argumentul risipei incită la a continua acţiunea începută până la
reuşita finală, cel al superfluului i ncită la abţinere, un surplus de acţi
une având efect nul. Aşa se face că, pentru Leibniz, dacă ne imaginăm
un autor inteligent al universului, trebuie ca această inteligenţă să nu
pară superfluă:
Daca admiti serios aceste opinii care atribuie totul necesitatii
materiei sau u nei intâmplari anu mite ( . . . ), este greu sa poţi recunoaşte u n
autor inteligent naturii. Caci efectul trebuie s a raspunda cauzei sale, ba
chiar el se cu noaşte cel mai bine din cunoaşterea cauzei, şi este lipsit de
ratiune sa introduci o inteligenţa suverana, ordonatoare a lucrurilor, şi
apoi, in loc sa foloseşti intelepciunea ei, sa nu te serveşti decât de
proprietatile materiei pentru expl icarea fenomenelor2.
1 M.-J. LEFEBVE, leall Palllirall, p. 165 (Le guerrier appliqw?, pp. 1 22 şi 1 25).
LEI BNIZ, Disertafie metafizică, pp. 445-446. (Ed. rom.: Humanitas & CEU Press,
Bucureşti, 1996, pp. 49-50; n.t.)

2
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Î n axiomatică, cercetarea independenţei axiomelor se justifică prin
acelaş i motiv: un sistem este mai pu�in elegant dacă el conţine o axiomă
superfluă.
Î n economia poli tică, devalorizarea bunurilor destina te in parte
u nor nevoi cvasi superflue este denunţată de teoria utilităţii marginale.
Această devalorizare a servit uneori de fundament u nei argumentări în
favoarea socia lismului: era vorba despre promovarea unui regim care,
prin repartizarea lor mai echitabilă, valorizează bogăţi ile - şi Care
împiedică acumularea lor inutilă în anumite mâini.

§ 66. Argumentul direcţiei
Legă tura cauzală, raportul între scop şi mijloace au fost privite
anterior într-un mod global şi static. Dar este posibil să se descompună
urmărirea unui scop în mai multe etape şi să se examineze fel u l În care
situaţia se transformă: punctul de vedere va fi în acelaşi timp parţial şi
dinamic. Se constată că, adesea, există interesul de a nu se confrunta
interlocutorul cu întreg interval u l care separă situaţia actuală de scopul
ultim, ci de a împărţi acest interval În secţiuni, punând jaloane i n terme
diare, indicând scopuri parţiale a căror rea l izare nu provoacă o opozi ţie
atât de puternică. Î ntr-adevăr, dacă trecerea din punctul A în C ridică
dificultăţi, este posibil să nu se poată vedea nici un inconvenient în a
trece din punctul A în B, de unde punctul C va apărea într-o cu totu l
altă perspectivă: să numim această tehnică procedelll etapelor. Structura
realului condiţionează alegerea acestora, dar nu o i mpune niciodată.
Argumentul direcţiei constă, în mod esenţial, în punerea în gardă
contra utilizării procedeu lui etapelor: dacă cedezi de această dată, va
trebui să cedezi puţin mai mult data viitoare şi Dumnezeu ştie unde te
vei opri. Acest argument intervine, în mod regulat, În negocierile dintre
sta te, dintre reprezentanţii patronali şi munci tori, atunci când nu dorim
să părem a ceda în faţa forţei, a ameninţării sau a şantajului.
De fiecare dată când u n scop poate fi prezen tat ca u n ja lon, ca o
etapă într-o anumită direcţie, poate fi utilizat argumentul direcţiei. Acest
argument răspunde la Întrebarea: unde dorim să ajungem? Î ntr-adevăr,
de obicei, pentru a face !iă fie admisă o anumită soluţie, care pare la
prima vedere dezagreabilă, problema se segmentează. Dacă vrem să
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determinăm pe cineva, căruia îi repugnă să rostească un discurs, cu o
anumită ocazie, i se va arăta mai Întâi că un discurs trebuie să fie rosti t,
iar apoi se va căuta cel mai bun orator sau, invers, i se va arăta că, dacă
un discurs trebuie să fie pronunţa t, acest lucru nu poate fi făcut decât
de el, apoi că este obligatoriu ca discursul să fie rostit.
Este posibil totuşi ca segmentarea să .fie nu numai inutilă, ci şi
dăunătoare. Aşa ar fi cazul dacă domnu lui X. i-ar plăcea mult să ia
cuvântu l în pu blic. Am face bine să-i propunem dintr-odată să pro
nunţe un discurs Într-o anumită Împrejurare.
Felul În care se va opera divizarea depinde de opinia pe care ne-a
formăm despre cea mai mare sau cea mai mică uşurinţă de a trece peste
astfel de etape determinate: rar se Întâmplă ca ordinea în care sunt
luate În consideraţie să fie absolut indiferentă. Î ntr-adevăr, o primă
etapă fiind d'epăşi tă, interlocu torii se găsesc În faţa unei noi configuraţii
a situaţiei, care modifică atitudinea lor faţă de rezu ltatul final. Î n
anumite cazuri, unul dintre caracteristicele acestei noi si tuaţii va fi de a
permite folosirea argumentu lui risipei, prima etapă fiind considerată
drept capital.
Ar putea fi asimilată unui procedeu etapizat orice argumentare în
mai mulţi timpi. Totodată, aceasta nu va fi criticată ca procedeu, şi nu
va fi combătută prin argumentul direcţiei, decât atunci când, la fiecare
fază a argumentării, este solicitată o decizie şi când aceasta este
susceptibilă de a modifica mod u l de a pri vi o decizie ul terioară.
Se cuvine, de a ltfel, să distingem argumentu l direcţiei de Înţele
gerea preceden tului, care îi seamănă atât de mult, încât se opune unei
acţiuni de teama repercusiunii acesteia asupra altor acţiuni d in viitor.
Dar, În timp ce înţelegerea precedentului se referă la alte acţiuni de
acelaşi fel, argumentu l direcţiei evocă acţiuni care, deşi diferi te de
acţiunea În cauză, vor antrena o schimbare În acelaşi sens. Există, totuşi,
cazuri care se situează Între Înţelegerea a ceea ce precede şi argumentul
direcţiei : cele În care ne bazăm pe o recursivitate, pe o aceeaşi operaţie
care se repetă, dar care se efectuează într-o situaţie modificată. O astfel
de recursivita te este adesea invocată pentru a pune În gardă Împotriva
anumitor construcţii . Astfel, G. Ryle, pentru a critica doctrina intelectu
alistă conform căreia un act inteligent ar fi cel care este precedat de o
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activ itate teoretică inteligentă, ne spune că această exigenţă va fi
urmată de o serie de alte exigenţe:
Trebu ie oare sa spunem deci cll ref1ec�ii1e agentului asupra felului
inteligent de a se comporta cer ca el sa reflecteze mai întâi la cea mai buna
maniera de a reflecta la modul de a aqiona?!

Procedeul etapelor poate deveni un argument pozitiv în favoarea
unei măsuri considerate a fi prima într-o direcţie dori tă. Se întâmplă
totuşi ca această argumentare să nu fie decâ t o fentă, o manevră dela
tarie, că ne prefacem că avem în vedere o reformă, o măsură, ca pe un
jalon Într-o direcţie, În ti mp ce suntem decişi în secret să nu continuăm,
sau cel puţin să nu o facem decât cu o lentoare "Înţeleaptă " . Ben tham il
anal izează, pri ntre sofismele delatorii, pe acela al mişcării graduale.
Acesta constă, scrie el, în
a dori sa separi ceea ce ar trebui să facă un întreg, a anula masura sau a o
face ineficace, farâmi tând-o . . . Mişcarea graduala este Însotită de toate
epi tetele f1atante, ea este temperati'l, este calmi'l, este concilianti'l2.

Î ntr-un astfel de caz, faptul de a prezenta drept jalon ceea ce în
opinia promotorilor săi era, dacă este posibil, o măsură finală, nu avea
alt scop decâ t pe acela de a o valoriza in ochii partizanilor unor reforme
mai drastice.
Argumentu l direcţiei tinde întotdeauna să facă o etapă să se lege
de dezvoltări u lterioare. Cel care se apără împotriva acestui argument
pretinde că separă măsura preconizată, vrea ca aceasta să fie examinată
În ea însăşi, presupune că nu va antrena nici o schimbare în si tuaţia de
ansamblu şi a firmă că aceasta va putea fi considerată, odată luată
măsura, în aceeaşi stare de spirit ca şi anterior. Trebu ie deci, pentru ca
argumentul d irecţiei să poată fi combă tut, ca acţiunea avută În vedere
să prezinte un interes în sine, să poată fi apreciată independent de
direcţia În care angajează ea. Ne putem În treba dacă marea artă, în
educaţia intelectuală sau mora lă, nu rezidă in al egerea u nor etape
prezentând fiecare un interes propriu, independent de" fa ptul că ele

I G. RYLE, Tlle cOl/cep t of ",ind, p. 31 .
2 BENTHAM, Opere: Tratat de�pfe sofismele I'olitice, p. 463. (Ed . rom.: p. 31;

I/.t.)

348

Te/I II ici/c a rg /III/CII lai iuc

facili tează trecerea la o etapă ulterioară. Ordinea argumentelor într-u n
discurs va avea de ţinut cont de chiar aceastâ consideraţie.
Argumentu l direcţiei, cel al pantei alunecoase, sau al degetului
din angrenaj, sugerează că nu va fi posibil să ne oprim din drum. Cel
mai adesea doar experienţa trecu tului permite departajarea antagoniş
tilor, din acest punct de vedere.
Iată un bun exemplu despre u tilizarea sa, în legătură cu experien
ţele pe animale:
M�dicina experimentala pe animale admi tea ca pentru foioslil medi
cinei umane se putea sacrifica animalul. Imediat a aparut ideea ca, pentru
in teresul întregii umanitaţi, puteau fi· sacrificate câteva fi inţe umane .
Bi neîn ţeles, la început, această idee ridica opozi ţii interne puternice, dar
obişnuinţa învi nge totul . Se începe pri n a admite ideea experienţelor pe
condamnaţi la moarte, apoi este emisâ ideea experimentelor pe condam
naţii de drept comu n şi, în sfârşit, apare ideea experimentelor pe
duşmani! Mersul ideilor este, dupa cum se vede, extrem de redutabil şi în
acelaşi timp foarte insidiosl.

Invocând obişnuinţa, doctorul Baruk furnizează un motiv în
favoarea tezei care formează esenţialul argumentului direcţiei, şi
anume că nu suntem stăpâni pe comportamentul nostru ulterior, că nu
ne vom putea opri la o anumită etapă a evoluţiei într-o anumită direcţie.
Argumentul direcţiei implică deci, pe de o parte, existenţa unei
serii de etape către un anumit scop, cel mai adesea temut, iar pe de al tă
parte, dificultatea, dacă nu imposibili tatea de a te opri, odată ce eşti
angajat pe calea care d uce la el. Ripostele la acest argument se vor referi
deci la unul sa u la altul din aceste puncte.
O primă ripostă la argumentul direcţiei constă în indicarea u nor
dezvoltări, Începând cu prima etapă, diferite de cele care păreau a
speria. Ne bazăm pe ambigu ita tea de dezvol tare şi, ca urmare, pe
arbitrarul care constă În a nu vedea decât o singură d irecţie posibilă.
Această ripostă poate ridica de altfel alte obiecţii şi mai ales teama
de a nu şti încotro mergi; te temi de consecinţele imprevizibile ale unei
prime clătinări:
I H. BARUK, Le psychiatre dans la societe, La Semaine des Hopita/lx de Paris,
anul 25, n" 74, pp. 3046-3047.
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Dar noutatea, Filonous, noutatea! Acolo se afla pericolul. Noi le
opin ii trebuie dezavuate intotdeauna; ele clatina inteligenţele umane şi
nimeni nu ştie unde sfârşescl .
Se poate ară ta, d e asemenea, că Între etapa în discupe ş i următoa
care
ar fi de temut, există o di ferenţă calitativă. Aşa se face că B. S.
ele
r
Chlepner insistă pe diferen�a dintre naţionalizarea u nor întreprinderi şi
economia socialistă, către care pare ea să ducă:

Se poate susţine din acest moment cll naţional izarea unei Întreprin
deri sau chiar a unei ramuri industriale intregi nu constituie o mo!\sură
social istă, d i n moment ce restul economiei ramâne bazat pe principiu l
iniţiativei private, al economiei de piaţă şi ca ramura naţionalizatli însaşi
se supune disciplinei pieţei, mai eles acoperi nd u-şi chel tuielile prin
vânzari şi nu pri n subvenţii de la stat.
( . . . ) Singurul punct pe care am dori sa-I punem În evidenţa este că,
între o economie devenita social ista şi o economie in care unele ramuri a u
fost naţional izate, exista mai mult decât o diferenţă cantitativă; atmosfera
este diferita, sau cel putin ar putea fi diferită2.

Cel de-al doi lea gen de riposte priveşte posibi l i tatea opririi după o
anumită etapă. De obicei, opri rea va fi garantată de crearea u nui cadru
formal, juridic, care ne-ar împiedica să mergem dincolo de ceea ce a
fost decis. Totul este să ştim în ce măsură un formal ism este în stare să
se opună unei evoluţii naturale. O manieră obişnui tă de asemenea de a
prevedea oprirea, este aceea de a ne baza pe un echilibru de forţe care
ne-ar împiedica să mergem la nesfârşit într-o anumită d irecţie: se
presupune existenţa unui plura lism, care autorizează speranţa unei
rezistenţe ce s-ar amplifica pe măsură ce am continua într-un anumit
sens; este argumentul care convine adversa rilor solu ţiilor extreme.
Î n sfârşi t, un alt argument constă în a arăta că ne aflăm deja pe o
pantă fa tală de care ne temem şi că este indispensabil să facem primul
pas, într-o anumită direcţie, pentru a putea, după el, să ne oprim. Este
argumentul preferat de Demostene. Celor care nu voiau să salveze
BERKELEY, Opere alese, t. II: .Trei dialoguri Între Hylas ş; FiIOlIOIIS, al trei lea
dialog, p. 171.
2 B. S. CHLEPNER, Reflections sur le probleme des nationalisations, Rel'ue de
nl/stitut de Sociologie, 1 949, p. 219.
I
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Megalopolis, ameninţat de Sparta, pentru că era un aliat al Thebei,
Demostene le replică:
Daca lacedemonienii iau Megalopolis, Messene va fi in pericol. Daca
Însa iau Messene, eu spun ca vom face alianta cu thebanii. Atunci nu ar fi
mai avantajos şi mai onorabil sa-i primim imediat pe aliaţii Thebei şi sa
nu ne preta m la lacomia lacedemonienilor, În loc sa ezi tam sa sa lvam u n
popor, pe motiv ca este aliatu l thebanilor, sa-I sacrificăm, cu riscul de a
trebui să-i salvlim Într-o zi chiar pe thebani, şi aceasta nu fara a ne pune
pe noi Înşine În pericoJl ?

Trebuie deci, după Demostene, să faci un pas, pentru a n u fi forţat
să faci un altu l, cu mult mai grav.
Ne putem Întreba dacă cele două genuri de riposte, cele care pun
accentul pe natura dru mului şi cele care se referă la posibil i tatea de a
ne opri, se pot combina, pentru un auditor unic. Se pare că da. Acesta
va fi l inişti t imediat de o argumentare de ansamblu, care să-i arate că
este vorba despre altceva decâ t de ce se temea el, şi care să-i arăte
posibil itatea de a se opri.
Argumentul direcţiei poa te lua forme diverse: una dintre acestea
este argumentul propagării. Este vorba de a pune în gardă împotriva
unor fenomene care, prin intermediul unor mecanisme naturale sau
sociale, ar avea tendinţa de a se transmite din aproape în aproape, de a
se multiplica şi de a deveni, prin chiar această creştere, nocive.
Dacă fenomenul initial este, el Însuşi, considerat deja drept un rău,
se va recurge cel mai �desea la noţiunea de con tagiune. Î n acest fel
sfătuieşte PiU să fie stârpite din faşă principiile revoluţionare:
Dacă vreodata principiile iacobi nismului ar fi să triumfe în insulele
franceze d i n lndiile occidentale am putea noi spera să le salvăm pe ale
noastre de contagiu ne2?

în argumentul contagiunii, există deci o compl ici tate Între două
puncte de vedere devalorizante, lucrul de care ne temem ca jalon este,
În acelaşi timp, stigmatizat ca rău .
I DEMOSTENE, Discursllri: Pell tru Mega/opo/italli, § § 20-21 .
2 w. PITT, OratitJ/ls OII tlle Frellcll war, p. 61, 30 dec. 1794.
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Perspectiva este cu totul diferită în argumentul vulgarizării.
Suntem preveniţi contra propagării care ar devaloriza, făcând comun şi
vul gar, ceea ce este deosebit pentru că-i rar, limitat, secret. Invers, da r
dintr-o perspectivă analogă, argumentul consolidăn'i avertizează împo
tri va repetiţiilor care dau deplină semnificaţie şi valoare la ceea ce nu
era decât eboşă, bâlbâială, fantezie şi care va deveni mit, legendă,
regulă de condu i tă.
Î n sfârşi t, există o serie de va riante ale argumentului d irecţiei care
pun accentul pe scllimbarea de /latură între primele etape şi punctul final.
Tipul său poate fi luat din sori tul grecesc, în care trecerea de la o
grămadă de grâu la o grămadă fără un bob, mereu reînnoită, se termină
cu ceva ce nu mai este o grămadă. Schimbarea va pu tea fi interpretată
drept o veri tabilă schimbare de na tură, sau drept revelarea adevăratei
naturi a pri milor paşi . Pupn contează. Trebu ie să fim atenţi. Astfel:
Fiecare concesie făcută inamicului şi spiritului de neseriozitate ar
antrena o al ta. Aceasta nu ar fi mai gravă decât prima, dar ambele, cap la
cap, ar forma o laşitate. Două laşităţi reu nile ar produce dezonoareal.

Comicul acestor schimbări de natură face loc unor glume precum
cea a lui P. Oppius care spune despre " neamul Lentuli lor, u nde în mod
regulat copiii erau mai mărunţi de sta tură decât părinţii: ' Acest neam
va pieri prin naştere"'2.
Toa te aceste dezvoltări, chiar dacă sunt marcate de ideea de conta
giune, de vulgarizare, de consolidare, de schimbare de na tură, arată că
un fenomen, inserat într-o serie dinamică, dobândeşte o semnificaţie
diferită de cea pe care ar fi luat-o în mod izolat. Această semnificaţie
variază în funcţie de rolul care-i este da t în această serie.

§ 67. Depăşirea
Spre deosebire de argumentul direCţiei, care ne face să ne temem
ca o acţiune să nu ne angajeze într-un angrenaj de al cărui rezultat ne
temem, argumentele depăşirii insistă pe posibilitatea de a merge mereu
I A. CAMUS, Actl/elles, p. 57.
QUINllLIAN, Arta oratorică, v oI . II, cartea VI, cap. III, § 67. (Ed. ro m.:
Minerva, Bucureşti, 1974, p. 176; n . t.)
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mai depa rte într-un anumit sens, fără să se întrevadă o limită În aceasti'l
direcţie, şi aceasta cu o creştere continuă de valoare. După cum spune o
ţărancă, din tr-o culegere a lui Jouhandeau: " Este cu atât mai bun cu câ t
este mai bun " l . Astfel Calvin afirmă că niciodată nu exageri'lm În
direcţia care îi atribuie orice glorie, orice virtute lui Dumnezeu :
Î nsă noi nu am citit despre nimeni care ar fi fost blamat pentru
băut prea mult din izvorul apei vii2.

cii

a

Prezentând u-I sub această lumină, poate fi apărat un comporta
ment pe care auditorii ar fi tentaţi să-I bla meze, dar care va fi situat in
continuarea a ceea ce ei aprobă şi admiră: spre exemplu, fanatismul
naţional ist sau rel igios În ochii patrioţilor sau ai credincioşilor. Ne
pu tem, de altfel, servi de depăşire pentru a devaloriza o stare, o
situaţie, de care am pu tea fi mulţumiţi, dar căreia o stare mai favorabilă
se presupune că-i poate succede. Celor care considerau situaţia militară
destul de bună pentru a iniţia negocieri de pace cu Franţa, Pitt le
răspundea:
Că suntem astăzi mai În sigurantă, nu numai că admit, dar preti nd
chiar că perspectivele se ameliorează din zi În zi şi că această sigurantă
este din ce În ce mai garantată3.

Ceea ce contează nu este de a realiza un anumit scop, de a ajunge
la o anumită etapă, ci de a continua, de a depăşi, de a transcende, În
sensul ind icat de două sau de mai mul te jaloane. Ceea ce este important
nu este un scop definit: fiecare situaţie serveşte, dimpotrivă, ca jalon şi
ca trambulină penniţând să se continue la infinit într-o anumită direc�e.
Această formă de raţionament nu este utilizată doar pentru a
promova o anu mită conduită, ci şi, mai ales in lucrarile filosofice,
pentru a defini anumite noţiuni " rafinate", pornind de la concepţii de
simţ comun prezentate ca punct de plecare. Astfel Sartre, pornind de la
o noţiune a relei credinţe, care se inspira, la prima vedere, din simţul
comun, ajunge, datorita depaşirii, la o concepţie destul de indepartata
JOUHANDEAU, UII monde, p. 251.
CALVIN, fnvătă tura religiei creştine, Adresă introd uctivă către regele
Francisc 1, p. 7. (Ed. rom.: Cartea Creştină, Oradea, 2003, p. 1 1 1; lI.t.)
3 W. PITI, OratiotlS OII tlle Freudl war, p. 93 (27 mai 1 795).
1

2
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de ea şi conform căreia orice angajare în social şi în rational ar fi mai
mult sau mai puţin marcată de rea credinţă!.
De asemenea, Cla parede, Într-o anal iză amuzantă, la care am făcut
"
deja aluzie în altă parte, arată cum sensul cuvântului "asocia ţionism
evoluează întotdeauna puţin mai mult într-o anumită direcţie. Evoluţia
l ui ar aminti atitudinea acestu i revoluţionar prin temperament, care se
defineşte, nu printr-un program anume, ci prin faptul de a se situa
în totdeauna mai la stânga2•
Pentru a întemeia această concepţie a unei direcţii nelimitate, şi ai
cărei termeni s unt ierarhizaţi, vom prezenta l a capătul ei un idea l
inaccesibil, dar ai cărui termeni realizabi l i constituie întruchipări din ce
în ce mai perfecte, din ce în ce mai pure, din ce în ce mai apropiate de
termenul ultim3; ele ar fi " oglinda " lui, " imaginea " lui, că există adică,
de la ideal la ele, ° mişcare descendentă care garantează caracterul
inaccesibil al acestuia, oricare ar fi progresele realizate.
Î n alte cazuri, idealul nu se concepe decât datorită termenilor
inferiori, cărora ne opunem şi pe care îi depăşim. Aşa se face că, pentru
Lecomte de Nouy:
Omul rămâne deci din punct de vedere biologic un animal. Vom
vedea, ul terior, că această stare de lucruri era necesară, căci numai
luptând impotriva instinctelor sale se umanizează eP.

Adesea această tehnică este utilizată pentru a transforma argu
mentele contra în argu mente pentru, ca să arate că ceea ce era consi
derat până în prezent un obstacol, este în realitate un mijloc de a ajunge
la un stadiu superior, precum boala care face organismul mai rezistent,
imunizându-l.

J.-P. SARTRE, Fiil/ţa şi I/eal/tu/, p. 109. Cf. § 48: Tehnici care vizează
prezentarea tezelor drept compatibile sau i ncompatibile.
2 CLAPAREDE, La gel/e�e de /'Ilypo tlle�c, p. 45; ef. Ch. PERELMAN şi L.
OLBRECHTS-TYTECA, Les 1I0tiol/s et [ 'a"gumelltatiml, pp. 260-261 şi § 35 .
Uzajurile argumentative şi plasticitatea notiunilor.
3 Cf. PLOTIN, EI/lleade, 1, 2, § 6.)
4 LECOMTE DU NOO Y, L '/IOII/Ille et �a destil1ee, p. 100.
I
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Refutarea argumentării prin depăşire se găseşte În constatarea cil
este imposibil să se meargă la infinit în direcţia preconizată, fie pentru
că se ajunge l a un absol ut, fie pentru că se ajunge la o incompatibilita te.
A ajunge la un termen absolut, perfect, înseamnă să recunoaştem eil
trebuie să renunţăm la progresie. Pascal,'care adoptă punctul de vedere
cartezian în maniera sa de a trata definiţiile, afirmă că
împingând cercetările din ce în ce mai mul t, se ajunge În mod necesar l a
cuvi nte primitive pe care nu le mai putem defini şi la principii atât de
clare, Încât altele mai clare care să servească la dovedirea lor nu s-ar găsj l .

Nu se pune problema, În aceste cond iţii, de a urmări Încă un ideal,
de a spori o valoare, perfecţiunea obţinută opunându-se perfectibi
I ităţii . Pe de altă parte, ceea ce poate să se opună, de asemenea, progre
siei continue, depăşirii, este că suntem conduşi spre ridicolul rezultat
din incompatibilitatea cu valorile la care ne repugnă să renunţăm:
trebuie deci cău tat un echilibru care să permită armonizarea valorilor
care, În ultimă instanţă, ar intra în conflict. A avertiza împotriva
exceselor la care poate duce Încrederea nelimitată Într-o maximă, într-o
linie de condu i tă, înseamnă, Întotdeauna, să faci să intervină alte valori
a căror respectare să o impui. De aceea, stoicii avertizează împotriva
excesului de dispreţ faţil de corp care ar duce la o sinucidere absurdă.
Aşa se face că un teolog, care spune despre căile Domnului că sunt de
nepătruns, este obligat să limiteze această afirmaţie Într-un fel sau altul,
al tfel riscă să facă teologia imposi bilă. EI va spune, spre exempl u, căile
Domnului sunt de nepătruns pentru lumina naturală, sau că su nt de
nepiltruns fără revelaţie.
Î n argumentarea care recurge la depăşire, ceea ce intereseazil
adesea pe auditori, mai mult decât termenul ultim Într-o direcţie dată,
mereu evaziv, este valoarea pe care aceasta argumentare o confera unor
termeni situaţi înainte de el şi la care se referă în realitate dezbaterea.
Este ceea ce reiese în mod clar din ana liza figurilor destinate sa
realizeze depăşirea. Ne gândim înainte de toate la !Jiperbolă şi la litotă.
1 PASCAL, Oeut'res, Bibl. de la Pleiade, Despre spiritul geometric, p. 362. (Ed.
rom.: In: Opere Ştiinţifice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1 967, p. 148; 1/.1. )

Argllll/eF tele bazate pe structllra reallli lli

355

Hiperbola este un mod exagerat de a ne exprima. Aşa cu m spunea
Du marsais:
Ne servim de cuvinte care, luate lld lit/eram, merg dincolo de adevăr,
şi reprezintă, plusul sau minusul, pentru a face să se înţeleagă vreun
exces în mare sau în mic. Cei care ne înţeleg, elimină din exprimarea
noastră ceea ce trebuie elimina t1 .

Hiperbola diferă de argumentarea obişnuită prin depăşire prin
ace ea că ea nu este nici justificată, nici pregătită, ci lansată în mod
bruta l: rolul ei este, totuşi, de a da o direcţie gândirii, de a o orienta în
aprecierea acestei direcţii şi, numai printr-un şoc de întoarcere, de a da
o ind icaţie despre termenul care intereseazi'l. De unde marja enormă de
libertate în enunţuri, fie că este vorba despre simple afirmaţii de fapt, ca
în acest exemplu, luat d i n E"eida:
Gemenele stânci ameninţă cerul2,

fie de comparaţie, ca în acest exemplu, luat din discursul funebru al l u i
Conde:
asemănător, în salturile sale îndrăzneţe şi in mersul său uşor acelor
animale viguroase şi săritoare, el nu înaintează decât prin sărituri vii şi
impetuoase, şi nu este oprit nici de munti nici de prăpăstiil.

Hiperbolele care utilizează expresii concrete, nu tind, d u pă cum a
remarcat deja Erdmann, să creeze imagini4• Rolul lor este de a da u n
punct de referinţă care, Într-o direcţie da tă, să atragă spiritul, pentru ca
după aceea să-I oblige să revini'l puţin În urmă, la limita extremă a ceea
ce i se pare compatibil cu ideea l u i despre u man, despre posibil, despre
veridic, cu tot ceea ce admite el de altfel.

DUMARSAIS, Des Tr0l'es, p. 98.
Citat de QUINTILlAN, A rta oralorică, voI. III, cartea VIII, cap. VI, § 68.(Elleidl',
cântu l 1, vv. 162-163).
3 Citat de SAINT-AUBAIN, Guide pour la classe de rll/?torique, p. 90. (Texte după
BOSSUET, Bibl. de la Pleiade, Oraisoll fllllebre de LOllis de BOl/rboll, l'I'illce de
COl/de, p. 216).
� K. O. ERDMA N N, Die Bedelltullg des Wortes, p. 224.
1

2
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Lui Duma rsais, care nu vede în hiperbolă decât elementul exa ge
rare, şi nu depăşirea, care ni se pare esen ţială, îi di splace această
manieră de exprimare proprie " orientali lor" şi " tinerilor" . El preconi
zează să nu se utilizeze decât cu precauţii oratorice precum " ca să ne
exprimăm astfel " , " dacă se poate spune astfel " , care nu ar mai face din
ea decât o simplă figură de stil . ar, aceste precauţi i oratorice, nici cel
care le u til izează nu doreşte să fie luate prea În serios. Căci o depăşire
este tocmai ceea ce vizează hiperbola, când are, ceea ce se întâmplă
aproape mereu, un scop argumentativ. Precum această maximă de
Audiberti, citată de Pau lhan ca exemplu de hiperbolă:
Nimic nu va fi decât ceea ce a fostI,
şi care, pri n depăşire, dă valoare pozitivă trecutul ui.
Să semnalăm că anticii distingeau adesea două genuri de hiperbole,
considerate ca foarte diferi te, a mplificarea şi atenuarea. Un exemplu
pentru acest ultim gen ar fi:
Abia se ma i ţine pe picioare2.
Dar, prin caracterul său abstract, maxima lui Aud iberti, care ar
putea fi interpretată Într-o manieră sau alta, ne aratâ că slăbirea şi
îngrăşarea sunt, în hiperbolâ, un singur şi acelaşi proces de depâşire.
Li tota, la râ ndul ei, este definită, în general, prin contrast cu
hiperbola, ca fiind un mod de a ne exprima care pare că atenueazâ
judecata3. Exemplul clasic de li totă este " O, pleacâ! Vai, nu te pot urâ "
al Chimenei4• Dumarsais citează mai ales " nu-i prost", " Pi tagora nu
este un autor de dispreţuit " , " eu nu sunt diform " .
Dacă litota poate fi opusă hiperbolei, este din cauză că, pentru
stabilirea unei valori, Îşi cautâ sprijin Într-un punct situat dincoace de
aceasta, în loc să şi-l caute dincolo, În depâşire.

I J. PAULHAN, Les figures ou la rhetorique decryptee, Calliers du Sud, p. 370.
2 QUINTILIAN, A rta oratorică, voI. III, cartea VIII, cap. VI, § 73. (Ed. rom.:
Minerva, Bucureşti, 1974, p. 377; n.t.)
3 DUMARSAIS, Des Tropes, p. 97.
4 CORNEILLE, CidJll, actul III, sc. IV. (Ed. rom.: Univers, Bucureşti, 1983,
p.55.Traducere de Aurel Covaci; lI.t.)
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Cel mai adesea, litota se exprimă printr-o negaţie. Fâră îndoiaU!
există li tote sub formă de aserţiune, precum "este destul de bun", când
această expresie desemnează o valoare foarte apreciată. Dar tocmai în
litota prin negare am fi noi tentaţi să vedem mecanismul-tip al acestei
figuri. Termenul menţionat, şi respins, trebuie să servească de tra m
bul ină pentru ca gândirea să ia direqia dorită. Se sugerează că acest
termen ar fi putut fi admis în mod normal ca adecvat, în aceste
circumstanţe, şi date fiind informaţi ile de care dispunea auditorul.
Chimene afirmă că ar fi trebuit să urască, că ar fi fost normal să urască
şi că auditorul ei ar putea crede acest lucru. Plecând de la această
negare a normal ului, gândirea este dirijată către alţi termeni. Or,
termenul respins este adesea el însuşi o hiperbolă. Î n " Pitagora nu es te
un autor de d ispreţui t " efectul de surpriză este cauza t de această
hiperbolă, evocată pentru a fi imediat respinsă.
Mai mult chiar decât hiperbola, litota cere ca a u ditorul să
cunoască un anumit nu măr de date care îl vor ghida în interpretarea sa.
"
" El nu este prost poate fi luat într-un sens static sau ca elan către o
direcţie. De u nde interesul care există în a uza de litote bazate pe
respingerea unei hiperbole.
Relaţiile dintre aceste două figuri sunt deci mult mai complexe,
credem noi, decât pare în mod obişnu i t. Hiperbola ar avea adesea
funqia de a pregăti litota, a cărei intenţie, fără ea, ar putea să ne scape.
Aceasta din urmă nu este deci întotdeauna, d u pă cum se spune, o
confesiune cu voce scăzutăI.
Să remarcăm, În legătură cu aceasta, că litota se poate transforma
în ironie prin suprimarea nega ţiei. Despre un acelaşi om diform, despre
"
care prin litotă se spunea " nu este un Adonis , se va putea spune prin
"
Î
ironie " este un Adonis . n primul caz, avem o mişcare a gândirii de-a
lungul unei scări de va lori, În celă lalt, o confruntare între o calificare ş i
o realitate percepută. Î n primul caz, direcţia este cea care domină, în a l
doi lea, n u dorim c a spiritul să se întoarcă imediat î n u rmă, c i să
constate ridicol ul născu t dintr-o incompatibilitate.
Hiperbola, adesea în mod i nvoluntar comică, poate produce acest
efect în mod premeditat.
I

CI.-L. ESTEVE,

Etu des philosoplliqllcs sur l 'exp,.essiUlJ littemirr,

p. 87.
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Să cităm această butadă redată de Pseudo-Longin:
EI avea un pilmânt la ţară, care nu era mai mare decât epistola unui
lacedemonian l.

Este vorba aici despre comicul argumentării. Fără existenţa unor
hiperbole serioase, ar fi conceput oare autorul această glumă amuzantă?

b) LEGĂTURILE DE COEXISTENŢĂ
§ 68. Persoana şi actele sale
Î n timp ce, în legă turile de succesiune, termeni i confruntaţi se
găsesc pe un acelaşi plan fenomenal, legăturile de coexistenţă unesc
două realităţi de nivel inegal, u na fiind mai importantă, mai explicativă
decât cealaltă. Caracterul mai structurat al unuia din termeni este cel
care deosebeşte acest tip de legă tură, ordinea temporală a elementelor
fiind cu totul secundară: vorbim despre legăturile de coexistenţă, nu
pentru a insista asu pra simultaneităţii termenilor, ci pentru a opune
acest fel de legături ale realului legă turilor de succesiune în care
ordinea temporală este primordială2. Legă tura de coexistenţă funda
mentală, în filozofie, este cea care uneşte o esenţă de manifestă rile ei. Ni
se pare totuşi cii prototipul acestei construcţii teoretice se află în
raporturile care există între o persoam'l şi actele sale. Prin examinarea
acestei relaţii ne vom începe anal iza noastră3.
Construcţia persoanei umane, pe care o subîntindem actelor, este
legată de o distincţie între ceea ce se consideră important, natural,
propriu fi in�ei despre care se vorbeşte, şi ceea ce se consideră drept
tranzi toriu, drept manifestare exterioara subiectului. Aceasta legatura
între persoana şi actele sale neconsti tuind un raport necesar, neavând
aceleaşi caractere de stabilitate ca relaţia care există între un obiect şi

1 LONGINUS, Tratatul despre sublim, cap. XXXI, p. 151.
în mod asemănător, A. ANGYAL, FOlll1datiollsfor a science ofpersol1ality, cap. VIII.
3 Pentru § 68 la 71, ef. Ch. PERELMAN şi L. OLBRECHTS-1YTECA, Rlletoriqlle
et l'I!ilosopl,ie, pp. 49 la 84: (Act şi persoană în argumentare).
2
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calităţile sale, si mpla repetare a unui act poate antrena, fie o reconstruc
ţie a persoanei, fie o adeziune mai puternică l� constructia anterioară.
Este evident că concepţia despre persoană poate varia mult În
cţie
de epocă şi de metafizica adoptată. Argumentarea primitivilor
fun
s-ar servi de o idee despre persoană mult mai largă decât a noastră: ar
face parte din ea, fără Îndoială, toate apartmel/ ţele, umbra, totemul, nu
mele, fragmente separate ale corpului, iar Între ele şi întregul persoanei
nu am stabili, eventual, decât o legă tură simbol ică. Un singur exempl u ,
fr umuseţea unei femei, este suficient pentru a arăta CU ill poate f i
considerat u n fenomen, fie parte integrantă a persoanei, a esenţei sale,
fie ca una dintre manifestările sale tranzitorii, adică un simplu act.
Legând u n fenomen de structura persoanei, îi acordăm un statut
mai important: Înseamnă să spunem că maniera de a construi persoana
va pu tea face obiectul unor acorduri limitate, precare, particulare unu i
grup dat, acorduri susceptibile de revizuire sub influenţa unei noi
concepţii religioase, filosofice sau ştiinţifice.
Ideea de " persoană " introduce un element de stabi litate. Orice
argument referitor la persoană se bazează pe această stabilitate: o
prezumăm, interpretând actul în funcţie de persoană, regretăm că
această stabilitate nu a fost respectată, când i se ad resează cuiva repro
şul de incoerenţă sau de schimbare nejustificată. Un mare număr de
argumentări tind să dovedească faptul că persoana nu s-a schimbat, că
schimbarea este aparentă, că circumstanţele sunt cele care s-a u
schimbat etc.l.
Totodată, stabil itatea persoanei nu este niciodată absolut sigură:
unele tehnici lingvistice vor contribui la accentuarea impresiei de
permanenţă; cea mai i mportantă este folosirea substantivu l u i propriu .
Desemnarea persoanei prin anumite trăsături (avarul de tatăl tă u),
ipostaza unor sentimente (cea a cărei violenţă ţi-a Însoţit copilăria) pot,
de asemenea, să concure la aceasta. Calificarea, epitetul (acest erou,
Charlemagne cu barbă albă) tind să facă i muabile anumite caractere, a
căror stabilitate o Întăreşte pe cea a personajului. Datorită acestei stabi-

1

ef. N. LEITES, The third international on its changes of policy, in lucrarea
colectivi! editati! de H. LASSWELL, LUIIg/luge of polities.
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lităţi un merit dobândit, sau care va fi dobândit, poate fi a tribuit cuiva
Într-un mod atemporal. Cum pe bună dreptate remarcă Kenneth Burke:
Un erou este mai Întâi un om care Înfilptuieşte fapte eroice; iar
" constil În actele sale. Şi apoi, un erou poate fi un om cu
eroismul
"
posibilitilţi de acţiune eroicil. Soldaţii care se duc la rilzboi sunt nişte eroi
În acest sens . . . Sau un om poate fi considerat erou pentru cii a ÎI/foptllit
acte eroice, deşi În starea Illi actualii el poate fi, În orice caz, prea biltrân
sau prea slab pentru a le Îndeplini1 .

Dar această stabilitate a persoanei, care o face într-o oarecare
măsură să semene cu un lucru, cu proprietă �ile determinate odată
pentru totdeauna, se opune libertăţii sale, spontaneităţii, posibili tăţii
sale de a se schimba. De aceea, suntem mult mai înclinaţi să-i stabi
lizăm pe alţii, decât pe noi înşine:
ceilal ţi pot avea, şi au adesea, calitilţi mult superioare celor ale mele, dar
calitilţile lor aderil la ei cu mult mai mult decât aderil la mine defectele
mele: dacii ei sunt generoşi, inteligenţi, muncitori, seducâtori, vor rilmâne
astfel, tot aşa cum vor rilmâne avari, proşti, leneşi, plictisitori, dacii aşa
sunt filcu li. Eu nu. Eu nu sunt poet; dar Într-o secundil e posibil sil devin.
Lucrarea pe care Încil nu am putut s-o scriu nimic nu mii împiedicil s-o
scriu mâine. Aceastil plastici tate o avea şi Silvia, amestec de faptil şi de
îndoialil2.

Faptu l că i se acordă Sylviei, văzută pentru prima dată, un
adevărat privilegiu înseamnă că i se recunoaşte această plasticitate pe
care fiecare şi-o acordi'l în mod spontan, negând-o În acelaşi timp tot
atât de spontan altcuiva. Orice periclitare a acestei facultaţi de reÎnnoire
este resimţită în mod dezagreabil. De unde, fara îndoială, starea de rau
pe care o încercam când ne auzim prietenii vorbind, chiar şi elogios,
despre conduita pe care o vom avea3•
Existenţial ismul, punând accentul pe libertatea persoanei, care ar
opune-o net lucruril or, a putut elabora o ontologie originala. Unel e
pagini, ce par d intr-o metafizica complicata, afirma doar ca refuzi'lm sa
vedem în raportul persoanei cu actele sale o simpla replica a raportul u i
1 K . BURKE, A CraII/mar of 1II0tives, p . 42.
2 E. BERL, Sylvia, p. 86.
3 ef. J. PAULHAN, Elltretiell sur des faits divers, p. 67.
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dintre un obiect şi proprietă ţile luP. Obiectul, care se defineşte plecând
de la proprietă �ile lui, furnizează model ul unei concepţii despre
persoană, stabilizată plecându-se de la unele dintre actele sa le,
transformate în ca lităţi, În virtuţi, pe care le integrăm Într-o esenţă
in va riabi lă. Dar, dacă persoana nu ar avea puterea de a se transforma,
de a se modifica, de a se converti, de a intoarce in vreun fel spatele
trecutului său, formarea educativi'l ar fi o a măgire, morala nu ar avea
sens, iar ideile de responsabilitate, de merit şi de culpabilita te, legate de
cea de libertate a persoanei, ar trebui să fie abandonate în benefic iul
unei simple aprecieri pragmatice a comportamente lor.
Î n argumentare, persoana, considerată suport al unei serii de
calităţi, au torul unei serii de acte şi de judecăţi, obiectul unei serii de
aprecieri, este o fiinţă durabil i'l în jurul căreia se grupează o întreagă
serie de fenomene cărora ea le dă coeziune şi semnificaţie. Dar, ca
subiect liber, persoana posedă această spontaneita te, această putere de
a se schimba şi de a se transforma, această posibil i tate de a fi
persuadată şi de a rezista la persuasiune, care fac d in om u n obiect de
studiu s u i getteris iar din ştiinţele u mane, discipl ine care nu se pot
mulţumi să copieze În mod fidel metodologia ştiinţelor natu rale.
Astfel, ca să luăm un exemplu, morala şi dreptul au nevoie de
noţiuni despre persvallă şi act în legătura şi În independenţa lor relativă.
Morala şi dreptul judecă În acelaşi timp actul şi agentul: ele nu s-ar
putea mulţumi să ia în considerare doar unul d intre aceste două
elemente. Din însuşi faptul că este judecat el, individul, şi nu actele
sale, se admite că el este lega t de actele pe care le-a comis. Dar dacă ne
ocupăm de el este din cauza actelor, pe care suntem capabili să le
cal ificăm independent de persoana lui. Î n ti mp ce noţiunile de
responsabili tate, de merit şi de culpabi l itate se referă la persoană, cele
de normă, de regulă, se preocupă inainte de toate de act. Totuşi, acea stă
disociere a actului de persoană nu este niciodată decât parţială şi
precară. Meritul unei persoane ar putea fi conceput independent de
actele sale, dar acest l ucru nu ar fi posibil decât Într-o metafizică în care
referirea la acte ar fi prezentată în context. Pe de altă parte, dacă
regulile prescriu sau interzic anumite acte, forţa lor morali'l sau juridică
I CL J.-P.

SARTRE, FiiI/Ia şi "eal/tu/, pp. 158 şi urm.
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rezidă în faptul că ele se adreseazi\ unor persoane. Termenii relaţiei act
persoană sunt destul de independenţi pentru a ne permite, câ nd este
nevoie, si\ ne servim de fiecare d intre ei separa t şi sunt suficient de
legaţi pentru ca intervenţia lor conjugată să ca racterizeze domenii
întregi ale vieţi i sociale.

§ 69. Interacţiunea dintre act şi persoană
După aceste consideraţii de ordin general, vom anal iza succesi v
influenţa actelor asupra concepţiei despre persoană, pe cea a persoanei
asupra actelor ei, pentru a termina cu semnala rea unor situa ţii în care
interacţiu nea este atât de marcată, încât analiza însăşi nu ar pu tea da
întâietate unui element sau altuia.
Reacţia actului asupra agentul ui este de natură să modifice în mod
constant concepţia noastră despre persoană, fie că este vorba despre
acte noi care i se atribuie, fie despre acte vechi la care ne referim. Şi
unele, şi altele joacă un rol analog în argumentare, deşi se acordă o
întâ ietate actelor celor mai recente. Cu excepţia cazurilor limită, pe care
le vom anal iza într-un paragraf ul terior, construcţia persoanei nu este
niciodată terminată, nici chiar la moartea ei. Este însă de la sine înţeles
că, cu cât un personaj se întoarce mai mult în istorie, cu atât imaginea
pe care ne-o facem despre el este mai rigidă. Du pă cum bine a remarcat
R. Aron:
Celiilalt, prezent, ne aminteşte neîncetat capacita tea sa de a se
schimba, absent, el este prizonierul imaginii pe care ne-am facut-o despre
el. ( . . . ) Daca mai distingem înca în prietenii noştri ceea ce sunt de ceea ce
fac, aceastâ distincţie se şterge pe masura ce oamenii se cufundâ în
trecutI.

Persoana ar coincide în acest caz cu ansamblul structurat al actelor
sale cunoscute; mai exact, vom spune noi, relaţia dintre ceea ce trebuie
considerat ca fiind esenţa persoanei şi actele care nu sunt decât
manifestarea ei este definită o dată pentru totdeauna. Totuşi această
rigiditate nu este decât relativă: nu numai că documente noi pot
I R. ARON, Introducere În filosufia istoriei, p. 80. (Ed. rom.: Humanitas, Bucureşti,
1997; n.t.)
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determina o revizuire dar, în afara orici\rui fapt nou, o evolu ţie a
opiniei publice sau o alti\ concepţie despre istorie pot modifica concep
ţia despre personaj, prin integrarea în structura l u i a unor acte negl ijate
anterior sau prin minimal izarea unor acte co �siderate i mportante pâni\
atunci.
Actul nu poate fi considerat drept un simplu i ndice, revelator
pentru caracterul intim al persoanei, care ar fi invariabil, da r i naccesibil
fără intermediarul actului. Suntem Întrucâtva şocaţi de acest pasaj d i n
Isocrate, care asimilează oamenii c u ciupercile veninoase:
Cel mai bine ar fi, într-adevăr, dacă un semn i-ar d istinge pe
oamenii vicioşi, ca să fie pedepsiţi înainte să fi făcut ceva rău u nuia dintre
concetă ţenii lor. Dar întrucât nu pot fi recunoscuţi înainte să fi făcut rău
cuiva, măcar atunci când sunt descoperiţi, bine ar fi ca toată lu mea să-i
deteste şi să-i privească ca pe nişte duşmani ai tu turorl.

Rezultă de aici că pedeapsa ar trebui să fie proporţională nu c u
gravitatea ofensei, c i c u răutatea naturii p e care o dezvăl uie.
Î n concepţia noastră obişnuită, un act este, mai degrabă, un indice,
un element care ne permite să construim şi să reconstruim imaginea
noastri\ despre persoană, să o c1asificăm în categorii cărora li se apl ică
anumite denumiri, ca în celebrul pasaj al l u i Pascal :
N u există decât trei feluri de persoane: unele care î l slujesc pe
Dumnezeu, pentru că l-au găsit: alţii care se întrebuinţează să-I ca ute
pentru că nu l-au găsit; ceilalţi sunt cei care nu-I caută pentru că nu l-a u
găsit. Prim ii sunt raţionali şi fericiţi, ul timii sunt nebuni şi ne fericiţi, cei
din mijloc sunt nefericiţi, dar rezonabi li2.

Valoarea pe care o atribu i m actului ne incită la a atribu i o anumită
valoare persoanei, dar nu este vorba despre o valorizare nedeterminată.
Î n cazul în care un act antrenează un transfer de valoare, acesta este
corelati v cu o remaniere a concepţiei noas tre despre persoană, căreia îi
vom atribu i, În mod explicit, sau implicit, anumite tendinţe, aptitudini,
instincte sau noi sentimente.
l lSOCRATE, Discllrsuri: COl/tra ll1i Loc/iites, § 14.
2 PASCAL, Cugetă,.i, p. 922 (257 ed. Brunschvicg). (Ed . rom.: A ion, Oradea,
1 998, p. 265.).
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Prin act, înţelegem tot ceea ce poate fi considerat drept emanaţie a
persoanei, fie ci\ sunt acţiuni, moduri de exprimare, reacţii emotive,
ticuri involuntare sau judecăti. Acest ul tim punct este pentru analiza
noastri\ esenţial. Î ntr-adevăr, �cordând o anumită valoare unei judecăţi,
antreni\m prin aceasta chiar o apreciere asupra autoru l u i ei; uneori, de
al tfel, judecata permite aprecierea judecătorului:
" Plrilall tl.e e destoinic, deştept, pllcut, îşi face datoria la ti mp,
cred incios şi ataşat faţa de stapânul sau, şi totuşi nu este luat in seama; nu
place, nu e apreciat" . Fii mai lamurit: pe Philante îl învinuieşti, sau pe
nobilul pe care îl slujeşte eJI?

Judecata asupra judecătorul u i presupune un anu mit acord privi
tor la valoarea obiectului despre care a tratat judecătorul; contestând
acest acord, se poate ajunge la modi ficarea judecăţii despre judecător.
Dimpotrivă, atunci când preti ndem că judecăm o persoană după
expresiile pe care le utilizează, deplasarea discuţiei asupra obiectului
este mul t mai dificilă. Theodore Reinach remarci\ la Furtwăngler, în
controversa pe tema tiarei lui Saitapharnes, expresiile " fra udă groso
lani\ " , " invenţii demne de dispreţ" şi conchide:
Judecaţi atât de excesive îl judeca mai ales pe cel care le emite2.

Aici, descalificarea adversarului pare a fi legată de un defect de
imparţialitate; în alte cazuri, va fi acuzat de uşurinţă. Fără îndoială nu
pu tem acuza de parţialitate sau de uşurinţă în exprimare, decât dacă
există acord cu privire la obiect. Totuşi, cel mai adesea, ne referim nu la
acesta, ci la o normă general admisă de măsurare, de bună-cuviinţă,
care ar permite să fie descalifica t, în orice caz, adversarul care se
îndepărtează de ea. De unde pericolul bine cunoscut de a apăra o cauză
bună prin expresii prea violente.
Se întâmplă rar ca reacţia actului asupra persoanei să se limiteze la
o valorizare sau la o devalorizare a acesteia' din urmă. Cel mai adesea
persoana serveşte, ca să ne exprimăm astfel, drept releu ce permite
trecerea de la acte cunoscute la acte necunoscute, de la cunoaşterea
1 LA BRUYERE, Caracterele, 8, 270. (Ed. rom .: Editura Pentru Literatura,
Bucureşti, 1968, v oI . 1: Despre cei mari, p. 397; II. t.)
2 A. VAYSON DE PRADENNE, ILs fral/des en archealagie pre1.istorique, pp. 536-537.
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unor acte trecu te la prevederea unor acte viitoare. Această tehnica este
utili zată constant, mai ales în dezbaterile judiciare. Uneori, acest proce
deu se va referi la acte de aceeaşi natură (cine nu a fost niciodată u n
răz vrătit nu va unelti niciodată răsturnări de regate)!, uneori va per
mite trecerea de la unele acte la altele asemănătoare (cine a depus
mărturie mincinoasă nu va ezita să aducă martori mincinoşi în apăra
rea sa)2, uneori el se va compl ica cu un argument a fortiari (" dacă cineva
"
a comis un sacrilegiu, va comite şi un furt p.
Actele care servesc drept premisă pot fi obişnuite; pot fi şi rare:
i mportant este să fie considerate caracteristice. Pentru ca actul unic să
nu reacţioneze asupra persoanei, vor fi necesare tehnici particulare
despre care vom vorbi mai departe; erorile acumulate de adversar pot
servi la descal ificarea lui; chiar şi o singură eroare poate fi propice
pentru aceasta.
Această garantare a unui act printr-un al tul se aplică şi opiniilor
unei persoane. S. Wei l, pentru a-şi marca neîncrederea în tomismul
impregnat de gândire aristotelică, respinge ceea ce a spus Aristotel în
legătură cu sclavia:
( . . . ) deşi respingeam aceasta idee a lui Aristotel. su ntem prin forJa lucru
rilor determinaJi, În ignoranJa noastra, sa admitem alte i dei care au
constitu i t radăcina ei. Un om care se straduieşte sa elaboreze o apologie a
slaviei nu iubeşte dreptatea. Secolul În care a trait nu conteaza4.

Ceea ce se invocă aici este fără îndoială coerenţa unor anumite
idei; dar această coerenţă este postulată prin intermediul persoanei;
Lăci " ignoranta" noastră face ca noi să nu o putem percepe al tfel.
Actele trecute şi efectul pe care îl produc ele reuşesc să dobân
dească un fel de consistenţă, să formeze un pasi v extrem de dăunător
sau un activ foarte respectabil. Bunul renume de care ne bUcurăm
trebuie l uat în considerare, iar Isocrate nu ezită să-I invoce pentru a-şi
apăra clienţii :
1 CALVIN, ÎlIvii!ălllra reli8iei creşlille, Adresă il/lrodllctiV/l ciitre regele Frn"cisc /, 1 5 .
(Ed. rom.: Cartea Creştina, Oradea, 2003; Il.!.)
2 lSOCRATE, Discllrsllri: COli Ira Illi KallilllakllOs, § 57.
3 Cf. şi QUINTILlAN, ArIa oratoricii, voI. II, liv. V, cap. X, § 87 (Ed. rom.: p. 59; 1/. 1.)
4 S. WEIL, L'c/I racil/elllellt, p. 207.
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[Eu) aş fi cel mai nefericit din tre oameni dacă, d u p.l ce aş fi cheltui t
mult din banii mei pentru stat, aş trece drept cel care ar râvni la ai altora
şi care nu ar ţine deloc cont de proasta voastră părere, când mei vedeti
făcând mai puţin caz, nu numai de averea mea, ci chiar şi de viata mea
decât de bunul renume pe care mi-I acordaţil .

A fi avut, al tădată, grijă de bunul renume devine o garantie a
faptului că nu s-ar face nimic care să poată determina pierderea lui.
Actele anterioare, bunul renume ce rezultă din ele devin un fel d e
capital care s-a încorporat persoanei, un activ pe care avem dreptul să-I
invocăm în apărarea noastră.
Adesea ideea pe care ne-o facem despre persoană, în loc să
constituie o rea l izare, este mai degrabă punctul de plecare al argumen
tării şi serveşte, fie la a prevedea anumite acte necunoscute, fie la a
interpreta într-un anumit fel actele cunoscute, sau la a transfera asupra
actelor judecata care vizează agentul . O caricatură a acestui u l ti m
procedeu n e este schiţată d e La Bruyere:
( . . . ) în tinereţe când erai idolul şi marota anu mitor femei, care ar fi sărit în
foc pentru du mneata şi pentru cuvîntul dumitale şi care spuneau: " Asta-i
delicios; dar ce-a spus?" 2.

Acest mecanism de transfer nu urmează în mod necesar o ordine
cronologică: valorizarea se poate referi, tot atât de bine, la acte anteri
oare momentului la care persoana a dobândit o valoare exceptională.
"
" Care geniu nu-şi salvează începu turile? spune foarte bine Malraux3.
Şi, de fapt, cel care judecă operele de tinerete ale unui mare artist nu se
poate abţine să nu vadă în ele semnele prevestitoare a ceea ce va face
gloria lui viitoare. Autorul unor opere geniale, create în epoci diferite,
este un geniu: această calificare leagă actele de o ca litate stabilă a
persoanei, care străluceşte atât în perioada producerii capodoperelor,
cât şi peste anii care urmează. Nu mai este destul să spunem că trecutul
garantează viitorul, ci că structura stabilă a persoanei ne permite să-i
IsaCRA TE, idern, § 63.
2 LA BRUY ERE, Caracterele, 66, pp. 188-189. (Ed. rom.: Edi tura pt. Litera tură,
Buc., 1968, val. 1 : Despre societate şi despre cO/lversatie, pp. 259-260; /I.t.)
3 A. MALRAUX, Satllnl. Eseu despre Goya, p. 18. (Ed. rom.: Editura Meridiane,
Bucureşti, 1971, p. 26; /I.t.)
t
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prevedem actele; această reactie a persoanei asupra actului se manifestă
cel mai bine când o calificare, un epitet, pune în evidenţă în specia l
acest caracter de stabilitate.
Pascal uti lizează acest transfer de la persoană la act pentru a crea
următoarea dilemă:
Alcorallul spune câ Matei era un om de bine. Deci, Mahomed era u n
profet mincinos, fie c a spunea despre oamenii de bine ca erau rlli, fie că
nu era de acord cu ceea ce spuneau ei despre Iisus Christosl.

Î n mod similar, un nevrozat, despre care vorbeşte Odier, este inca
pabil să susţină un punct de vedere într-o discuţie:
Cum ar pu tea el sa-şi valorizeze ideile fara a. se fi va lorizat pe el însuşi în
prealabil2?

Adesea, un act ambiguu nu-şi capătă semnificaţia şi influenţa
decât graţie a ceea ce se ştie despre autoru l său . Astfel, în Elogiul Elel/ci,
Isocrate afirmă că Tezeu a răpit-o pe Elena atunci când ea nu era încă În
floarea vârstei şi adaugă:
Cu siguranţa, dadi autorul acestor fapte vitejeşti ar fi un om pierdu t
în mulţime şi n u o naturâ excepţionala, discursul meu nu ar arâta încâ c u
certitudine dacll este u n elogiu al Elenei sau u n atac împotriva l u i
Tezeu . . . M i se pare convenabil sa vorbesc aici ma i mult despre el, caci
apreciez faptul că, pentru a da toata autoritatea necesarâ celor care între
prind elogi ul Elenei, cel mai bine este sa arllt câ prietenii şi admiratorii ei
au fost ei înşişi mai demni de admiraţie decât ceilalţi oamenP.

Urmează u n lung elogiu al lui Tezeu.
Mai este ceva. Î n anumite cazuri, ceea ce ştim despre persoană n u
numai că ne permite s ă apreciem actul, dar constituie singurul criteriu
de a-I califica. Astfel, pentru Pascal:

l PASCAL, Cugetări, p. 933 (597 ed. Brunschvicg). (Ed. rom.: Edit ura Aion,

Oradea, 1998, pp. 399-400; lI.t.)
2 Ch. ODIER, L'Qllgo;sse et la pellsee lIlagique, p. 128.
3 ISOCRATE, Discursuri: EloXi,,1 Elelle;, §§ 21, 22.
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Există O diferenţă chiar mare între a nu fi cu Iisus Christos şi a
mărturisi. şi a nu fi cu Iisus Christos şi a te preface că eşti. Unii pot face
minu ni, nu şi ceilalti ( . .. ) 1 .

Miracolele care provin de la duşmani ai lui Iisu s Christos sunt
posibile, căci su nt în mod clar diabol ice; cât despre celelalte, ele sunt
imposibile, căci Dumnezeu nu ar permite să fie înşelaţi credincioşii.
Intervenţia persoanei, în calitate de context care serveşte la inter
pretarea actu l ui, se realizează adesea prin intermediul noţiunii de
intenţie, care are totodată funcţia de a exprima şi de a justifica reacţia
agen tul u i asupra actului.
Când trecem de la cunoaşterea actelor noastre anterioare la consi
deraţii asupra actelor noastre viitoare, rolul persoanei este important,
dar ea nu intervine decât ca verigă privilegiată în ansamblul faptelor
invocate. Dimpotrivă, din momentul în care intervine a pelul la intenţie,
se pune accentul esenţialmente pe persoană şi pe caracterul ei perma
nent. Intenţia este, într-adevăr, legată de agent, ea este emana�a acestuia,
rezultă din voinţa sa, din ceea ce-l caracterizează intim. Intenţia
celuilalt nefiind cu noscută în mod direct, nu poate fi prezumată decât
prin ceea ce se ştie despre persoană, în ceea ce are ea d u rabil. Uneori
intenţia este dezvălu ită datorită unor acte repetate şi concordante, dar
există cazuri în care numai ideea pe care o avem despre agent ne
permite să o determinăm. Acelaşi act, îndeplinit de altcineva, va fi
considerat diferit şi al tfel apreciat, pentru că se va considera îndepl init
cu o intenţie diferită. Recurgerea la intenţie va constitui atunci nodul
argumentării şi va subordona actul agentului, a cărui intenţie va
permite înţelegerea şi aprecierea actului. Astfel Calvin, amintind
suferinţele lui Iov, care pot fi atribuite în acelaşi timp lui Dumnezeu, lui
'
Satana şi oamenilor, va găsi că Du mnezeu a acţionat bine, Satana şi
oamenii, dimpotrivă, în mod condamnabil, pentru că intenţiile lor nu

1

PASCAL, Cugetări, p. 1065 (836 ed. Brunschvicg). (Ed. rom.: Editura Aion,
Oradea, 1998, p. 526; 1I.t.)
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erau asemănătoarel. ar, ideea pe care o avem despre acestea depinde î n
mod esenţial de ceea ce ştim despre agenţi.
Orice argumentare morală bazată pe intenţie este o morală a
agen tului, de opus unei morale a actului, mult mai formalistă.
Exemplul de mai sus, pentru dl face să intervină agenţi tot atât de bine
definiţi precu m Du mnezeu şi Satana, arată foarte bine mecanismul
acestor argu mente, dar nu există controversă morală în care să nu ne
servim de ele. Intenţiile agentului, motivele care au determinat acţiunea
lui vor fi adesea considerate drept realitatea ce se ascunde în spatele
manifestărilor pur exterioare şi pe care trebuie să încercăm să o
cunoaştem prin intermediul aparenţelor, căci numai ele sunt, în ultim ă
instanţă, cele care ar avea importanţă. A mbasadorul unei ţări asiatice,
invitat într-un restaurant american, să ia loc Într-o cameră rezervată,
este flatat de acest semn de distincţie, dar protestează cu indignare
atunci când află că, în realitate, în acest oraş în care domneşte
segregarea rasială a fost luat drept negru.
Această tehnică de interpretare prin int�nţie ar permite judecarea
agentului şi nu doar una sau alta dintre faptele sale. Cele două moduri
de a judeca, cel care se raportează la un criteriu formal şi cel care îl
depăşeşte pe acesta, pot ocaziona judecăţi opuse. Cum spune A. Lalande:
se vorbeşte, nu fară motiv, despre erori in teligente: Descartes este plin de
ele; de crime sau de delicte onorabile, ca sfântul Vincent de Pau l care îi
înşela pentru cei saraci ( . . . ) Un roman sau un peisaj neizbutite ne fac
uneori să spunem: " Nu valoreaza nimic, dar este fac u t de un artist " 2.
.

Cu m să dovedim existenţa intenţiei pretextate? Tocmai stabilind
corespodenţe î ntre acte diferite ale unei aceleiaşi persoane şi sugerând
că au fost determina te de aceeaşi intenţie:
( . . . ) toţi ştiu desigur ca aceiaşi oameni au provocat distrugerea demo
craţiei şi alungarea tatalui meu3 .

1 CALVIN, j/lvă!iilura religiei creş tille, cartea 1, cap. XVTII, § 1 . (Ed. ro m.: Cartea
Creş tină, Oradea, 2003, pp. 335-337; II.!.)
2 A. LA LAN DE, LII raiso/l et les II0r/lleS, pp. 196-197.
3 ISOCRATE, Discursuri: Asupra IIte/ajului, § 4; ef. § 31: I nterpretarea discursul u i
ş i a problemelor acestuia.
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Dincolo de fapte, enunţul insinuează existenţa unei aceleiaşi intenţii
politice.
Căutarea veritabilei intenţii este una din problemele centrale ale
teatrului contemporan. Uneori, personajul tatonează, partenerii îl lumi
nează puţin câte pu ţin în legătură cu semnificaţia actelor sale. Î n Le
c/le",i" de crete a lui G. Marcel, nici personajul central, nici partenerii,
nici spectatorii nu reuşesc să clarifice intenţiile; doar o cunoaştere a
agentului rezervată l u i Dumnezeu ar pu tea da actelor semnificaţia lor
indubi tabilă.
Ambigu itatea comportamentelor umane, când sunt interpretate în
funcţie de intenţie, este cea care marchează unul din punctele esenţiale
prin care orice ştiinţă despre om diferă profund de ştiinţele naturale.
De aici, de al tfel, efortul behavioriştilor de a elimina acest factor de
incertitudine şi de subiectivism, dar cu preţul cărei deformări a însuşi
obiectului studiat? Psihanaliza a prefera t să-şi asume riscul unei erori
mai degrabă decât să renunţe la studierea omului complet.
Reacţia persoanei faţă de actele sa le este influenţată de u nul din
factorii cărora psihologia socială le-a acordat cea mai mare importanţă,
cel de prestigi u .
Prestigiul este o ca litate a persoanei care s e recunoaşte î n efectele
sale. Este ceea ce îi permite l u i E. Dupreel să-I definească drept ca litatea
celor care d eclanşează la ceilalţi tendinţa de a-i imita; este deci legat
îndeaproape de raportul , de superioritate de la individ la individ şi de
la gru p la grupI; el îi desemnează, d u pă Lippit şi colaboratorii lui, pe
cei care, în mediul lor, sunt cei mai apţi să devină conducători, să
obţină de la ceilalţi ca aceştia să facă ce doresc ceilalW Psihologii şi
sociologii se consacră recunoaşterii formelor) lui, decelării originilor
sale, descrierii lui ca rezultantă a unui câmp de forţe, stabilirii rapor
turilor dintre prestigiu l atribu i t altcuiva şi sieşi. Ceea ce ne interesează
în aceste lucrări este că majoritatea elementelor de analiză care se
1 E. DUPREEL, Sociologie generale, p. 66.
2 R. LIPPIT, N. POLANSKY şi S. ROSEN, The dynamics of power, HUII/IIII relations,
vo I V, n. 1, 1952.
3 Cf. în special B. STOKVIS, Psyclrologie der sllggestie eli 1111 tosIIgges tie, pp. 36 şi urm.
.
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i ntroduc sunt şi factorii care, în argumentare, permit apărarea presti
giului, explicarea şi valorizarea l u i. Descrierea sociologică î n tâ l n eş te de
cele mai mul te ori practica argumentativă. Dacă, în anumite cazuri, se
postulează sau se crede că se observă o discordanţă între motivele
in vocate şi originea reală a prestigiului, orice investigaţie referitoare la
criteriile prestigi ului, care diferă de la grup la grup, se face în rândul
membrilor unui grup conr;ret în funcţie de primele. Totuşi, cu excepţia
cazului în care prestigiul este contestat, nu se obişnuieşte justificarea
lui. El se manifestă în bine, ca şi în rău:
Exemplul Granzilor, spune Gracian, este u n atât de bun Retorician,
încât el persuadează până şi de lucrurile cele mai infame1.

Dimpotrivă, o persoană poate fi rău famată în aşa măsură, încât
tot ceea ce zice şi tot ceea ce face ajung, din această cauză, ma rcate cu
un semn negativ, sunt devalorizate prin sol idaritatea lor cu persoana.
Acest fenomen, atât de caracteristic pentru psihologia socială, şi
care
noi îl vom numi polarizarea virtuţilor şi a viciil or, explică ceea
pe
ce, la prima vedere, ar fi pu tut părea bizar. lată cu m descrie De Mere
această polarizare:
Nu-i aşa că meritul ni se pare de un mai mare preţ într-un corp
frumos, decât intr-un corp urât constru it? după cum, atunci când meritul
este recunoscut, găsim şi persoana mai plăc utll. Acelaşi lucru se întâmplă
cu ceea ce nu cade decât sub simţuri; când suntem satisfăcuţi de chip,
sunetul vocii ni se pare mai agreabil2.

Personajele romanelor populare, în întregime pozitive sau în
întregime negative, nu fac decât să exagereze o tend inţă spontană a
spiritul ui, favorabil îndepărtării unor scrupule din acţiune. Această
polarizare a virtuţilor şi a viciilor se poate extinde la aspectele sociale
ale persoanei: meritul se leagă de situaţia socială privilegiată, totul se
împarte în tabere opuse. După cu m scrie Walter White:

1 B. GRACl Ă N, L '/wlllllle de cou r, p. 217.
2 Chev. DE M ER E, CEuvres, t. II: Des Ilgrellle/lS, p. 20.
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Eram un negru, filceam parte din ceea ce, în istorie, se opune binelu i,
corectitudinii, l uminiil.

Tehnica argu mentativă se serveşte de aceste legături. Panegiricul
uneşte, într-un elogiu comun, toate aspectele persoanei, care sunt valO
rizate unele pri n altele.
Dar aceste tehnici bazate pe solidaritate sunt destul de sărace dacă
nu sunt considerate ca o acţiu ne continuă a actului şi a persoanei.
Aceasta din urmă este cea care produce un veritabil efect de bulgăre de
zăpadă. Astfel, argumentarea prin sacrificiu2 va câştiga în forţă datori tă
prestigiului crescut al celor care s-au sacrificat: sângele martirilor atestă
cu atât mai mult valoarea religiei căreia i-a fost el sacrificat, cu cât
confesorii credinţei se bucură de un prestigiu prealabil mai mare, care
se va amplifica şi mai mult ca urmare a jertfirii l or.
Efectul de bulgăre de zăpadă iese peste măsură în evidenţă atunci
când ideea pe care ne-o facem despre persoană derivă din anumite acte
şi acţionează totuşi asupra opiniei noastre. Astfel, în problema falselor
semnături prezentate de M. Chasles la Academia Franceză, fiecare
obiecţie a adversarilor, odată depăşită, îl incită pe Chasles să-şi spo
rească încrederea în cel care-i furnizează documentele, în timp ce
această încredere creşte v aloarea lor. Pe de altă parte, falsificatorul, care
i se pare lui Chasles imposibil de imaginat, dobândeşte totuşi în ochii
lui asemenea capacităţi încât, atunci când nişte cifre luate din cea de-a
treia ediţie a Principiilor lui Newton apar într-o aşa-zisă scrisoare a l u i
Pascal, Chasles afirmă că
pretinsul fa Isificator ar fi fost prea inteligent pentru a comite greşea la de a
copia din cea de-a treia edi tie a Prillcipiilor).
Un asemenea caz extrem de interacţiune, care aboleşte orice simţ
critic, nu este posibil decât pentru dl unele interpretări ale documen
telor, când adevărate, când false, contribuie împreună la sporirea
încrederii în ele, prin intermediul unei concepţii despre persoană,
bazată nu mai pe aceste documente.

1 W. WHITE, Douil rase se întâlnesc În mine, EcIJ J, iunie 1948, p. 417.
2 ef. § 58: Argumentarea prin sacrificiu.
) V AYSON DE PRADENNE, Les fral/des en arcIJeologie prellistoriql/e, pp. 389-399.
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§ 70. Argumentul autorităţii
Multe argumente sunt influenţate de prestigiu; este cazuL a m
văzut acest l ucru, a l argu mentării prin sacrificiu. Dar există o serie de
argumente, a căror influenţă este condiţionată de prestigiu. Cu vân tul
de onoare, dat de cineva drept unică dovadă a unei aserţiuni, va
depinde de opinia pe care o avem despre el ca om de onoare; respect u l
p e care îl inspiră integritatea l u i Brutus este principalul temei a l argu
mentării sale în Iuliu Cezar de Shakespeare!.
Retorica pel/ trll Herel ll1ius evidenţiază, ca exemplu de argumentare
slabă, bazată pe ceea ce vom face şi nu pe ceea ce se cuvine să facem,
aceste fraze puse de Plau t în gura bătrânul u i flecar Megaronides:
Este dezagreabil să critici un prieten pentru o greşeală, dar uneori
este util şi agreabil: căci eu însumi îl voi critica astăzi pe prietenul meu
pentru greşeala pe care a comis-al.

Dacă argu mentarea este slabă, şi chiar comică, nu este deloc din
cauza schemei care o subintinde, ci pentru că este o argumentare prin
model, folosită în afara condiţiilor sale de aplicare, chiar dacă mode
lului îi lipseşte total prestigiuP.
Argumentul prestigiului cel mai clar caracterizat este argumentul
au tori tăţii, care utilizează acte sau judecăţi ale u nei persoane sau ale
unui grup de persoane drept mijloc de probă în favoa rea u nei teze.
Argumentul autorităţii este modul de raţionament retoric care a
fost cel mai viu a tacat pentru că, În mediile ostile l iberei cercetări
ştiinţifice, el a fost cel mai larg u tilizat şi aceasta în mod abuziv,
peremptoriu, ad ică acordând u-i-se o valoare constrângătoare, ca şi cum
au tori tăţile invocate ar fi fost infailibile:
Oricine, spune Locke, îşi susţine pretenţiile cu ajutorul unor astfel
de au torităp crede că trebuie, prin aceasta, să câştige şi este gata să califice

I SHAKESPEARE, 'Illills

actul III, sc. II.
cartea II, § 35; ef. PLAtIT, Trilll/ lIlIlI/lS, actul 1, se.
vv. 23-27; citat şi în CI CERO, De illvel/ tiol/e, cartea 1, § 95.
3 O. § 80: Model u l şi antimodelul.
2

Cacsar,

Retorica pel/lru Here//Il i/ls,

1,
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cred, ceea ce pu tem numi nrgll mel/tll'" ntl perecHl/din",l .

Unii gâ nditori poziti vişti au atacat acest argument - căruia îi
recunosc enorma importanţă în practică -, tratându-I drept fraudulos,
precum Pareto, pentru care acest argument ar fi de considerat " drept
un mijloc de a da o spoială logică acţiunilor nonlogice şi sentimentelor
din care se trag ele" 2. Acesta ar fi un pseudo-argument destinat camu
flării caracterul iraţional al credinţelor noastre, făcându-le să susţină
prin autoritatea unor persoane excepţionale consimţământul tuturor
sau al celor mai mulţi.
Pentru noi, dimpotrivă, argumentul autorităţii este de o impor
tanţă extremă şi, dacă ne este Întotdeauna permis, într-o argumentare
particulară, să-i contestăm valoarea, nu putem, pur şi simplu, să-I
îndepărtăm ca irelevant, cu excepţia unor cazuri speciale pe care vom
avea ocazia să le examinăm în paragraful următor. Argumentul
au torităţii a fost a tacat În numele adevărului. Şi, într-adevăr, în măsura
în care orice propoziţie este considerată adevărată sau falsă,
argumentul a utorităţii nu mai găseşte un loc legitim în arsenalul nostru
intelectual. Dar este oare întotdeauna cazul şi pu tem noi reduce toate
problemele de drept, spre exemplu, la probleme ştiinţifice, În care nu
este vorba decât despre adevăr? Tocmai în numele unei astfel de
concepţii cu tare autor, care se ocupă de logica juridică, vede un sofism
în argumentul a utori tăţii, căruia îi asimilează precedentul:
Un precedent judiciar exerciti\ o inf1uenţi\ inevitabiM, deşi supi\ri\
toare, asupra judecatorului sesizat de o cerere ( . . . ) nll iorii trebu ie să-şi
păstreze independenţa şi să caute adevărul prin logici\3.

Dar nu este oare o supărătoare iluzie aceea de a considera că
juriştii se ocupă numai de adevăr şi nu de justiţie sau de pacea socială?
Or, căutarea justi ţiei, menţinerea unei ord ini echitabile, a u nei încrederi
sociale nu pot neglija consideraţiile fondate pe existenţa unei tra diţii
LOCKE, An Essay cO'lCemillg /ruma/] understnnding, p. 581 (cartea IV, cap. XVII,
§ 19.
2 V. PARETO, Traite de sociologie generale, 1, cap. IV, § 583, p. 31 2.
3 BERRIAT SAINT-PRJX, Manl/el de logiqlle jll ridiqlle, 1, cap. IV, § 583, p. 312.
I
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jur idice şi care se manifestă atât în doctrină, câ t şi În ju risprudenţă :
pentru a atesta existenţa unei astfel de tradiţii, recurgerea la argumen
t ul autorităţii este inevitabilă.
Dimpotrivă, abia atunci când acest recurs pare superfl uu se naşte
cu uşurinţă comicul din argumentul au tori tăţi i. Ca această replică a
unui copil către sora l u i ma i mare care se Întreba cum aflase oare
prinţesa Elisabeth că avea să a ibă un copil :
Dar ştie s ă citească, nu-i aşa? Se scrie despre asta Î n toate ziarele I .

Adesea pare că este atacat argl/llIw tll/ al/ toritiiţii, câ nd de fapt
IlIdo ritatea invocată este cea contestată. Acelaşi Pasca l care Îşi bate joc de
argu mentul autorităţii, când este vorba despre au toritatea " oamenilor
de condiţie" 2, nu ezită să o invoce pe cea a Sfântu l u i Augus tin3; Calvin
o recuză pe cea a Bisericii, dar o admite pe cea a profeţi lor.
Cum au torităţile se contrazic, putem În mod evident dori, precu m
Descartes, să le Înlăturăm pe toate În beneficiul altor mijloace de probă;
cel mai adesea, ne mulţumim să enumerăm au torităţile în care putem
avea Încredere, sau să le arătăm pe cele cărora le vom acorda preferinţă
în caz de conflict (cf. legii citatelor a lui Teodosie). Î n orice caz, cel care
invocă o au tori tate se angajează: nu există argument al au torităţii care
să nu aibă repercusiune asupra celui care Îl foloseşte.
Au torităţile invocate sunt foarte variabile: acestea vor fi când
"
"
" avizul u nanim sau " opinia comună , când anumite categorii de
"
"
oameni, " savanţii , " filosofii , " Părinţi i Bisericii " , " profeţii " ; uneori
autori tatea va fi impersonală: " fizica" , " d octrina " , " religia " , " Biblia " ;
al teori va fi vorba despre autorităţi desemnate anu me. Cel mai adesea
argumentul autorităţii, În loc să constituie singura dovadă, vine să
completeze o bogată argumentare. Se constată atunci că o aceeaşi
au tori tate este valorizată sau devalorizată după cum ea se acordă sa u
nu cu opinIa oratorilor. Adversarului conservator care la nsează cu
dispreţ: " este din Condorcet" , oratorul liberal îi va opune spusele
I FUN FARE, 1949, p. 21.
PASCAL, Cugetări, p. 902 (333 ed. Brunschvicg). (Ed. rom.: Editura Aion,
Oradea, 1998, p. 291; lI.t.)
J l/Jid, (812 ed. Brunschvicg); (869 ed. Brunschv icg).
2
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"
" ilustrului Condorcet l. " Cine nu este oripilat, spune Pascal, să se vada
împărtăşind sentimentele unor persoane atât de demne de dispreţui t"2:
argumentul au torităţii este aici invocat nu numai cu sens negativ, ci şi
în sens invers, ca să ne exprimăm astfel, şi ne serveşte mai mult la a
califica sursa termenilor decât la a ne referi la ei.
Locul argumentului autorităţii în argumentare este considerabil.
Dar nu trebu ie să pierdem d in vedere că, asemeni oridlrui argument, el
se inserează între alte acorduri. Pe de o parte, dacă se recurge la el, se
întâmplă atunci când acordu l în legătură cu ceea ce se exprimă riscă să
fie contestat. Pe de altă parte, argumentul autorităţii însuşi poate fi
contestat. Î n legătură cu primul punct, să notăm tendinţa de a
transforma, pentru a le susţine, normele axiologice în norme tetice. Î n
legătură cu cel de-al d oilea punct, să notăm că, foarte adesea, argu
mentul au torităţii nu ne apare clar ca a tare, pentru că ne gândim
imediat la anumite justificări posibile.
Când au toritatea este cea a majorităţii, argumentu l u i au torităţii
propriu-zis îi este adesea subiacent cel al normalului; de aceea, pentru a
,
apăra punctul de vedere materialist, Lefebvre va scrie că:
Materialismul pune În mod expres la baza teoriei sale despre
cunoaştere aceastil convingere naivil, practicil, a tu turor fiintelor umane
[ca lucrurile existil i ndependent de senza�ia noastril).

EI va vorbi, de altfel, despre " omul normal, care nu a trecut printr
un azil de al iena ţi sau printr-un cerc de filosofi idealişti"3.
Au toritatea majori tăţii se poate manifesta prin cal i ficare, ca atunci
când Plotin ne spune:
Aşadar, nll ne vom asemilna zeului prin virtuţile civice?4

P. ]ANSON, Discollrs parlementaires, 1, p. 82 (17-19 mai 1879).
PASCAL, Cugetări, pp. 91 7, 918 (194 ed. Brunschvicg). (Ed. rom.: p. 239.
Traducere Maria şi Cezar Ivanescu; n.t. )
3 H. LEFEBVRE, A la lumiere du ma teria/isme dialectil[lIe, 1, p. 29 .
4 PLOTIN, E,meade, 1, 2, § 1. (Ed. rom.: Editura IRI, Bucureşti, 2003, p. 129. Trad.
de Vasile Rus; /I .t.)
I
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De aceea, orice calificare de " înţelept " , " doct " , prezentată ca fiind
notorie, serveşte într-o oarecare măsură drept garanpe, prin majoritate,
unei autorităţi anumeo
Adesea, înainte de a invoca o au tori tate, o confirmăm, o consol i
dăm, îi conferim seriozitatea unui martor valabil. î ntr-adevăr, cu cât
au toritatea este mai importantă, cu atât discursul ei par� indiscutabil .
în ultimă instanţă, autoritatea divină depăşeşte toate obstacolele pe
ca re i le-ar putea opune raţiunea:
( 0 0 o) Un învi!ţător spiritual [Iisus) în care apare atâta autori tate, chiar
daci! doctrina lui este greu de pătruns, merit" să fie crezu t pe cu vât: il'�/(Ill
a I / di/ e o ( 0 0 0) Î i puteţi recunoaşte au toritatea uitându-vă la respectul pe care
i-I arată Moise şi Il ie; adică, legea şi profetii, dupi! cum am explicat ( 0 0 0)0
Să nu căutăm ratiunile adevărurilor pe care ni le dezvăluie: întreaga
raţiune stă în aceea că el a spus10
Concluzia furnizează argumentul autori tă ţii sub aspectul lui
peremptoriu şi absolut. Să remarcăm totu şi că această au toritate este
atestată şi de respectul pe care i l-au dovedit alte au torităţi, Moise şi
lIieo Forţa sa este revelată de obstacolele rid icate pe calea credinţei şi pe
care ea ne permite totuşi să le depăşim: acesta este, sub o a l tă formă,
acel credo quia absurdHlno
Au torităţile invocate sunt cel mai adesea, cu excepţia cazului în
care este vorba despre o fii nţă absolu t perfectă, au torităţi specifice:
autorita tea lor este recunoscută de auditoriu într-un domeniu parti
cular, şi numai în acel domeniu ne putem servi de eao Dar de ce
autoritate se bucură ele în afara acestui domeniu? Care este influenţa
opiniei experţilor când ea este opusă celei a mulţimii? Î n ce domeni i
poate prevala u na sau cealaltă? Aceste întrebări au făcut obiectul a
nu meroase cercetări, îndeosebi în America 20 Deîndată ce apare u n
conflict între a utorităţi, se pune problema temeiuri lor: acestea ar trebui
să permită determinarea creditului pe care îl merită au torităţile
respectiveo Actualmente, temeiul cel mai des invocat în favoarea auto
rităţii este competenţa, dar nu aşa stau lucrurile în fiecare mediu şi în
1 BOSSUET, Sem/OI/s, voI. I I : S u r la sOl/lIlissioll dlle
ppo 117, 120, 1210
2 efo B I RD, Socitll PsycllOlogy, ppo 284 şi urmo

ti
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fiecare epocă. Lupta împotriva argu mentului autorităţii care, uneori, nu
este decât lupta împotriva anumitor au torităţi, dar în favoarea al tora,
poate rezul ta, de altfel, din faptul că se d oreşte înlocuirea temeiulu i
tradiţional al a utorităţii cu un temei diferit, ceea ce ar antrena cel mai
adesea, pe cale de consecinţă, o schimbare de au toritate.
Un caz curios este cel în care argumentul au torităţii acordă o
valoare argumentativă indubitabilă u nor afirmaţii care trădează o
necunoaştere sau o neînţelegere. Când profesorul îi spu ne elev u l u i său:
"
"
" nu înţeleg ce spui , aceasta înseamnă de obicei " te-ai exprimat greşit ,
"
sau " ideile tale nu sunt foarte clare în legătură cu acest lucru . Incom
petenţa mascată, ignoranţa afectată au fost serrmalate de Schopenhauer',
de Bentham2• Găsim fru moase exemple l a Marcel ProustJ.
Incompetenţa competentului poate servi drept criteriu pentru a-i
,
descalifica pe toţi cei pe care nu avem nici un motiv să-i credem mai
competenţi decât cel care s-a declarat incompetent. Această formă de
argumentare poate avea o forţă filosofică excepţională, căci ea poate
tinde să distru gă nu nu mai competenţa unui individ sau a unui grup
într-un anumit domeniu, ci a u manităţii întregi. Când se semnalează, la
gândi tori eminenţi, slăbiciuni ale raţi unii, este adesea pentru a da drept
sigure slăbiciunile ra ţiunii în general, şi numai au toritatea de care ei se
bucură permite o astfel de extrapolare.
Totuşi nu este exclus să existe realmente u nele slăbiciuni, specifice
persoanei, care-i sporesc autoritatea. Putem compara argumentul bazat
pe competenţă (avizul unui expert) cu cel bazat pe inocenţă (mărturia
unui copil, a unui om beat)4. Cu prilejul u nui accident, avizul exper
tul u i şi cel al copilului pot fi invocate concomitent; în ambele cazuri,
opinia este valorizată de caracterele persoanei, care sunt cu totul dife
rite de cele ale unui martor oarecare.

SCHOPENHAUER, Dialectica eristică, p. 423 (Stratagema 31). (Ed. rom .: p. 90;
1I.t.)
2 BENTHAM, Opere, t. 1 : Tratat despre sofismele politice, pp. 458-459.
3 M. PROUST, in căI/ta rea timpului pierdut, voI. VII: Gllermantes, TI, p. 73. (Ed.
rom. Editura Univers, voI. III, pp. 73-74; n.t.)
4 Cf. CICERO; Topica, § 75. (Ed. rom.: Editura Universitătii
" Alexandru Ioan
Cuza", Iaşi, 2010, p. 95; 1I.t.)
1
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Cât despre temeiurile competenţei - căci şi ea va pu tea să aibă
oie
să fie justificată -, vor fi foarte diferite; le vom cău ta în reguli le
nev
de condiţionare, de dobândire a aptitudinilor, în regulile de verificare a
apti tudinilor, în regulile de confirmare a competenţei.
Cine este competent să jud ece, să ia o decizie? Cu m dezacordul în
legătură cu competenţele conduce adesea la a lăsa întrebarea în suspans,
un ordin juridic care urmi\reşte evitarea denegării de dreptate va trebui
să decidă care sunt, în CaZ de conflict, magistraţii competenţi care vor
avea autoritatea de a jude.-:a şi de a tranşa dezbaterea.
§ 71. Tehnicile de ruptură şi de frânare opuse interacţiunii
act-persoană
Tehnicile care rup, sau care frânează, interacţiunea actului şi a
persoanei trebuie să fie puse în joc atunci când există o incompati
bili tate între ceea ce credem despre persoană şi ceea ce gândim despre
act şi când nu acceptăm să operăm mod ificările care s-ar impune,
pentru că vrem să protejăm fie persoana de infl uenţa actul ui, fie actu l
de influenţa persoanei. Aceasta vrea să spună că tehnicile pe care le
vom expune au ca efect transformarea interacţiunii în acţiune care
merge într-un sens şi nu în altul.
Tehnica cea mai eficientă pentru a împiedica reacţia actul u i asupra
agentului este de a-l considera pe acesta drept o fiinţă perfectă, în bi ne
sau în rău, drept un zeu sau un demon. Tehnica cea mai eficace pentru
a împiedica reacţia agentului asupra actul u i este de a-I privi pe acesta
din urmă ca pe un adevăr sau ca pe expresia unu i fapt. Vom califica
aceste două procedee drept telm;c; de mp tură.
Deînda tă ce o persoană, un agent, este considerată drept o fiinţă
perfectă, divină, ideea pe care ne-o facem despre actele sale va beneficia
evident de opinia pe care o avem despre agent, dar inversul nu va mai
fi adevărat. Leibniz ne furnizează o explicaţie a acestui proces, pe care o
consideră conformă cu o " bună l ogică a verosimi lităţilor " l, imaginând:

I

LEIBNIZ, EseI/ti de Teodicee, p. 71. (Ed. rom.: Polirom, laşi, 1 997, p. 65.
Traducere de Diana Mori\raşu şi I ngri d lIinca; II. 1.)
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( . . . ) că prin tre oameni ar exista ceva asemănător acestei situaţii care are
loc in Dumnezeu . Un om ar putea aduce dovezi atât de puternice şi de
convin gatoare ale v irtu,ii şi ale sfinţeniei sale, încât cele mai evidente
raţiuni pe care le-am putea fol osi împotriva lui pentru a-I acuza de o
pretinsă crimă - de u n jaf ori un asasinat, de pildă - ar merita să fie
respinse drept calomnii ale unor martori mincinoşi ori ca un joc
extraordinar al hazardul ui, făcându-ne câteodată să-i bănuim şi pe cei
mai inocenti di ntre noi. Î n aşa fel încât, atunci când oricare altul ar fi În
pericol de-a fi condamnat, sau de-a fi luat la întrebări (după legile locu
lu i), omul nostru al' fi absolvit de vină de către judecătorii săi, În
unanimitate].

Această justificare, pe care el o consideră raţională, a tehnicii care
constă în a refuza orice efect defavorabil al actului asupra agentului, a
fost expusă de Leibniz cu ajutorul unui exemplu u man, dar este de la
sine înţeles că acest procedeu devine inatacabil atunci când este apl icat
lui Du mnezeu:
Am observat deja că bunătăţii şi dreptăţii lui Dumnezeu nu le
putem opune decât nişte aparenţe, care, în faţa unui om, ar fi copleşi toare,
dar care devin nule atunci când le raportăm la Dumnezeu şi le punem În
balanţă cu demonstra�ile care ne asigură de infinita perfecţiune a
atributelor sale2•

Ceea ce i s-ar putea opune lui Dumnezeu nu este nici adevărat nici
real : ceea ce poate fi considerat i ncompa tibil cu perfecţiu nea di vină
este, prin însuşi acest fapt, descalificat şi tra tat drept aparenţă.
Această independenţă a persoanei în raport cu actul o vom regăsi
şi atunci când este vorba despre demoni:
Totuşi să recunoaştem, creştini, că nici ştii nţele, nici marele spirit, nici
celelalte calităţi înnăscute nu sunt avantaje notabile, de vreme ce Dumnezeu le
Iasă Întru totul diavolilor, duşmanii săi capita li ( .. . )3.

î n loc să valorizeze persoana, aceste cal i tăţi recunoscute sunt
'
devalorizate şi minimal izate prin aceea că ele constituie atribute diabo-

1 LEIBNIZ, ibid., pp. 70- 71 (ed. rom.: p. 64; n.t.).
2 LEIBNIZ, ibid., 74 (ed. rom.: p. 67; n.t.) .
3 BOSSUET, Senl l ons : Premier sernlOlI sur les demolls, p. 1 1 .
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Iice: interacţiunea act-persoană încetează; natura persoanei este singura
ca re ne influenţează opinia despre valoarea actului.
Când cali tatea persoanei nu pare suficientă pentru a o feri de
in teracţiune, recurgerea la chiar acest tip de argument poate părea
comică sau blasfematoare, precum această reflecţie, în legătură cu
Sfânta Maria Egipteanca:
Trebuie să fii tot atât de sfânta ca ea pentru a face acelaşi lucru fără
să păcătuieşti l .

Tehnica de ruptură opusi! dă întâietate actului, care nu mai depinde
de opinia pe care o avem despre persoană: această independenţă rezul tă
din aceea că actul exprimă un fapt sau enunţă un adevăr. Prestigiul nici
unei persoane (cu excepţia Fiinţei perfecte) nu ar pu tea să ne facă să
admitem că 2 + 2 5, nici să obţină adeziunea noastră la o mărturie
contrară experienţei. Dimpotrivă, ,,0 greşeală de fapt îl face ridicol pe
un om înţelept" 2 şi există riscul ca el să-şi piardă tot prestigi u l
susţinând ceea ce se consideră contrar legilor naturii. Dovadă, această
păţanie a ambasadorul ui olandez care:
=

( . . . ) discu tând cu regele Siamului despre curiozitătile Olandei, îi spuse,
între al tele, "că apa din ţara lui devine uneori atât de dură, pe vreme rece,
încât oamenii pot să se plimbe pe suprafaţa ei şi că ea ar suporta greutatea
unui elefant dadi ar fi acolo". La aceasta, regele răspunse: Până acum am
"
crezu t lucrurile ciud ate pe care mi le-aţi povestit, pentru că vă consider
un om serios şi cinsti t, dar acum sunt sigur cii minţi ţi"�.

Î n această povestire, experienţa, şi generalizările pe care ea pare a
le au toriza, sunt considerate drept un fapt care întrece orice influenţă a
persoanei. Actul acesteia, pentru că este considerat incompatibil cu
convingerile născute din experienţă, este tra ta t d rept minciună, îl
discredi tează pe autorul lui, aduce atingere creditului acorda t tu turor
mărturiilor sale anterioare.

I A. FRANCE, u, nîtisserie de la rcil/e Pednuqlle, p. 45 (comunicat de R. SCHAERER).
2 LA BRUY E RE, Caracterele, 47, p. 379. (Ed. rom.: Editura pentru literatură,
Bucureşti, 1968, voI. II: Des/lYe jlldeciili, p. 145; 1 1.1. )
� LOCKE, AII Essay col/cerl/illg '''//IJaIl ullderslalldillg, tarlea IV, cap. XV, § 5, p. 557.
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Un fapt este ceea ce se impune tuturor; mCI o autoritate nu are
pu tere asupra lui. A face ceva, ce ar trebui să fie independent de per
soană, dependent de calitatea celui care o atestă ar Însemna ca acest
statut de fapt să fie zdruncina t. Să amintim, încă o dată, celebra
anecdotă a magicianulu'i, favorit al unui rege căruia i-a dăru i t nişte
veşminte, pe care nu le vedeau, spunea el, decât oamenii moral mente
ireproşabili. Nici regele, nici curtenii nu îndrăznesc să spună că nu văd
ni mic, până în momentul în care un copil, în inocenta l u i, strigă: " De ce
aleargă regele gol? " Vraja se rupsese. Prestigiul magicianului era su
ficient pentru a a tribui percepţiei valoarea unui criteriu de morali tate,
până în momentul în care inocenţa incontestabilă a copilului a distrus
creditul magicianului.
Dacă este incontestabil că faptele şi adevărurile scapă domeniulu i
argumentării, a tâta timp cât sunt recunoscute ca atare - fapt bazat pe
opoziţia stabilită de Pareto între domeniul logico-experimental şi cel al
autorită ţijl -, când putem spune oare că ne aflăm în prezenţa unui fapt
sau a unui adevăr? Aşa stau l ucrurile, am văzu t, atâta timp cât enuntul
este considerat val abil pentru un auditoriu universal . Pentru a evita
orice discuţie pe această temă, o vom încadra într-o discipl ină căreia i
se presupun admise fundamentele, ale cărei criterii pot face obiectul
unui acord, explicit sau impl ici t, de recunoaştere universală. Î n acest
caz, şi nu mai în acesta, validita tea faptului scapă oricărui argument al
autorităţii:
Din punct de vedere logico-experimental, adevarul propozi�ei: A
este B' este independent de cal itaţile morale ale omu lui care o enu nţa. sa
presupunem ca mâine se descopera ca Euclid a fost un asasin, un hoţ, pe
scurt cel mai rau om care a existat vreodata; ar aduce aceasta vreun
prejud iciu cât de mic valorii demonstraţiilor din geometria sa?2
'

Dar este oare permis să extindem exemplul geometriei la toate
domeniile, aşa cum insinuează Pareto:
,,0 anumita propozipe A nu poate fi buna decât daca ea este facuta
de un om cinstit; eu demonstrez ca cel care face aceasta propozipe nu este

1

ef. § 70: Argumentul autorita�ii.

2 v.

PARETO, Traite de sociologie generale, I I, § 1444, p. 81 7.
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cinstit, sau dI este plătit ca sil o facil; deci am demonstrat cii propoziţia A
este dilunil toare ţii rii " . Acest lucru este a bsurd; iar cel care uzeazil de acest
raţionamen t iese complet din domeniul lu crurilor raţionalel.

Dacă Pareto are dreptate să critice acest mod peremptoriu de a
ge o propoziţie din cauza personal i tăţii celui care o avansează, el
espin
r
greş eşte atu!"'ci când doreşte să neglijeze total acţiu nea persoanei asu
pra actului. In ceea ce ne priveşte, nu putem decât să ne aliniem opiniei
lui Whately, referitoare la o remarcă analogă a lui Bentham:
Dacii milsura propusil este bună, spune Bentham, va deveni ea rea
pentru dI este suspnutil de un om rilu? Dacii ea este rea, va deveni bun ii
pentru cii este susţinutil de u n o m de bine?

La aceasta, Whately replică:
Numai atunci când este vorba despre ştiinţil puril, ba mai mul t,
când se discutii cu oameni de ştiinţil, caracterul consultantilor (ca şi toate
celelalte argumente probabile) trebuie sil fie în totalitate Iilsat deoparte2.

Dacă este adevărat că faptele şi adevărurile scapă oricărei influenţe a persoanei, nu trebuie să se abuzeze de această tehnică de ruptură
acordând această calitate excepţională unor enunţu ri În legătură cu care
nu numai că nu există acord, dar care, în plus, scapă oricărui criteri u
recunoscut care a r permite să se stabilească, î n legă tură cu ele, unani
mitatea, singura care ar garanta statutul lor de fapt sau de adevăr.
Unele tehnici ştiinţifice sau practice tind către obiectivitate
detaşând actul, fie pentru a-I descrie, fie pentru a-I judeca, de agentul
care l-a comis. Behaviorismul este un exemplu În acest sens; un altul
este furnizat de concursurile la care concurenţii sunt judecaţi după
performanţe măsurabi le sau, cel puţin, la care opera este judeca tă, fără
a fi revelat numele autorului ei . Î n drept, u n mare număr de dispozi ţii
vizează calificarea anumitor acte, fără să se ţină cont de persoana care
le comite şi fără preocuparea pentru intenţia ei. Un astfel de formalism

I IIJid., § 1756, pp. 1103-11 04.
2 WHATELY, Elelllellfs (�f Rlle/orie, Part I I, cap. III, § 4, pp. 162, 164.
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este mai rar În etică, dar morala japoneză pare totuşi că furnizează nişte
exempleI În acest sens.
Aceste moduri de a proceda prezi ntă adesea avantaje incontesta 
bile, între care primul este acela că facili tează acordul asupra criteri ilor;
dar nu trebuie să uităm niciodată că nu este vorba acolo decât de
tehnici care, uneori, se arată pline de inconveniente care ul terior trebuie
remediate. Cea mai bun� dovadă în acest sens o constituie încercările
recente, d i n dreptul penal, care vizează individualizarea pedepsei.
Cazurile în care acţiunea actului asupra persoanei sau a persoanei
asupra actului este ruptă complet sunt relati v rare în practica argu men
tativă, pentru că acestea sunt cazuri-limită. Majori tatea tehnicilor care
sunt utilizate aici vizează nu să supri me, ci să restrângă această acţiune:
de aceea le vom nu mi tellll ici de frânare.
Una din aceste tehnici este prejudecata sau, poate mai bine,
prevenţia. Actul este interpretat şi judecat în funcţie de agent, acesta
furnizând contextul care permite o mai bună înţelegere a celuilalt.
Datorită acestui lucru se menţine o adecvare între act şi concepţia pe
care o aveam despre persoană. Să remarcăm de al tfel că, dacă prejude
cata este suficientă pentru a înlătura ameninţarea unei incompati
bi lităţi, ea nu este capabilă să o elimine pe aceasta din urmă atu nci când
.
ea este prea manifestă.
Părtinirea, prejudecata, favorabilă sau defavorabilă, au adesea
efectul de a ne împiedica să vedem valoarea actului, de a transfera
asupra acestuia alte valori care ţin de agent; a ne păzi de prejudecată
înseamnă să operăm o ruptură salva toare Între act şi persoană. Dar,
dacă ne plasăm în punctul de vedere care ni se pare primordial, cel al
permanenţei persoanei, prejudecata se prezintă ca o tehnică de frânare,
o tehnică ce şe opune reînnoirilor neîncetate ale concepţiei pe care ne-o
facem despre o persoană şi care contribuie eminamente la stabilitatea
sa. Î n timp ce prestigiul poate fi considerat drept factorul care asigu ră
acţiunea persoanei asupra actului şi are un rol activ, pozitiv, părtinirea
corectează o i ncompatibil i ta te, i ntervine atunci când persoana are
I R. BENEDICT, TIre C1rnJsantirellllllll aJld tlle Sword, Pattenrs of Japallese C"ltllre,
p. 151 .
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nevoie să fie protejată. Prestigiul şi părtinirea pot acţiona în acelaşi
se ns, dar ele in tervin în momente diferi te ale argumentării.
Pentru a evita să dăm impresia că anumite acte sunt ju decate În
fu ncţie de persoană, că am căzu t pradă prejudecăţii, va trebui, de
nenumărate ori, să recurgem la precauţii. Una dintre ele constă în a face
ca o părere defavorabilă asupra unui act să fie precedată de anumite
elogii ale persoanei, şi invers. Aceste elogii vor avea uneori influenţă
asu pra altor acte ale aceleiaşi persoane, dar tind să o laude pe aceasta şi
trebuie să stea mărturie pentru imparţialitatea noastră. Elogi ul adversa
rului este deci cel mai adesea altceva decâ t o formulă de poli teţe: el
exercită un efect argumentativ.
Atunci când, Între act şi imaginea pe care ne-am făcu t-o despre
persoană, există o discordanţă atâ t de flagrantă, încât preju decata nu
poate reuşi, printr-o interpretare satisfăcătoare, să o elimine, pot fi
util izate diverse procedee pentru a împiedica totuşi actul să-şi exercite
efectele asupra persoanei.
Se va putea stabil i Între domenii de activitate o s�parare astfel
Încât actul care depinde de unele d intre ele să fie considerat ca irelevant
pentru ideea pe care ne-o facem despre persoană. Î n diferite societăţi, şi
în diferite med i i, determ i narea domeniilor care contează nu se va face
În acelaşi fel: constanţa în muncă, fidelitatea conjugală, milostenia sau
necredinţa, spre exemplu, pot fi, în anumite cazuri, determinante
pentru imaginea persoanei, iar În altele, să fie expulzate în domeniile
neglijate. Î ntinderea acest<;>r domenii inactive face obiectul unui acord,
cel mai adesea tacit, şi permite chiar caracterizarea unui grup socia l .
Este d e l a sine înţeles c ă domeniul actelor irelevante poate varia Î n
funcţie d e persoane: anumite acte, fără importanţă î n mintea Prinţului,
vor fi considerate esenţiale pentru ideea pe care ne-o facem despre
persoane de un rang mai mic, şi invers; acelaşi lucru se va Întâmpla cu
actele care acoperă o perioadă a vieţii, copilăria, spre exempl u . Pentru
Schopenhauer, acestea sunt actele minore care trebuie să determine
imaginea noastră despre persoană. Î ntr-adevăr, altele, actele controlate
pe motivul însuşi al consecinţelor lor posibile, ar avea, după părerea
lui, o valoare reprezentativă mult mai mică ! . Vom putea, de asemenea,
I SCHOPENHAUER,

PnrerKn şi Pnralipolllelln,

II, Despre Elicii, § 1 18, p. 238.
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să nu reţinem din diversitatea actelor decât un aspect particular;
uneori, se ia persoana pe părţi, fără interacţiune unele Cll altele; al teori,
se contracarează influenţa actului asupra persoanei, fixând-o pe aceasta
într-un stadiu determinat al existenţei sale, precum personajul lui
Jouhandeau care îi spune cl ientului său :
Eu trăiesc în trecu t. ( . . . ) cine v ă repară încălţămintea, n u este decât
mumia mea, domnule1•

Alături de aceste tehnici de o i mportanţă generală, şi a cărei
bogăţie incomensurabilă suntem departe de a o fi epuizat, există tehnici
de importanţă restrânsă, care nu se apl ică decât unor acte determinate.
Una dintre ele este recurgerea la nopunea de excepţie. Se va pretexta
caracterul excepţional al actului pentru a-i diminua influenţa asupra
imaginii persoanei.
Uneori, un act va fi descris ca inabil, ineficient, pentru a sugera că
persoana nu s-a inserat în el întreagă, cu toa te forţele sale, cu ceea ce are
ea mai bun, şi deci el nu este o veritabilă mal)ifestare a ei.
În sens invers, pentru ca actul să nu sufere de imaginea pe care
ne-o facem despre persoană, vom pretinde că actul nu emană de la ea,
că ea nu este decât un purtător de cuvânt, un martor:
Pred icatorii corupţi, se întreabă Bossuet2, pot ei propovădui viata
veşnică?

Şi răspunde, reluând o comparaţie a Sfântului Augustin:
Tu fişul poartă un fruct care nu ii aparţine, dar care nu-i mai pu tin
strugure, chiar dacă se sprijină pe tufiş ( . . . ). Nu dispreţu iţi acest strugure,
sub pretext că il vedeţi printre spini; nu respingeţi această doctrină,
pentru că este înconjurată de moravuri rele: ea vine tot de la Dumnezeu
( . . ).
.

Faptul de a atribui actul nu autorului său, ci norocu lui, de a
a tribui o judecată unor terţi, unui cineva impersonal, şi multe alte pro
cedee cunoscute vizează, din motivele cele mai diverse, să scadă
soli daritatea dintre act şi persoană.
1 M. JOUHANDEAU, Un monde, p. 35.
2 BOSSUET, Sem/ous, voI. II: SI/r les vailles excuses des peclJel/rs, p. 489.
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Toate aceste tehnici sunt aplicate, din abundenţă, în dezbaterile
are, în special in penal. Tratatele de retorică ale anticilor nu omi t
udici
j
aproape niciodată să semnaleze că vinovatul poa te, în deprecaţie, să-şi
recunoască crima, dar să i mplore mila în numele trecutului săul . Se
încearcă să se intensifice legătura persoanei cu actele ei lăuda bi le şi să
se diminueze cea cu actele pentru care este judecată. Rolul oratorului
va fi acela de a face să se admită o imagine a persoanei bună să
s târnească mila judecătorilor.

§ 72. Discursul ca act al oralorului
Î n raporturile dintre act şi persoană, discursul, ca act al oratorului,
merită o atenţie deosebită, în acelaşi timp pentru că, pentru mulţi,
discursul este manifestarea, prin excelenţă, a persoanei şi pentru că
interacţiunea di ntre orator şi discurs joacă un rol foarte important în
argumentare. Fie că vrea sau nu vrea, fie că utilizează sau nu el însuşi
legături de tipul act-persoană, oratorul riscă să fie analizat de către
auditor, În legătură cu discursul lui. Această interacţiune dintre ora tor
şi d iscurs ar fi chiar caracteristica argumentării, în opoziţie cu demon
stratia. Î n cazul deductiei
formale, rolul oratorului este redus la mini,
mum; el creşte în măsura În care limbajul utilizat se Îndepărtează de
univocita te, în măsura în care contextul, intenţiile şi scopurile capătă
importanţă.
Este adevărat, d u pă cum a remarcat Pareto, că moralitatea lui
Euc1id nu influenţează cu nimic validitatea demonstraţiilor sale geome
trice, dar dacă cel care ne recomandă un candidat speră să obtină din
numirea sau d in alegerea acestuia din urmă un avantaj personal
apreciabil, importanţa recomandării sale se va resimţi în mod inevi
tabiJ2 din această cauză. Să nu uităm, într-adevăr, că persoana este
contextul cel mai preţios pentru a aprecia sensul şi greu ta tea unei
afirmaţii, mai ales atunci când este vorba despre enunţuri integrate
într-un sistem mai mult sau mai puţin rigid, pentru care locul ocupat şi
rolul jucat în sistem furnizează cri terii suficiente de interpretare.
,

I ef. Retorica pelltru He/'elll,il/s, cartea 1, § 24.
2 CL Ch. L. STEVENSON, EII,ies alld Lallgrrage, p. 128.
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Dar cuvintele celuilalt, reproduse de orator, îşi schimbă semnifi 
caţia, căci cel care le repetă ia întotdeauna faţă de ele o poziţie oarecu m
nouă, fie şi numai prin gradul de i mportanţă pe care le-o acordă. Acest
lucru este adevărat în privinţa enunţurilor care figurează în argumen
tele autorităţii. Este adevărat şi în ceea ce priveşte cuvintele copiilor.
Lewis CarrolI are dreptate să semnaleze unuia dintre prietenii săi că
unele remarci blasfemia toare, care sunt inocente când sunt facu te de
copii, îşi pierd acest carac ter când sunt repetate de adulţP . Într-un sens
opus, o remarcă injurioasă, şi care ar merita o chemare la ordine a
deputatului vinovat, pierde din gravitate în ochii celui care presupune
că este vorba despre un ci tat2.
Să semnalăm, pe această temă, un interesant studiu american3,
care critică procedeele u tilizate în mod obişnuit în psihologia socială
pentru a determina i nfluenţa prestigiul ui . Mai întâ i subiecţii sunt
întrebaţi în ce măsură sunt de acord cu o serie de j u decăţi; li se pre
zintă, mai târziu, aceleaşi judecăţi furnizându-I i-se referinţe despre
autorii lor. Rezu l tatele obţinute nu dovedesc deloc, d upă cum se crede
în general, că subiecţii îşi modifică aprecierea doar în funcţie de
prestigiul acordat autorul ui, toate celelal te elemente rămânând inva
riabile. De fapt, enunţul nu este acelaşi, atunci când provine de la
cutare sau cutare autor, el îşi schimbă semnificaţia; nu este un simplu
transfer de valori, ci o reinterpretare în'tr-un nou context, furnizat de
ceea ce se ştie despre autorul prezumat. Rezultă de aici că influenţa
recunoscută prestigi ului, şi puterii de sugestie pe care o exercită el, se
manifestă într-un mod mai puţin iraponal şi mai puţin simplist decât
s-a crezut.
Ţinând cont de raporturile care există între opinia despre orator şi
felul în care îi este apreciat d iscursul, maeştrii antici ai retoricii au
extras de aici, cu mul t timp în urmă, sfaturi practice, recomandând ora-

1 L. CARROLL, Alice's Adve/l tures il1 Wonderlal1d, Introduction, p. XI.
2 Dezbatere la Camera Comunelor din 4 octombrie 1949, dupâ N. Y. Herald Tribllne
din 5 oct., ed. de Paris.
3 S. E. ASCH, The doctrine of suggestion, prestige and imitation in social
psychology, Psyc/wlogical Rel'iew, voI. 55, pp. 250 la 276. Cf. şi, de acelaşi
au tor, Socilll pS\jc1wlogy, pp. 387 la 449.
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torilor să dea o impresie favorabilă despre persoana lor, să-şi atragă
stima, bunăvoinţa, simpatia auditoriului lor'; adversarii lor, dimpo
tri vă, trebuiau să se străduiască să-i devalorizeze, a tacându-le persoana
şi intenţiile.
Oratorul trebuie, într-adevăr, să inspire încredere: fără ea, discursul său nu merită credit. Pentru a respinge o acuzaţie, Aristotel sfătuieşte:
( . . . ) să acuzi la rândul tău pe cel care acuză, căci ar fi absurd, dacâ unul
este el insuşi nevrednic de incredere, discursurile lui să fie demne d e
incredere2.

Cei care sunt presupuşi nedemni de încredere nici măcar nu sunt
admişi la bara martorilor, iar anumite reguli ale procedurii judiciare,
foarte explicite, vizează să asigure excl uderea lor.
Astăzi, sfatul de a-l respinge pe adversar prin a tacuri ad persvtll1t",
dacă poa te fi urmat în anumite cazuri particulare - când este vorba de a
descalifica un martor mincinos - ar risca mai mereu desconsiderarea
celui care l-ar a plica. Prestigiul ştiinţei şi al metodelor sale de verificare
a diminuat creditul oricărei argumentări care se îndepărtează d e
subiect, care î l atacă mai degrabă pe adversar decât punctul l u i d e
vedere; d a r această distincţie nu funcţionează decât î n domenii în care
criterii recunoscute permit separarea discursului de orator, graţie unor
tehnici de ruptură. Î n multe dintre domenii şi mai ales când este vorba
despre edificare, persoana oratorului joacă un rol proeminent:
Un cleric monden sau necucernic este declamator, dacă urcă in
amvon. ( . . . ) Există, dimpotrivă, şi oameni evlavioşi a căro� prestanţă este,
numai ea, de ajuns pentru a te convinge: doar ce se ivesc, şi intreaga
suflare care urmează să-i asculte este mişcată din prima clipă şi ca şi
convinsă prin simpla lor prezenţă; predica pe care au s-o rostească va face
ce mai rămâne de făcuP.

, ef. §: Ordinul discursului şi,condiţionarea auditoriului.
2 ARISTOTEL, Retorica, cartea III, cap. XV, § 7, 1416 a,. (Ed. rom.: Editura IRI,
Bucureşti, 2004, p. 351; 11. 1.)
3 LA BRUYERE, Caracteres. De la c1,aire, 24, p. 464. (Ed . rom.: Editura pentru
literatură, Bucureşti, 1968, pp. 283-284; tU.)
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Aceleaşi cuvi nte produc un efect cu totul diferit,
care le pronunţă:

În

funcpe de cel

Acelaşi stil, spune pe buna dreptate Quintilian, este socotit adesea
liber la un anumit orator, nebunesc la un altul, Îngâmfat la al treilea1•

Funcţiile exercitate, ca şi persoana oratorului, constituie un context a
cărui influenţă este indubitabilă: membrii juriului vor aprecia În mod
total diferit aceleaşi remarci pronunţate de judecător, avocat sau procuror.
Dacă persoana oratorului furnizează un context discursului, pe de
al tă parte, acesta din urmă determină opinia pe care o vom avea despre
ea. Ceea ce anticii numeau etllOs ora /arie se rezumă la impresia pe care
oratorul, pri n cuvintele sale, o dă despre el Însuşi2.
Nu sprijini afaceri proaste, spune Isocrate, şi nu te face avocatul lor;
ai da impresia ca şi tu comiti actele carora le iei apararea În faţa celorlalţj3.

Deşi este de dorit ca discursul să contribuie la buna părere pe care
auditoriul şi:o poate forma despre orator, se Întâmplă destul de rar ca
oratorul ui, pentru a reuşi, să-i fie permis să-şi facă propriul elogiu.
·
Cazurile În care acest procedeu este ad misibil au fost minuţios
examinate de Plutarh4: ele se rezumă la situaţiile În care elogiul nu
constituie decâ t un mijloc indispensabil pentru atingerea unui scop
legitim5; În toate cazurile În care vanitatea pare a-I determina, elogiul
de sine produce un efect deplorabil asu pra auditorilor. Pla ton Îi
prezenta pe toţi sofiştii drept lăudăroşi pentru că, preocupat mai
degrabă de adevăr decât de adeziune, nu vedea ce importanţă putea
avea pentru afacere prestigiul oratorului; dar imediat ce analizăm

QUINTILIAN, Arta orataridi, voI. III, cartea XI, cap. 1, § 37. (Ed. rom.: Minerva,
Bucureşti, 1974, p. 243; 11.t.)
2 ARISTOTEL, Retorica, cartea 1, cap. 2, 1356 a; cartea II, cap. 21 , 1395 b; Tapim,
cartea VIII, cap. 9, 1 60 b; CICERO, Arta oratariei, § 22, p. 41 ; QUiNTILIAN,
Arta orntorică, voI . II, cartea VI, cap. II, §§ 8 şi urm.; Cf. W. sDss, EtllOs,
1

StJ/diell zur ălteren griec1risclten Rhetorik.
3 ISOCRATE, Discl/rsuri: Către Demonicos, § 37.
4 PLUT ARH, Scrieri "'orale: CUIII te poţi Iăl/da pe tille însuţi Jără să te expui invidiei.
5 ef. § 64: Scopurile şi mijloacele.
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aces te procedee sub unghiul argumentării, le putem găsi o justificare ce
le face mai puţin neplăcute.
Astăzi, elogiul pe care l-ar face oratorul propriei lui persoane ne
pare cel mai adesea deplasat şi ridicol. Î n mod obişnuit preşedintele
unei şedinţe îşi asumă acest rol, dar în majoritatea cazurilor oratoru l
este cunoscut, fie pentru că vorbeşte unui auditoriu familiar, fie pentru
că se ştie cine este el, datorită presei şi tuturor formelor moderne de
publicitate. Viaţa oratorului, în măsura în care este publică, constituie
un lung preambul pentru discursul său1.
Din cauza interacţiunii constante între judecata referi toare la ora
tor şi cea referi toare la discursul l ui, cel care argu mentează Îşi expune
În mod constant într-o oarecare măsură prestigiul, care creşte sau
descreşte după efectele argumentării. O argumentare ruşinoasă, slabă
sau incoerentă, nu-i poate decâ t dăuna oratorului; vigoarea rationa
mentului, claritatea şi nobletea stilului vor decide, dim potrivă, în
favoarea sa. Din cauza sol i darităţii dintre discurs şi orator, majoritatea
discuţiilor, mai ales în prezenţa unor martori, seamănă puţin cu u n
duel, în care se caută mai puţin acordul decât victoria: sunt cunoscu te
abuzurile la care a condus eristica. Dar a căuta victorii nu Înseamnă
numai o aspiraţie pueri1ă sau o manifestare de orgoliu, înseamnă şi u n
mijloc pentru orator d e a-şi asigura condiţi i mai bune pentru a persuada.
Oratorul va fi interesat să-şi concil ieze auditoriu\' fie arătându-şi
solidaritatea cu e\' fie dovedindu-i stima, fie abandonându-se integri
tăţii acestuia. O figură, acea pertll issio, tennen tradus adesea prin co/lcesie,
este ilustrată de acest pasaj din Retorica Pel/trll Heretlnills:
Întrucât totul mi-a fost l uat, şi mi-au rămas doar sufletul şi corpu l,
chiar şi aceste bunu ri . . . ti le încredintez . 2
. .

Vorbim despre figu ră, pentru că oratorul ba nu se poate sustrage
sentinţei, ba nu are deloc intenţia să i se supună real mente.
Oratorul, trebuind să-şi asume adesea rolul de mentor, rolul cel u i
care d ă sfaturi, care dojeneşte, care dirijează, trebuie să vegheze l a a n u
provoca publicului său u n sentiment d e i nferioritate ş i d e ostilitate Î n
1 Cf. § 104: Ord i nul discursului ş i conditionarea aud itoriu lui.
2 Retorica pell trll Hcrellllills, ca rtea IV, § 146.
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privinţa sa: trebuie ca auditoriul să aibă i mpresia că decide în deplina
libertate: Jouhandeau, în nişte pagini foarte frumoase, explică disc reţia
divină prin respectul lui Dumnezeu pentru eul uman: în ciuda pu terii
sale, Dumnezeu ar renunţa la tot ceea ce poate piirea o atingere adusa
independenţei noastre de judecatii, pânii la a dori să pară absentI.
Toate tehnicile care favorizeazii comuniunea oratorului cu au dito
riul vor atenua opoziţia dintre ei, care este nefastii atunci când rolul
oratorului este de a persuada. Ceremonialul, tehnică de disti ncţie, care
scoate În evidenţii striilucirea oratorului, va putea fi el însuşi favorabil
persuasiunii, dacă auditorii ÎI iau drept un ritual la care şi ei participă.
Când este vorba despre a comunica fapte, persoana orator ului
pare mult mai puţin angajată decât atunci când este vorba de a emite
aprecieri. Dar, chiar şi în acest caz, atitudi nea oratorului poate arăta
stima faţii de p ublic: prudenţă, restricţii, refuz de a se pronunţa asupra
unui punct în care este totuşi competent, racursiuri în expunere2 pot fi
tot atâtea omagii aduse auditoriului.
Când este vorba despre iniţiere într-o disciplină, sentimentul de
inferioritate al auditoriului nu funcţionează, pentru că acesta are, În
prealabil, dorinţa de a-şi asimila această disci piinii. Rol ul magistrului îl
apropie pe acesta, orice s-ar putea crede, mult mai mult de preot decât
de propagandist3.
Sii remarcăm, în încheiere, că sol idaritatea di ntre act şi persoană
existii şi în mintea auditoriului. Ştim deja că valoarea argumentelor va
fi eval uată dupii cea a auditoriilor care le acordii credit"!. Invers, un
auditoriu poate fi lăudat sau blamat după genul de discursuri care se
bucurii de audienţa sa, genul de oratori pe care îi ascultă cu plăcere,
genul de raţionamente la care el consimte. Legii tura act-persoană, în
mintea auditoriului, are repercusiuni asupra efectelor argumentării.
1 M. JOUHANDEAU, Essai sur IIIoi-lI/fll/e, p. 146.
2 Cf. C. K. OGDEN şi 1. A. RICHARDS, T/le lIIeallillg of //Ieallillg, p. 225.
3 Cf. § 12: Educa�ie şi propaganda.
4 Cf. § 5: Adaptarea oratorului la audi toriu; § 6: A persuada şi a convinge; ef. şi
§ 97: Interacţiunea şi for�a argumentelor. Se va gasi la C. 1 . HOVLAND, A. A.
LUMSDAINE şi F. D. SCHEFFIELD, Experil/ll!llts OII Mass COlIIl/lltllication,
pp. 166-1 68, 1 90-1 94, 275-278, o Încercare de a caracteriza şi de a ierarhiza
opiniile dupa auditoriile care le admit.
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Referirea la soli darita tea � n discutie se poate suprapune pe argumentele
conveni te, ca şi pe legătura dintre orator şi discurs, şi poate i nterfera cu
aceste ultime elemente.

§ 73. Grupul şi membrii săi
Se poate considera că legă tura dintre persoană şi actele sale, cu
toate argumentările pe care le poate suscita ea, este prototipul unei serii
de legături care dau naştere aceloraşi interactiuni şi se pretează acelo
raş i argumentări. Cel mai banal, probabil, între aces tea, este raportul
sta bi lit intre un grup şi membrii săi, aceş tia din urmă fiind manifestarea
grupul ui, după cum actul este expresia persoanei.
Să remarcăm imediat că nu invocăm aici o sociologie organicistă
sau ci la Durkheim, care ar duce la o personificare a grupului şi care i-a r
atribui celui d i n urmă toate proprietăţile persoa nei. Aceste teorii nu
sunt decât concepţii particulare despre relatia la care facem aluzie, in
timp ce aceasta este implicită în orice afirmaţie care priveşte un grup,
desemnat al tfel decâ t prin enumerarea membrilor săi.
Astfel, putem repeta aici ceea ce am spus despre raportul dintre
persoană şi actele sale: indivizi i au influenţă asupra imaginii pe care o
avem despre grupurile cărora le aparţin ei şi, invers, ceea ce credem
despre grup ne predispune la o anumită i magine pe care o avem despre
cei care fac pa rte din el; dacă o academie dă străl ucire membrilor săi,
fiecare di ntre aceştia contribu ie la reprezentarea şi la strălucirea acade
nlle l .
Valoarea u nui individ se răsfrânge asupra grupului; o deficienţă
individuală, în anumite cazuri, poate compromite reputaţia unui grup
întreg, cu atât mai uşor cu cât se refuză u tilizarea tehnicilor de ruptură.
Jouhandeau povesteşte următoarea anecdotă:

Eliza a chemat un marocan sa-i descarce lemnele de foc şi acesta
constata ca un francez, care trebuie sa-I ajute, îl aju ta atât de rau, Încât la
sfârşit, el exclama, În aplauzele Elizei: " Când te gândeşti că eu su n t
colonizat de 'aşa ceva"'! !

1 JOUHANDEAU, U"

",ul/de, p .

251 .
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Invers, prestigiul grupului poate favoriza propagarea ideilor, obi
ceiurilor şi modelor sale, a produselor şi procedeelor l u i; ştim ce seri os
handicap poate, dimpotrivîl, constitui ostilitatea arîltatîl grupulu i
pentru aceastîl propagare.
Argumentarea privitoare la grup şi la membrii săi este mult mai
complexă decât cea referitoare la pesoan� şi la actele ei, mai întâi
pentru că o aceeaşi persoană aparţine Întotdeauna unor grupuri mul
tiple, dar ma i ales pentru că notiunea de grup este mai indeterminată
decât cea de persoană. Ezi tarea se poa te referi la granitele grupului şi,
de asemenea, la însăşi existenţa lui.
Unele grupuri - naţionale, familiale, religioase, profesionale - vor
fi recunoscute de toţi, ba chiar garantate de instituţi i. Dar altele apar
din modul În care se com portă membrii lor: astfel, la şcoală, în inte
riorul unor elase de copi i, se pot forma subd ivizi uni bazate pe vârstîl,
sex, rasă, religie, subdivizi uni mai mult sau mai puţin calchiate pe cate
gorii sociale existente; se poate produce- o opoziţie Între cei mici şi cei
mari, care vor forma douîl grupuri caracteristice, a i căror membri se
simt sol idari.
Dacă realitatea grupului depinde de atitudinea membrilor săi, ea
depinde În aceeaşi măsură, iar uneori şi mai mult, de atitudinea
străinilor. Aceştia au tend inţa de a considera că au de-a face cu un grup
social de fiecare datîl când ei au un comportament d i ferit de cel al
membri lor acestuia, noţiunea de grup servind la a descrie, la a explica
sau la a justifica acest comportament diferenţiat şi servind de asemenea
la a susţine argumentele de care ne ocupăm a ici. Această preocupare
pentru argumentare explică, să subliniem acest lucru, tendi nţa de a-i
constitui ca grup, pentru a-i face solidari, pe toţi cei la care se observă o
aceeaşi atitudi ne, pe adversarii sau pe partizanii unui anumit punct de
vedere, ai unei anumite persoane sau ai unui anumit mod de a acţiona.
Această pretenţie nu va fi întotdeauna admisă. Pe scurt, noţiunea de
grup este un element argumentativ emina mente supus controversei,
instabil, dar de o importantă capitalîl.
Interaqiunea dintre individ şi grup poate fi utiliza tă pentru a
valoriza sau pentru a devaloriza fie pe unul, fie pe altul. Se va insista pe
erorile unor arheologi pentru a-i descali fica pe specialiştii in această
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materiei . Invers, dacă nu-ţi poţi face propriul elogiu, te poţi prezenta ca
aderent al cutărei pol i tici sau ca membru al cutărei Biserici, ceea ce este
susceptibil de a consti tui o solidă recomandare2. Să remarcăm că avem
aici o aplica tie a tehnici i foarte eficiente care constă in a face să treacă
judecăţi de apreciere neexprima te sub aparenta u nor judecăţi de fapt
i nd iscutabile3. Oratorul nu insistă pe valorizarea implici tă de către
au ditori a tuturor celor care aparţin grupului în discuţie: doar în măsura în
ca re pare de la sine înţeleasă aceasta acţionează cel mai bine.
Apartenenţa la un grup dat poate determina, într-adevăr,
prezumarea existenţei unor calităţi în conduc"Horul membrilor săi, iar
această prezumţie este cu atât mai puternică, cu câ t senti mentul de
clasă sau de castă este mai pronunţat. Astfel, Racine este preocupat să a
facă pe Fedra u n pic mai puţin odioasă decât În tragedia greacă, din
cauza rangului pe care îl ocupă:
Am crezut, scrie el în prefala sa la Fedra, referitor la calomnie, dl avea
ceva prea josnic şi prea tenebros pentru a o pune in gura unei prinţese care
are, de altfel, sentimente atât de nobile şi de virtuoase. Această josnicie mi
s-a pi'lrut mai potrivita cu o doica, ce putea avea înclinalii mai servile . . . 4.

Anumite moduri de a ne comporta sunt conforme cu ideea pe care
ne-o facem despre membrii unui grup: comportamentul nobi lilor este
nobil, cel al ră ilor este rău, cel al creştinilor, creştinesc, cel al oa menilor,
uman; comportamentul este adesea descris de denumirea Însăşi a
grupului; pe d e altă parte el reacţionează asupra imaginii pe care ne-a
facem despre acesta.
Valoarea actului depinde, o ştim, de prestigiul individului; valoa
rea individului depinde de ceea ce este atribuit grupului; persoana şi
grupul joacă În raport cu actele şi cu indivizii un rol anal og, care se
poate conjuga. Grupul se va mândri cu conduita celor pe care îi consi
deră membrii l ui, va neglija adesea să se ocupe de străini:

I VAYSON DE PRADENNE, Les fraudes eli arclreologie prelristor;qrre, p. 314.
2 WHATELY, Elel/lC/lts of Rlreluric, Partea II, cap. III, § 3, pp. 159-160.
3 Cf. § 43: Statutul elementelor de argumentare şi prezentarea lor.
4 RACI NE, Bibl. de la Pleiade, \, Pn?facc tl Plredre, p. 763.
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Morţile exemplare ale lacedemonienilor nu ne emoţionează deloc.
Ce ne pot aduce ele? Numai moartea martirilor ne emoţionează; căci ei
sunt " membrele noastre " !.

Pentru legătura individ-grup, tehnicile de ruptură par mai puţi n
elaborate decât pentru legătura act-persoană, în sensul că noi n u
întâlnim cazuri li mită în care orice reacţie este suspendată, ca în cazul
Fiinţei perfecte sau a judecă tii considerate ca un fapt. Nu există grup
perfect, in sensul eerut aici, nici societatea zeilor antici, nici societatea
creştină, niGi familia princiară. Ceea ce se apropie cel mai mult de
noţiunea de grup perfect este noţiunea unei umanităţi care nu ar avea
În privinţa caracterului doar ceea ce este com un tuturor oamenilor şi nu
ar fi influenţată de comportamentul oamenilor oricât de numeroşi ar fi
ei .
Pe de altă parte, individul raţional, cel care se supune numai ordinii
universale, nu ar fi el separat de orice grup2, comportamentul lui nu ar
avea o obiecti vitate ce corespu nde celei a faptului? Dar acordul asupra
ordinii u niversale este departe de a fi garantat vreodată.
De aceea, singura tehnică ce permite realizarea u nei rupturi de
interacţiu ne între grup şi individ este excluderea acestuia: ea va putea fi
aplicată fie de individul însuşi, fie de ceilalţi membri ai grupului, fie de
terţi . Dacă cineva exprimă o opinie în mod violent opusă celei a
celorlalţi membri ai grupului şi dacă se refuză să se admită că această
opinie ar pu tea fi declarată ca aparţinând grupului, o ruptură se va
impune: se va vedea o incompatibilitate între adeziunea la o anumită
teză şi apartenenţa la un anumit grup. Cel care nu mai împărtăşeşte
opiniile grupului, declarând în acelaşi timp în mod clar că nu vrea să se
despartă de el, va trebui să uzeze de disocieri opunând, spre exemplu,
adevărata doctrină celei a majorităţii3. Dar se înţelege de la sine că
majoritatea poate să nu fie de aceeaşi părere şi să procedeze la exclu
derea membrului nonconformist. O astfel de procedu ră poate fi
aplicată pentru orice fel de acţiu ne considerată incompa tibilă cu interePASCAL, Cugetări, p. 1053 (481 ed. Brunschvicg). (Ed. rom.: p. 348. Traducere
de Maria şi Cezar Ivănescu; n.t.)
2 E. DUPREEL, Essais plu ralistes, pp 71-72 (Despre necesitate).
!

.

3 ef. § 90: Cuplul "aparenIă-realitate".
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sele sau cu onoarea gp..:.. p ului. Aproape întotdeauna excluderea are
drept consecinţă afiliereâ individului la un alt grup, afil iere care face, În
an um ite cazuri, evidentă :-uptura cu grupul precedent.
Se întâmplă ca excluderea să fie căutată de individul însuşi: în
aces t caz, cel care are anumite caractere ex terioare, ce servesc în mod
curent drept criteriu pentru recunoaşterea apartenentei la un grup, va
susci ta excluderea lui - În ochii terţilor, mai ales -, opunându-se credin
ţelor grupului sa u adoptând credinţele altuia. Rezul tă de aici că o
aceeaşi cri tică faţă de un grup va avea o influenţă foarte diferită după
cum provine de la cineva care rămâne solidar cu gru pul, de la cineva
care vrea să se desprindă de el sa u de la persoane care îi sunt, în orice
caz, exterioare.
Să subliniem că problema legăturii individ-grup, în argumentare,
se complică, în raport cu problema act-persoană, prin faptul includerii
posibile a unui indivi d într-un grup din care nu făcea parte până în
prezent. Dacă individul a apără opiniile grupului B, el va putea fi
integrat, de că tre terţi, în acest grup. Din acest moment argumentele
sale, judecăţile sale, vor fi interpretate ca fiind cele ale unui membru al
grupul ui B, şi nu ale unui observator stră in. De unde uneori interesul
argumentării de a menţine distanţele dintre individ şi anumite grupuri
pe care le favorizează el.
Un grup care respinge imed iat şi cvasi automat orice membru al
cărui comportament este aberant, care nu consimte niciodată să ser
vească drept garanţie membrilor săi, se apropie cel mai mult de situaţia
persoanei perfecte. Dar aceasta cere o critică constantă, tot atât de
severă, măcar, ca cea a terţilor; iar aceasta antrenează, orice ar fi, o
modificare a grupului, fie şi numai în compoziţia lui. Această modifi
care poate fi percepută ca o simplă operaţie matematică, dar va fi ma i
des percepută ca o remaniere.
Mai frecvente decâ t tehnicile de ruptură sunt tehnicile de frânare.
Unul dintre progresele dreptul ui a constat în înlocuirea responsa
bilităţii colective cu responsabilitatea individuală, permiţând să nu se
pună în contul eşecurilor grupului actele pe care legislaţia le condamnă
şi le urmăreşte; dar aceasta nu este decât o tehnică juridică, pe care o
poate repudia u n moralist sau un sociolog.
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Tehnicile de frâna re, de util izare mai extinsă, vor fi recurgerea la
prej udecată şi la exceptare. Această ultimă tehnică se va utiliza cu atât
mai mul t succes, cu câ t indivizii vor trece drept mai puţin reprezen
tativi pentru grup: dacă şefi i, delegaţii sa u purtătorii de cuvânt oficial i
su nt considetaţi adesea ca Întruchipând grupul, este pentru că este m ai
greu să li se eli mine părerea sau opiniile considerate excepţi onale. S-a
subliniat că Bismarck, În discursurile 'sale parlamentare, combătea
partidele În persoana şefilor lor1•
Uneori se va pretinde că afirmaţi ile ridicole sau s tupide ale unui
individ nu pot fi atribuite, fără sofism, grupului2, ceea ce echivalează cu
a i se cere auditorului să procedeze la o triere, şi nu-I consideră deloc
reprezentativ pe individul ale cărui afi rmaţii sunt eronate sa u nesuste
nabile.
O altă tehnică de frânare, destinată revelării faptului că individul
nu reprezintă grupul, nu se identifică cu nici un grup determinat, este
de a-I solidariza, parte cu unii dintre ei, parte cu alţii. După Bernanos:
Omul din Vechiul Regim avea conştiinla catolidl, inima şi creierul
monarhiste, iar temperamentul republican3.

Toate aceste tehnici de frânare au repercusiuni asupra celor două
componente ale legăturii ind ivid-grup. Recurgerea la exceptare nu
tinde doar să frâneze acţiunea pe care o exercită comportamentul indi
vidului asupra i maginii pe care ne-o facem despre grup. EI poate avea,
de asemenea, ca efect valorizarea sau devalorizarea individului, pre
zentându-I drept unic, provocarea intenţiona tă a unui efect de surpriză.
Dezmin te-fi metelrnele natiei. Apa impartaşeşte insuşirile bune sau
rele ale vinelor prin care curge, iar omul pe-ale climei în care s-a nascut.
( . . . ) Nu e naliune, nici chiar dintre cele mai culte, scutită de vreun defect
originar, pe care vecinii nu pregeta sa-I veştejeasca, fie prin viclenie, fie ca
mîngâiere. E triumfatoare dibacie sa-ndrePli sau macar sa dezminli aceste

1 H. WUNDERLlCH, Die Kunst der Rede in ihren Hauptziigen an den Reden
Bisl/larcks dargestellt, p. 85.
2 CL BENTI-IAM, Opere, t. 1: Tratat despre sofismele politice, p. 473.
3 BERNANOS, ScaI/dale de la l'erite, p. 27.
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stigmate nationale: dobândeşti astfel aplaudabilil fairnil de unic Între ai
tili, caci ceea ce este mai putin aşteptat e pretuit mai multi.

Cu cât prejudecata împotriva grupului este mai defavorabila, cu
cât exceptarea pare mai greu de conceput, cu atât membrii grupului,
care nu vor să fie pasibili de condamnarea generală, vor trebui să se
străduiască pentru a li se recunoaşte acest statut excePti onal. De aici
aceste remarci triste ale unui negru:
Am auzit adesea acest raţionament. Nu mi-a repetat mama de nenu
mărate ori eli este deja destul de rău ca sunt negru pentru a mai comite
cea mai mica greşeala? Da, ştiu ca toata lumea, albi şi negri, este de acord
asupra faptului ca un negru, atragând atât de puţinii indulgentil d i n
cauza culorii sale, nu poate f i tolerat decât Î n milsura Î n care se comporta
ca un sfânt2.

§ 74. Alte legături de coexistenţă, actul şi esenţa
Aceleaşi interacţiuni pe care le-am constatat în raporturile actu lui
şi ale persoanei, ale individului şi ale grupul ui, se regăsesc de fiecare
dată când evenimente, obiecte, fiinte, instituţii sunt grupate în mod
comprehensiv, încât ajung să fie considerate caracteristice unei epoci,
unui stil, unui regim, unei structuri. Aceste construcţii intelectuale se
străduiesc să asocieze şi să explice fenomene particulare, concrete,
individuale, tratându-Ie drept manifestări ale unei esenţe care are ca
expresie şi alte evenimente, obiecte, fiinţe sau instituţii. Istoria,
sociologia, estetica constituie câmpul de predilecţie al explicaţiilor de
acest tip: eveni mentele caracterizează o epocă, operele un stil, insti
tuţiile un regim; chiar şi comportamentele şi felu l de a fi al oamenilor
pot fi explicate nu numai prin apartenenţa lor la un grup, dar şi prin
epoca sa u regim ul de care ţin: a vorbi despre omul din Evul Mediu sau
despre un comportament capitalist, înseamnă să Încerci să arăţi cum
participă acest om, acest comportament la o esenţă şi cum o exprimă şi
cum permit, la rândul lor, să fie caracteriza tă.
I B. GRAClAN, L 'lro",,,,e de coltr, p. 8 (Maxima IX: Dezminte-ţi defectele naţiei).
(Ed. rom.: Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 241 ; H.t.)
2 J. ZOBEL, La rue Cases-Negres, p. 292.
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Noţiunea de esenţîl, elaboraM În filozofie, este totuşi familia rîl
gândirii simţului comun, iar raporturile sale cu tot ceea ce o expri mă
sunt concepute d upîl modelul ra portului persoanei cu actele sale. Am
vîlzut cum, plecând de la unele acte caracteristice, ajungem sîl calificătn
pe cineva drept erou, sîl fixîlm aspectele unei persoaneI . Printr-un
procedeu analog se ajunge, plecând de la un verb, de la un adjectiv sau
de la o expresie care desemneazîl o relaţie, la a forma esenţe (" jucăto
rul", " patriotul", " mama " ), care caracterizeazîl anumite clase de fii nţe
al cîlror comportament îl explicîl ele.
De fiecare daM când, În loc sîl se poaM interpreta unul pri n altul,
actul şi esenţa par a se opune, se vor aplica aceste procedee care vor
permite justificarea incompatibilitîlţi i: om ul care nu este din epoca lui
va fi un precursor sau un întârziat, opera care prezintă caractere
diferite de stilul autorului va fi fost elaborată sub o influenţă străină sau
va mani festa deja semne de degenerescenţîl, nu va mai fi o expresie tot
atât de pură a stil ului În discuţie; ceea ce nu corespunde imaginii
esenţei va fi excepţional, iar această excepţie va fi justificatîl pri ntr-una
sa u prin alta dintre nenumîlratele explicaţii imagi nabi le.
Recurgerea la noţiunea de esenţă va permi te anexarea unor eveni
mente variabile la o structură stabilă, singura care ar avea importanţă:
pllilosopl,;a perenllis este un exemplu clasic În acest sens. Recurgerea la
noţiunea de esenţă poate fi, de asemenea, impl ici tă şi poate servi la
justificarea unor schimbări: spre exemplu, modificările de tarif vamal
di ntr-o ţară vor fi considerate rezultatul voi nţei de a menţine o anumită
structură economică2. Poli tica devine structura economică în act:
variaţiile acestei pol i tici, expl icate prin cauze ocazionale, nu sunt decât
accidente.
Să notăm, în legătură cu aceasta, că ceea ce corespunde esenţei, În
afara unor fenomene biologice, poate fi determinat, în majoritatea
cazurilor, cu o libertate care o depăşeşte pe cea a legăturii act-persoană.
Dar se Înţelege de la sine că În raport cu această esenţă, oricare ar fi
modul de a o stabili, vor funcţiona toate fenomenele de ruptură şi de

1 Cf. § 68: Persoana şi actele sale.
2 Cf. J. WEILLER, Problellles d'economie interna tionale, voI. II, pp. 282 la 300.
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frâ nare care vizează restabil irea unei compatibilităţi Între esenţă şi
manifestările sale.
Două noţiuni interesante, cele de abl/z şi de caren ţă, sunt corelative
cu noţiunea de esenţă, care exprimă fel ul normal În care se prezintă
lucrurile. Va fi suficient să menţionăm abuzul sau carenţa pentru ca
audi torul să se refere la o esenţă presupusă În mod explicit.
As tfel, maxima " nu trebuie să argumentăm cu abuzul împotriva
uzajului" este adesea, după părerea lui BenthamI, un mijloc sofistic d e
a n u ţine cont de relele efecte ale unei instituţii. Se consideră abuz relele
efecte care decurg din ea, iar I/ za} ceea ce este ea În mod idea l În mintea
promotorilor săi şi care ar corespunde deci esenţei sale.
Ceea ce este intenţional, admitem adesea, este ceea ce determină
esenţa. Res tul, ceea ce contravine acestui obiectiv, este considerat abuz,
accident. Această legătură între intenţie şi esenţă este evidentă în acest
pasaj din Bossuet:
Veţi considera bizar poate că fac elogii atât de mari ingerilor rebe li
şi dezertori; dar ami ntiţi-vă, vă rog, că vorbesc despre natura lor şi nu
despre maliţiozita tea lor; despre cum i-a făcut Du mnezeu şi nu despre
ceea ce s-au făcut ei înşişj2.

Uzajul normal este conform esenţei; abuzul trebuie separat de
aceasta, c u riscul de a o modi fica profund. Totodată, atâta timp cât se
utilizează termenul " abuz " , Înseamnă că se doreşte păs trarea esenţei, că
dezbaterea nu se referă la ea. Dacă liberalii, partizani ai capitalismului,
sunt totuşi În favoarea controlului beneficiilor, vor spune că este pentru
a corecta unul dintre abuzurile capital ismu lui, pentru a menţine o
structură economică esenţialmente sănă toasă. Socialiştii vor susţine
chiar această măsură pentru a juca renghiuri capitalismului care pro
duce, pur şi simplu prin funcţionarea lui, inegalităţi revol tătoare.
Dimpotrivă, l i beralul, adversar al măsurii, va spune că ea riscă să
modifice profund structura regimului; comunismul, adversar al ace
leiaşi măsuri, va spune că nu este vorba decât de o măsură iluzorie, că
nu este decât un pal iativ care nu modi fică cu nimic esenţialul regi
mului. Cine are drepta te, În aceste circumstanţe? Este greu de spus fără
I BENTHAM, Opere: Tratat despre sofislllele politice, pp. 479-480.
2 BOSSU ET, SerI/lOII,: Premier sernwII sltr les delllOlls, p. 6.
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a avea o idee precisă despre ceea ce este esenţa capital ismului, fiecare
concepând această noţiune în aşa fel încât să-şi justifice propriul punct
de vedere: ceea ce se consideră, în mod tradiţional, a fi judecăţi de
valoare, determină structuri conceptuale care permi t să se precizeze
sensul şi efectul a ceea ce numim judecăţi de fapt. Când revoluţia şi
reforma sunt ca racterizate nu prin mijloacele folosite, ci pri n amploarea
schimbărilor unui sistem, se poate repeta aceeaşi discuţie: ea se va
referi la esenţa sistemul u i modifica t.
Să adăugăm că, în planul cunoaşterii, noţiunii de abuz îi cores
punde cea de " deformare " . Astfel, după părerea lui Chester Bowles,
indieni i au o vedere deformată despre capitalism l . Această idee este
legată, de al tfel, nu numai de cea de abuz, dar şi de cea de carenţă.
La fel ca şi abuzul, carenţa nu poa te fi i nvocată decât dacă avem o
noţiune, vagă sau precisă, despre esenţa în raport cu care se determină
ea . Cri teriul care permi te să dovedim această carenţă este în tota l itate
subordonat concepţiei pe care ne-o formăm despre esenţă. Am găsi,
spre exemplu, o aplicaţie curioasă a ideii de carenţă În descrierile pe
care psihanal iza le face femeii: caracterele acesteia sunt interpretate ca
reacţii la carenţa de organe geni tale externe, ceea ce implică faptul că
bărbatul este considerat reprezentantul esenţei2.
Carenţa, mai mult decât negarea de care poa te fi apropiată, este
caracteristică pentru argumentarea asupra valorilor, asupra a ceea ce
trebuie făcut. Noţiunea de carenţă nu se poate reduce, precum negaţia,
la nişte caractere formale, reversibi le şi statice, căci ea se defineşte în
raport cu o normă, fie că este vorba despre normal, fie despre ideal. Ea
corespunde la ceea ce J.-P. Sartre numeşte negaţie internă, prin opoziţie
cu negarea externă.
Prin nega�ie internă, scrie el, în�elegem o astfel de relalie Între două
fjjn�e încât cea care este negată de cealaltă o califică pe cealaltă prin însăşi
absen�a sa, în i nima esenlei sale3.

1 Chester BOWLES, Ambassador's Report, p. 106.
2 ef. Viola KLEIN, 771e femi"ine character. History of an Ideologi}, pp. 72, 83.
3 J.-P. SARTRE, L 'etre et le neant, p. 72. (Ed. rom.: Editura Paralela 45, Piteşti,
2004, p. 256; ". t.)
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Atunci când esenţa este considerată ca neputând fi, în nici un caz,
odificată,
carenţa, percepută ca o decepţie, poate su gera că acest gol
m
va fi umplut; se va pretexta, pentru a pretinde că există, ceva de aşteptat:
( . . . ) el vede bine că nu este posibil ca natura noastră, singura pe care
Dumnezeu a făcut-o după asemanarea sa, s1l fie singura pe care el o Iasă
la voia Întâmplarii; astfel, convins prin ratiune că trebuie sa existe ordine
printre oameni şi vazând prin experienta ca ea nu este Încă stabilită,
conchide in mod necesar că omul are ceva de aşteptatl .

Ceea ce este În plus se defi neşte de asemenea în raport cu esenţa,
fie în raport cu esenţa determinată, fie în raport cu o esenţă oarecare;
ceea ce este în plus, În acest ultim sens, neputând fi explica t prin nici o
structură, prin nici un ordin, nu va avea nici greu ta te, ruci semnificaţie:
Conştiinţa există ca un copac, ca un manunchi de iarba. Dormitează,
se plictiseşte. ( . . . ) lată sensul existentei: conştiinţa faptului că e de prisos2.

Tehnicile de a sugera că există carenţă sau că există ceva în plus
vor fi foarte diverse. Una dintre ele va fi urarea : aceasta va putea
devaloriza persoana căreia Îi este adresată, evocând o esenţă căreia nu i
s-ar conforma. Cea mai sigură parare, spu ne Sterne, este următoarea:
( . . . ) cel atacat de doritor sa sară pe data În picioare şi sa-i dorească
acestuia ceva În schimb cam de aceeaşi croiala].

Uneori, si mpla calificare, evocând esenţa, poate da de înţeles cât
de mult se îndepărtează realitatea de ea: se va evidenţia astfel o
imperfecţiune care, fără acest element de referinţă, ar trece probabil
neobservată. Antoniu îl va prezenta pe Brutus drept prieten al lui
Cezar, cu scopul de a arăta cât de mult s-a înşelat în legătură cu ceea ce
este esenţa prieteniei4. Al teori, modurile de exprimare vor fi utilizate

I BOSSUET, SemlOIls, voI . II: Sur III Prol';dl?llce, p. 208.
2 J.-P. SARTRE, La Ilclllsee, p. 21 3. (Ed . rom.: RAO, Buc., 2004, p. 21 8.).
] STERNE, ViIIţII ş; 0p;I/;ullile lu; Tristm", SlwlIliy, cartea m, cap. 1, p. 1 35. (Ed.
rom.: Polirom, laşi, 2004, p. 1 39.)
4 SHAKESPEARE, lul;u Cezar, actul III, sc. II. (Ed. rom.: Univers, Bucureş ti,
1986, p. 52.)
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pentru a sugera carenţa: un stil pasionat · va putea da de înţeles că scena
descrisă este prea pu ţin pasională.
Regăsim aceste tehnici în alllzie şi în iro/lie, prima referindu-se
implicit, cea de-a doua expl icit la esenţa care serveşte drept criteriu de
devalorizare.
Pentru a încheia acest paragraf printr-o remarcă ce va întări con
cepţia noastră conform căreia diversele legături de coexistenţă rezultă
din generalizarea sau mai curând din transpunerea raportului act
persoană, vom observa că cele două categori i de esenţă şi de persoană
pot servi la interpretarea aceloraşi fenomene. De fiecare dată când sunt
utilizate În special argumentele carenţei, noţiunea de esenţă este cea
aplicată, chiar şi persoanei. Dimpotri vă, de fiecare dată când dorim ca
un grup, o esenţă să devină stabile, concrete, ne vom servi de
pe rS(J / l ifica re. Această figură argumentativă permite stabil iza rea contu
rurilor grupului, reafirmarea coeziunii lui. Ea poate fi aplicată şi unor
trăsături ale ind ividului, ca în această frază a lui Demostene:
Acum Filip a biruit nepăsarea şi lipsa voastră de prevedere, dar el
nu a biruit şi cetatea l .

Avem aici două fel uri d e personifica re, pe de o parte cea a
nepăsării şi a lipsei de prevedere, pe de altă parte, cea a cetăţii. Prima
este o tehnică de ruptură; ea are ca efect izolarea defectelor pe care le
au arătat cetăţenii Atenei, făcând din ele existenţe distincte, de a-i pune
prin aceasta pe cetăţeni la adăpost de efectul prea devalorizator al
actelor lor şi de a permite ca ei să se considere, în ciuda acestor tare
temporare, membrii cetăţii nesupuse. Personificarea acesteia, pe de altă
parte, Îi consolidează importanţa în calitate de grup, mai stabil decât
indivizii care nu sunt decâ t manifestarea ei şi în mod clar opusă
accidentelor şi vicisi tudinilor, pe care le cauzează eveni mentele.
Personificarea va fi adesea subliniată prin folosirea al tor figuri.
Prin apostrl.!fă ne vom adresa cel u i care este personi ficat şi care a devenit
astfel capabil să fie luat drept auditor; prin prozopopee se va face din el
u n subiect peroran t şi activ.
I DEMOSTENE, Discursuri: Fi/ipica a treia, § 5. (Ed. rom.: Editura pentru Lite
ratură, Bucureşti, 1969; 11.1.)
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§ 75. Legătura simbolică
Considerăm util să clpropiem legătura si mbolică de legăturile de
Î ntr-adevăr, simbolul, pentru noi, se distinge de semn,
existenţă.
co
pentru că nu este pur convenţional; dacă are o semnificaţie şi o valoare
reprezentativă, această semnificaţie şi această valoare provin din faptu l
că pare să existe, între simbol şi ceea ce evocă el, u n raport pe care, în
absenţa unui termen mai bun, îl vom denumi raport de participare.
Natura cvasi magică, În orice caz iraţională, a acestui raport este cea
care deosebeşte legătura simbol ică de cel elalte legături, atât de succe
siune, cât şi de coexistenţă. La fel ca şi acestea, legătura simbolică este
privită ca făcând parte din real, dar ea nu se referă la o structură
definită de cel din urmă. Prin faptul că, foarte adesea, simbolul şi
simbolizatul nu fac parte din ceea ce, de altfel, este considera t drept u n
acelaşi strat a l reali tăţii, drept u n acelaşi domeniu, relaţia lor a r putea fi
considerată analogică; dar s-ar distruge, prin chiar acest fapt, ceea ce
este impresionant în legătura si mbolică, deoarece pentru ca ea să-şi
joace rol ul, trebuie ca simbolul şi simbolizatul să fie integraţi într-o
realita te mitică sau speculativă, în care ei participă unul la celălalt!. Î n
această nouă realita te, există o legătură de coexistenţă între elementele
relaţiei simbolice, chiar şi atunci când, de fapt, si mbolu l este separat de
simbolizat printr-un i nterval temporal.
Aşa stau lucru rile atu nci când anumite persoane şi anumite
evenimente sunt tratate ca " figură " a a l tor persoane şi a altor eveni
mente. Î ntre Adam, sau Isaac, sau Iosif, şi Hristos, pentru care ei sun t
consideraţi drept prefigură, nu există legătură d e succesiune în mod u l
cauzal, ci un raport indefinibil d e coexistenţă, o participare care s-ar
situa în concepţia divină despre real.
Legătura simbolică antrenează transferuri între simbol şi simbo
lizat. Atunci când crucea, drapelul, persoana regală sunt considerate
simboluri a le creştinismului, ale patriei, ale statului, aceste realităţi
suscită o dragoste sau o ură, o veneraţie sau un dispreţ care ar fi de
neînţeles şi ridicole dacă nu s-ar a taşa caracterului lor reprezentativ o
1 Dupa Cassirer, În v iziunea mitica, partea care se i d enti fică cu intregu l,
simbolul şi simbolizatul, nu pot fi deosebite. Cf. E. CASSIRER, TI,e p!Ji/llSOpl,y
of sy",/Jo/ic fim,,!>, val. II: Mytilical tlwugll t.
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legătură de pa rticipare. Acesta este indispensabil pentru a susci ta
fervoarea pa triotică sau religioasă!. Ceremoniile de cOnlu niu ne impu n,
într-adevăr, un suport material asupra căruia să se poată concentra
emopa, pe care ideea abstractă si ngură ar putea-o mai greu suscita şi
întretine. Această legătură între suport şi l ucrul pe care îl reprezintă nu
este furnizată de o legătură admisă de toti, adică obiectivă, ci de o
legătură pe care o recunosc numai membrii grupulu i: credinta în aceste
structuri de participare este, ea însăşi, un aspect al comuniunii dintre ei.
Consta ta rea acestor legături ima teriale, a acestor armonii şi sol ida 
rităti inv izibile, caracterizează o conceptie poetică sau religioasă, într
un cuvânt, romantică, a universului. Autorii romantici aveau, se ştie, o
anumită predilectie de a descrie evenimentele în aşa fel încât emoţiile
umane şi mediul fizic păreau că participă unu l la celălal t. Chiar şi un
autor atât de rea list precum Balzac nu a scăpat de această viziune
romantică a luc rurilor, după cum o dovedeşte acest portret al doamnei
Vauquer, din Le pere Coriot:
Faţa-i bătrâioară şi bucălată, din mijlocul căreia nasul îi iese ca un
plisc de papagal, mâinile mici şi grăsulii, trupul durduliu ca de târcovnic,
sânii revărsa ti, care tremură la fiecare pas - toate se potrivesc de minune
cu această sală, unde mizeria se prelinge ca igrasia pe pereti, unde s-a
cuibărit specula şi al cărei aer dospit şi plin de miasme e respirat de
doamna Vauquer fără nici o scârbă. Chipu-i rece ca întâia brumă de
toamnă, ochii împresuraţi de zbârcituri, cu expresia lor care trece de la
surâsul profesional al dansatoarei la posaca încruntare a cămătarului, pe
scurt, în treaga ei făptură te lămureşte asupra pensiunii, după cum
pensiu nea te lămureşte asupra persoanei sale. Temniţa nu merge fără
temnicer; una fără alta nu pot fi închipuite2.

Să notăm că există adesea pentru orator o mare libertate de
alegere în ceea ce priveşte legăturile utilizate. Astfel, faptul că totul
pare a arăta că în Divil1a Comedia sufletele de pe lumea aceasta sunt
considerate imagi nea a ceea ce vor fi ele pe lu mea cealaltă3 este o
1 Harold D. LASSWELL, r.a"gllage ofpolitics, Introduction, p. 1 1 .
Citat de AUERBACH, Mimesis, p . 416. Cf. E . POE, Prăbuşirea casei Us/ler;
VILLIERS DE L'ISLE ADAM, L 'i"tersigne. (Cf. BALZAC Moş Goriot,
traducere de Cezar Petrescu, Univers, Bucureşti, 1985.)
3 Cf. AUERBACH, Mi",esis, pp. 183 1a 196.
2
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manieră de a concepe ra portu l dintre via !a prezentă şi viaţa viitoare,
raport care este departe de a se impune. In cazul lui Balzac, pentru a
in terpreta raporturile dintre individ şi mediu, ar fi putut fi invocate
legături precise: legături cauzale, legături act-esenţă. Dar numai intr-un
cadru prezentat, prin simplă descriere sau justifica re, ca uni tar, când o
legătură de participare este postulată între persoane şi med iu, cel mai
mic eveniment poate lua o valoare simbolică.
Actele simbolice vor juca un cu totul alt rol şi vor avea o cu totul
altă semnificaţie decât cele care nu sunt astfel: ele reacţionează într-u n
mod mai violent asupra fiinţelor solidare cu ele, care sunt responsabile
de ele. Tehnicile de ruptură sau de frâna re între act şi persoană nu vor
pu tea fi utilizate atunci când actul este considerat simbolic, pentru că
aceste tehnici implică o anumită raţionalitate.
Este necesar deci, în argumentare, să se ştie în ce măsură un lucru,
şi tot ceea ce îl a tinge, este înzestrat cu această na tură simbolică. ar,
există mijlocul, dat fiind caracterul nedeterminat şi nedefinit în mod
obiectiv al legăturii simbol ice, de a conferi oricărui l ucru, oricărui act,
oricărui eveniment, o valoare simbolică şi de a-i modifica, prin aceasta,
semnificaţia şi i mportanţa. Aspectul simbolic al unui act va fi admis cu
atât mai uşor, cu cât orice altă interpretare va fi mai puţin plauzibilă.
Unele indicii pot deveni simbolice pentru o situaţie, pentru un
mod de viaţă, pentru o clasă socială, precum faptul de a poseda o
maşină de o anumită marcă, sau precum faptul de a pu rta un joben. Tot
aşa, dacă un ind ivid, membru al unui grup, a devenit simbolul acestu ia
din urmă, comportamentul lui va fi considerat ca mai important,
pentru că este mai reprezenta tiv decât cel al altor membri ai aceluiaşi
grup. Acest individ simbolic, care reprezintii grupul, va fi uneori ales să
joace acest rol : când pentru că este cel mai bun într-un anumi t
domeniu, precum campionul de box, spre exemplu, când pentru că este
un individ de rând, pe care nimic nu-I distinge, nici măcar n u mele său,
precum soldatul necunoscut.
Cel care este purtătorul de cuvânt al grupul u i este, chiar prin
aceasta, admis ca reprezentativ . A te considera, sau a fi considerat,
drept simbol al gru pului este un fapt care poate exercita o influenţă
determinantă asupra conduitei. Orice recurgere, în argumentare, la
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noţiu nea de onoare se leagă de ideea că individul este simbolul un ui
grup. Onoarea variază odată cu grupul şi presupune, de altfel, o
anumi tă superioritate a acestu ia. Dacă vorbim despre onoarea persoa
nei, luăm persoana ca reprezentant simbol ic al grupului oa menilor.
Jurământul pe onoare nu se referă la valoarea individului, ci la relaţia
sa simbolică cu grupul.
Conduita unui individ poa te dezonora grupul; dacă ea îl dezono
rează şi pe individ, este pentru că ea antrenează excluderea lui din grup
şi, în u l timă instanţă, chiar şi din rând ul oamenilor. Este considerat un
ciumat, de a căru i contaminare simbolică ne temem. Aceasta se va
traduce din punct de vedere juridic prin moarte civilă; în anu mite
cazuri presiunea morală va împinge la suicid.
Recurgerea la si mbol poate juca un rol exceptional atâ t în prezen
tarea premiselor, cât şi în ansamblul argumentării. Tot ceea ce priveşte
simbolul este presupus a se referi la simbol izat. Şi, cu toate că raportul
dintre simbol şi si mbolizat nu este strict reversibiJl - dar avem aici un
caracter pe care l-am observat în toa te legăturile, cu excepţia câtorva
legături formale ale argumentării cvasi logice -, simbolul se mod ifică
prin folosirea l u i ca simbol. Oricare ar fi geneza legăturii simbolice,
admisă în general, între leu şi curaj, fiecare nou uzaj al acestei legături,
în argumentare, conferă leului anumite caractere şi o anumită valoare
legate de curaj.
Simbolul este în general mai concret, mai suplu decât si mboli
zatul, ceea ce va permite concentrarea în atitud inea privind simbolul precum faptul de a sal u ta drapelul - a unei a titudini privind simboli
zatul care ar cere, pentru a fi înteleasă, lungi dezvoltări. Tehnica ţapul ui
ispăşitor simplifică comportamentele, prin uti lizarea ra portului si mbo
lic de participare între individ şi grup.
Si mbol ul este nu numai mai suplu, dar el se poate impune cu o
prezenţă pe care nu ar avea-o simbolizatu l : drapelul pe care-l vedem,
sau pe care-l descriem, poate flutura, plesni în vân t, se poate arbora.
Simbol ul, în ciuda legături lor de participare, păstrează o anu mită
individuali tate care permite manipulările cele mai variate. " Nu mai
1 Cf. Silvia CECCATO, Divagaziani di animal semiaticum, Siglllll, 4-5, 1 947.
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există Pirinei " nu evocă numai o idee pol itică, ci şi tensiunile, pericolele
unei frontiere, totalitatea eforturilor necesare pentru a o anihila.
Orice simbol poate fi utiliza t ca semn şi poate servi drept mijloc de
comunicare, cu conditia ca el să se integreze într-un limbaj înţeles de
auditori. Dar legă tura simbolică nefiind nici �onvenţionaIă, nici bazată
pe o structură a realului universal cunoscută şi admisă, semnificaţia
unui simbolism poate fi rezervată doar iniţiaţilor, pentru a l ti i putând
rămâne total incomprehensibilă; ceea ce era simbol îşi va pierde com
plet caracterul de simbol dacă această ini tiere lipseşte.
Este posibil totuşi ca, după ce îşi vor fi pierdut aspectul lor simbo
lic, anumite realităţi să continue a fi utilizate ca semne, ca mijloace de
comunicare pur convenţionale. Ele vor fi, ca să ne exprimăm astfel,
desacralizate şi vor juca atunci un rol complet diferit în viaţa spirituală.
Si mbolul devenit senm desenmează într-u n mod mai adecvat obiectul
semnificat decât o făcea anterior, este mai bine adaptat la nevoile
comunicării, pentru că a pierdut unele dintre aspectele care îi erau
proprii, care îi conferea u o realitate independentă de cea a simboli
za tului; dar acest avantaj al simbol ului devenit semn este compensat de
faptul că acţiunea asupra semnului nu mai antrenează acţiunea asupra
semni ficatului.
Să nu uităm totuşi că, asemenea oricărei legături, legă tura simbo
lică se poate aplica discursului însuşi. Că are sau nu o origine simbo
l ică, semnul verbal poate fi considerat ca având o legătură magică cu
semnificatul: discursul acţionează asupra a ceea ce enunţă. Pe de altă
parte, acţiunea asupra semnu lui va putea simboliza actiunea asupra
semnificatului: precum cutare neglijenţă în pronuntarea unui substan
tiv propriu, supri marea unor termina ţii, înlocuirea unor consoane cu
a l tele, tot a tâ tea acţiuni care pot interveni in mod ind irect, voluntar sau
nu, asupra conceptiei pe care aud i torul şi-o face despre semni ficat.
Precaritatea legăturii simbol ice, adău ga tă puterii sale evocatoare şi
fortei sale emotive, tine fără îndoială de faptul că ea nu este deloc
supusă j ustificării. Simbolurile exercită o acţiune incontestabil ă asupra
celor care recunosc legătura simbolică, dar nu au n ici o actiu ne asupra
celorlalţi: ele sunt caracteristice unei cu l turi particulare, dar nu pot
servi pentru auditoriul universal, ceea ce confirmă aspectul lor iraţional.
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Totuşi, dacă legăturile simbolice sunt extrem de variate, dacă el e
su nt precare şi particulare, existenţa însăşi a simbolurilor şi importan ta
care le este acordată nu sunt aşa . Valoarea simbol ică i/1 a/lstmcto poa te
constitui deci, contrar simbolurilor particu lare, obiectul unei argu
mentări raţionale, al unei argumentări care tinde către universal. La fel
se întâ mplă şi cu ceea ce pri veşte orice argu mentare care cere să nu se
neglijeze, să nu se subestimeze legăturile si mbolice proprii anumitor
medii, când ne adresăm lor: ceea ce se cere, în acest caz, este pur şi
simplu respectul unui fapt, care este rolul jucat de simbolurile
determinate într-o anu mită societate.
Figurile de substituire, mefoll imin şi sillecdocll, au fost, în funcţie de
autori, descrise şi definite în mod diversI.
Ceea ce ni se pare că merită atenţie, în aceeaşi măsură ca raportul
structural dintre termenii înlocuiţi unul cu altul, este de a vedea dadi
există între ei o legătură reală şi care este aceea. Pe acest plan, între
figurile de substitu ire va apărea o distincţie importantă.
E o legătură simbolică, se pare, în această metonimie luată de la
Flechier de către Dumarsais:
Acest om [Macabeul] ( . . ) care îl bucura pe Iacob cu virtulile sale şi
cu faptele lui de vi tejie2•
.

"
" Iacob pentru a desemna poporul evreu, " John Bull" pentru a
desemna Anglia, " cămăşile negre" pentru a-i desemna pe fascişti sunt
tot atâtea simboluri. La fel " sceptrul" pentru autoritatea regală, " pălăria"
pentru cardinalat, " Marte" pentru război, şi poate chiar " sticla " pentru
vin, " un persa n " pentru un covor provenit din Persia şi " u n filip"
pentru o monedă cu efigia l u i Filip.
Î n sinecdoci, precum " pânză " pentru vapor, " muritori " pentru
oameni, vom vedea, dimpotrivă, că termenul substitui t nu mai este unit
cu cel pe care îl înlocuieşte printr-o legătură simbolică, ci că marchează
un aspect caracteristic obiectului desemnat: când pentru că este o parte

I

Cf

.

in

special BARON, De la Rhetoriqlle, pp. 341 la 345; CI.-L. ESTEVE, Etudes

pl/i[osophiques sur / 'expresşiolJ litteraire, pp. 223-225.

2 DUMARSAIS, Des Tropes, p. 53. Cf. FLECHIER, Oraisoll funebre de Ture7me, p. 4.
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din el, suficientă pentru a-I recunoaşte (pânza); când pentru că este
genul acestuia, dar un gen care permi te caracterizarea lui În modu l cel
mai pertinent (muritorii prin opozipe cu zeii).
Este de la sine înţeles că, dacă suntem atenţi mai ales la legătura
din tre termeni, vom putea adesea ezita între interpretarea ca metonimie
sau ca sinecdocă. Să notăm numai că, dacă toate figurile sunt supuse
unor convenienţe cul turale (am fi ridicoli, pretinde Dumarsa is, dacă am
spune că o armată navală era compusă dintr-o sută de catarge) l, figurile
bazate pe legătura simbolică sunt cele mai precare - cu excepţia cazului
în care devin semne şi îşi pierd carac terul de figură.

§ 76. Argumentul dublei ierarhii aplicat legăturilor de
succesiune şi de coexistenţă
Ierarhii le, ca şi valori le, fac parte din acordurile care servesc drept
premise discursului; dar putem, de asemenea, argumenta în legătură cu
ele, ne putem pune întrebarea dacă o ierarhie este întemeiată, unde să
situăm vreunul din termenii ei, putem arăta că cu tare termen ar trebui
să ocupe cutare loc mai degrabă decât un altul.
Diverse argumente vor pu tea fi utilizate în acest scop. Totodată,
cel mai adesea ne vom baza pe o corelare între termenii ierarhiei
discutate şi cei ai unei ierarhii ad mise: vom recurge la ceea ce noi
numim argument al du bIei ierarhii. Uneori, chiar ierarhiile sunt
prezentate ca fiind legate în aşa fel, încât una dintre ele serveşte drept
criteriu sau drept definiţie celeilalte. Când auzi m afinnând u-se că
cutare om este mai putemic decât celălalt, pentru că ridică greu tăţi mai
mari, nu ştim întotdeauna dacă această ultimă ierarhie serveşte drept
fundament sau drept criteriu celei dintâi.
Argumentul dublei ierarhii este adesea implicit. Într-adevăr, În
spatele oricărei ierarhii se vede profilându-se o al tă ierarhie; acest
recurs este natu ral şi se produce în mod spontan pentru că ne dăm
sea ma că tocmai în acest fel va încerca interlocutorul, fără Îndoia lă, să-şi
susţină afirmaţia. Până într-atât, încât medi taţia asupra ierarhi ilor duce
adesea la negarea faptului că ar putea exista ierarhii simple. Trebuie să
I

DUMARSAIS, Des rroJlfs, p. 85.
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ne ferim să credem totuşi că ierarhia pe care interlocutorul ar utiliza-o
ca justificare este în mod necesar cea la care ne gândim. Când ne
întrebăm de ce cutare informaţie apare sub un titlu mai mare decât o
alta, s-ar putea spune că ea este mai importantă. mai interesantă. rna i
surprinzătoare, dar se vede că ierarhia care ar trebui să o în temeieze pe
cea a titl urilor rămâne implicită şi vagă.
Dubla ierarhie exprimă în mod normal o idee de proporţionalitate,
directă sa u i nversă, sau cel puţin o legătu ră termen la termen. Totodată,
în multe cazuri, legă tura se reduce, când este examinată de aproape, l a
ideea unei corelări statistice, în care termenii ierarhizaţi ai uneia dintre
suite sunt lega ţi de o medie a termenilor aparţinând celeilalte. Este
cazul, spre exemplu, când apreciem talia a doi oameni d upă l ungimea
probabilă a membrelor lor.
Dar este de la sine înţeles că numeroase ierarhii nu pot fi nici
descrise, nici întemeiate cu aju torul unor elemente omogene, cuantifi
cabile sau măsurabile. Or, tocmai atunci când ne aflăm în faţa u nor
ierarhii calitative, neputând fi înlocuită cu măsurarea sau ca lculul,
argumentarea joacă cel mai mare rol, iar pentru a susţine aceste ierarhii,
vom recurge la altele, adesea împrumutate din lumea fizică. Ne vom
servi, spre exemplu, de noţiuni de adâncime, de înălţime, de mărime,
de consistenţă.
Ierarhia cantitativă care pare că o subîntinde pe cealaltă este pro
babil regla tă ea însăşi de o ierarhie de valori; astfel, atunci când Sfântul
Anselm a tras concluzia că libertatea de a nu putea păcă tu i este mai
mare decât l ibertatea de a pu tea sau a nu putea păcătui, ierarhia de
intensitate derivă din aceea că noi atribuim o mai mare valoare primei
l ibertăţii. Unele maxime, precum " cine poate cel mai mult poate cel mai
puţin " , care desfăşoară o argumentare cvasi logică - incl uderea părţii în
întreg -, nu pot fi justificate sau apl icate decâ t prin recurgerea la
ierarhii duble din care majoritatea sunt, în ciuda aparenţelor, calitative.
La drept vorbind, p'uţin contează, pentru uzajul lor, geneza multora
dintre aceste ierarhii d uble. Vom face totuşi, pentru a le justifica
folosirea, un efort pentru a descoperi, între cele două ierarhii, un raport
bazat pe real, pri n recurgerea la noţiunea de simbol, în special. Sau ne
1

Sf. ANSELM, De libera arbitrio, cap.

1,

Patrol. latine, t. CLVIH, col. 490 C-491 A.
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vom strădui să vedem în tre cele două serii o legătură şi mai strânsă,
cele două neformând decâ t o aceeaşi realitate: astfel, pentru Cassirer,
referinţele spa ţiale sunt o formă indispensa bilă consti tu irii obiectelor de
gândire!; pentru mulţi di ntre con temporani, precum Sartre, Merleau
Ponty, Minkowski, ca lităţile morale şi ca lită ţile fizice a u una şi aceeaşi
rădăcină de semnificaţie2, iar când Gabriel Marcel afirmă că viaţa
cre dinciosului este superioară celei a necredinciosului pentru că este
mai plină, el subliniază explicit că această expresie trebuie luată cu
"
sensul de pleni tudine " metafizică 3, excluzând astfel, din principiu,
orice referire fie la un recipient mai mult sau mai p u ţin plin, fie la o
materie mai mult sau mai puţin densăo
Toate legă turile Întemeiate pe structura realul ui, fie că sunt de
succesiune, fie de coexistenţă, vor putea servi la legarea a două ierarhii,
una de ceala ltă, şi la întemeierea a rgumen tului dublei ierarhii .
Relaţia d e la cauz.1 la efect este cea care v a permite ierarhizarea
variaţii lor de vol um ale unui corp În funcţie de varia ţia temperaturii.
Invers, o ierarhie a scopurilor ne poate ajuta la stabilirea unei ierarhii a
mijloacelor, conform remarcii l u i Aristotel:
Din doi factori producători, este mai bun acel al cărui scop este mai
bun40
o fiinţă ra ţională nu se poate conforma acestei d uble ierarhii. De
aici, forţa argumentului lui Leibniz, luat din Evanghelie:

(0 0 0) îngrijindu-se de pâsărele, el [Dumnezeul nu va neglija făpturile
înzestrate cu ra�iune, care îi sunt infinit mai dragi..ol

I Eo CASSIRER, Tlte pllilosoplty of symbolic forms, voI. 1, po 1 990
2 J o Po SARTRE, Fiillta şi rzea/ltul, ppo 695-696; Mo MERLEAU-PONTY,
PileI/ori/filOlogie de la perceptioll, po 329; Eo MINKOWSKI, Le lallgage et le VeCII, în
voI. Seruarztica din Arcllivio di Filosofia, 1955, ppo 358, 3620
3 Go MARCEL, Le ,,,o,,de casse şi Pasitioll el approc"es collcretes dl/ "'yslere
olltologiqlle, po 2590
4 ARISTOTEL, Topica, cartea III, capo 1, 116 /Jo (Edo romo: IRI, Bucureşti, 1998, po
365; Il% )
-
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Bossuet se serveşte de acelaşi argument în predicile sale:
Voi v-a�i depâşit de atâ tea ori pe voi înşivă pentru a servi ambitiei şi
bogâ �ei, depâşi�i-vâ câteodatâ pentru a-i servi lui Dumnezeu şi ratiunii 2.
El îl u til izează în altă parte i nvocân d o ierarhie a scopurilor bazată
ea însăşi nu pe valoarea lor proprie, ci pe uşurinţa în a l e ati nge:
Dacâ el [demonul] se învârtoşeazâ Cll atâta fermitate îm potriva lui
Dumnezeu, deşi ştie câ toate efortu rile sale vor fi inutile, ce nu va
intreprinde el împotriva noastrâ, a câTOr slăbiciune ne-a încercat-o atât de
des3?
Acest argument este de acelaşi ordi n ca locul lui Aristotel:
Iar dintre două mijloace, [este preferabil] acel care se află mai aproape
de SCOp4.
Mai des decâ t pe legă tu rile de succesiune, dubla ierarhie se înte
meiază pe legă turile de coexistenţă. Aşa se face că ierarhia persoanelor
antrenează o ierarhizare a sentimentelor lor, a acţi uni lor lor, a tot ceea
ce emană de la ele. Este ceea ce exprimă acest loc al lui Aristotel:
Preferabi le sunt insuşirile mai bune şi mai vrednice; bunăoară,
preferabil este ceea ce are Zeul fată de ceea ce are omul, ceea ce are
sufletul fată de ceea ce are corpuls.
Celebra replică a Antigonei nu constituie decât o aplicaţie în acest
sens:
Iar eu porunca ta/ N-o socotesc a tâ t de tare-ncât pe om
Să-I fac-a-nfrânge chiar şi legile zeieşti6.

LEIBNIZ, Diserlafie metafizică, XXXVII, p. 463. (Ed. rom.: Humani tas,
Bucureşti, 1 996, XXXVII, p. 89; n.t.)
2 BOSSUET, Sermons, voI. II: Sur l'ejicacite de la pellitence, p. 567.
3 Ibid. , voI. TI: Premier semlOn Sl/r les demolls, p. 1 6.
4 ARISTOTEL, Topica, cartea TII, cap. 1, 116 b. (Ed. rom.: IRI, Bucureşti, 1998, p.
365; 11.1.)
5 I/Jid.
6 SOFOCLE, AlltigOtle, trad. de Lecomte de Lisle, p. 249. (Ed. rom.: Editura
Garamond internaţional, Bucureşti, 2002, p. 37; 11./.)
I
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Atitudinea Antigonei este legitimă, a titudinea opusă este ridicolă:
E amuzant să constatăm că există oa meni în l u me care, renunţând la
legile lui Dumnezeu şi ale naturii, şi-au fâcut ei legi cărora li se supun cu
exactita te, cum ar fi adeptii lui Mahomed, hotii, ereticii etc.1

Toată această argumentare, pentru a fi eficientă, presupune evi
dent un acord prealabil asupra ierarhiei persoanelor. Când Iphicrates,
care l-a întreba t pe Aristofon dacă ar preda vase pentru bani, după
răspunsul negativ al acestuia exclamă:
Tu, Aristophon fiind, nu le-ai preda, în schimb eu, fiindcă sunt Iphicrates,
le-aş fi preda t?2,

acest argument nu are valoare decâ t pentru ('el care nu se îndoieşte de
superiorita tea morală a lui Iphicra tes.
Argumentarea prin dublă ierarhie primeşte la Aristotel câteva
aplicaţii curioase, bazate pe raporturile care există, în metafizica sa,
între o esenţă şi încarnările sale. EI nu va ezita să spună că:
Dacă A este, obligatoriu, mai bun decât B, cel mai bun dintre lucru
rile conţinute în A este mai bun decât cel mai bun dintre cele conţinute în
B: spre exemplu, dacă omul este mai bu n decât calul, cel mai bun om va
fi, de asemenea, mai bun decât cel mai bun cal

şi invers:
( . . ) d acă omul cel mai bun este mai bun decât cel mai bun cal, şi
omul este mai bun, în chip absolut, decât caluP.
.

EI va raţiona în acelaşi fel despre înălţimea bărbaţilor şi a femeilor4,
admiţând implicit că dispersia, în sens statistic, în d iferi tele grupuri
rămâne întotdea una aceeaşi.

1 PASCAL, Cugetări, p. 898 (393 ed. Brunschvicg). (Ed. rom.: Ed. Aion, Oradea,
1998, p. 308; I/.f.)
2 ARISTOTEL, Retorica, cartea II, cap. 23, 1398 a. (Ed. rom.: Ed. IRI, Bucureşti,
2004, p. 271; I/.f.)
) ARISTOTEL, Topica, cartea III, cap. 2, 117 /1. (Ed. rom.: p. 369; I/. t.)
4 ARISTOTEL, Re/orica, cartea 1 , cap. 7, 1363 b,. (Ed. rom.: Editura IRI, Bucureşti,
20Q4,p. 125; 1/./.)
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De altfel, şi În biologia contemporană relaţia de coexistenţă , ma i
degrabă decât relaţia cauzală, subîntinde raporturile dintre ierarhii ale
diferitelor caractere la un acelaşi individ - spre exemplu Înălţime şi
greutate - sau chiar Între ierarhii ale speciilor şi ierarhia unui caracter
dat - spre exemplu, locul În linia evolutivă şi greutatea creierului.
Dublele ierarhii sunt adesea utilizate pentru a extrapola una dintre
ierarhii:
Dacă barbarilor le pl ace să trâiască de pe o zi pe al ta, obiectivele
noastre trebuie să aibă În vedere eternitatea secolelor' .

Este totuşi greu de spus dacă extrapolarea nu priveşte strict decât
una dintre ierarhii. Durata de prevăzut este extrapolată până la a
acoperi eternitatea, dar omul nu este oare şi el Împins, În acest caz,
dincolo de condiţia lui? Faptul că extrapolarea ar pu tea privi ambele
ierarhii reiese foarte bine din exemplul următor:
Conştiin�a este în general captivă În corp; ea este concentrată În
cen trele creierului, al inimii şi al buricului (men tal, emotiv şi senzorial).
Când sim�iti câ ea sau ceva din ea se ridică şi se fixează deasupra capului,
( . . . ) acesta este men talul din voi care ia aici contact cu ceva superior
mentalului obişnuit2.

Extrapolarea poate consta şi În a trece de la gradele pozitive la
gra dele nega tive ale unei calităţi sau ale unei si tuaţii şi invers. Se pare
că argumentul dublei ierarhii este cel care formează baza a ceea ce
anticii numeau " argumentul contrariilor " şi din care iată două exemple:
Faptul de a fi cumpătat est bun; căci faptul de a fi necu mpătat este
dăunător. ( . . ) Dacă râzboiul este responsabil de nenorocirile prezente,
acestea trebuie îndreptate cu aj utorul păcii) .
.

.

Aceste argumente, a căror analiză în funcţie de subiecte şi predicate pare artificială şi suspectă, se justifică dacă se admite o dublă
1 CICERO, De Oratore, cartea n, § 169.
2 ShrÎ AUROBINDO, G/lidlll yoga, p. 90.

1 A RISTOTE L, Retorica, cartea II, cap. 23, 1 397 a; ef. QU I NT l L l A N, Ar/a ora/orică, voI. II,
cartea V, c a p . X, § 73. (Ed. rom.: IRI, Buc., 2004, p . 267. Traducere de Maria-Cristina
And rieş;

1/./.)
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ierarhie care să se extindă asupra gradelor nega tive ca şi pozitive ale
unei calităţi sau ale unei situaţii, menţiunea de termeni opuşi nefiind
decâ t o facilitate lingvistică, menită să indice, cu aproximaţie, poziţia
res pectivă a termenilor.
Argumentul dublei ierarhii permite sprijinirea unei ierarhii con
te state pe o ierarhie admisă; el aduce prin aceasta cele mai mari servicii
cân d este vorba de a justifica reguli de conduită. Ceea ce este preferabil
trebuind să fie preferat, determinarea acestuia ne dictează compor
tamentul. Dacă unele legi sunt preferabile altora, lor trebuie să ne
supunem şi nu al tora; dacă unele virtuţi sunt în mod obiectiv
superioare, trebuie să ne străduim să le dobândim în timpul vieţii. Prin
intermediul unor duble ierarhii ajung consideraţi i le metafizice să-i fur
nizeze eticii un fundament, ca în acest exemplu caracteristic pentru
plotin:
Aşadar, fiindco1 cel pe care îl co1utăm este unu, iar noi examinăm
principiul tuturor, binele şi cel prim, nu trebuie so1 ne îndepărtăm de cele
din jurul celor prime, cWnd până la ultimele dintre toate, ci, îndreptându
ne spre cele prime, să ne îndepo1rto1m de cele sensibile, care sunt ultimele
( . . . )1 .

Unei ierarhii ontologice î i v a corespunde o ierarhie etică a condu
itelor.
Printr-o contra-lovitură destul de uşor de înţeles, dacă nu eşti
dispus să admiţi reguli de conduită care rezultă din admiterea unei
duble ierarhii, aceasta va fi ea însăşi ruina tă. Este sensul remarcii lui
Ificrate care le spune celor care dorea u să-I constrângă la Iiturghii pe
fiul său, prea tânăr, dar înalt pentru vârsta lui:
Dacă îi consideră pe cei înalţi din tre copii adu ltii, atunci vor declara
prin vot că cei scunzi di ntre adulti sunt copii2.
Se vede, prin acest exemplu, că argumentarea prin dubla ierarhie
este uneori utilizată pentru a conduce la ridicol; se arată că enunţurile
adversarului i mplică o d ublă ierarhie inadmisibilă.

1 PLOTIN, E,,,,eade, VI, 9, § 3. (Ed. rom.: Editura I RI, Bucureşti, 2007, p. 411; 11.1.)
2 ARISTOREL, Retorica, n, cap. 23, 1399 a. (Ed. rom.: p. 277; II./. )
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Respingerea unei duble ierarhii se face, fie contestând una dintre
ierarhii, fie contestând legătura stabilită Între ele - ceea ce presupune o
schimbare În concepţia despre real care a fost propusă -, fie ară tând cii
o al tă dublă ierarhie vine să combată efectele celei dintâi. Dimpotrivă,
acceptarea unei duble ierarhii confirmă În general structura realul ui
care a fost invocată pentru a uni cele două serii.
În această privinţă, listele de prezenţă şi de absenţă, care ar putea
fi considerate drept un caz particular de duble ierarhii limi tate la
gradul O şi 1, pot fi considerate, dintr-un a l t punct de vedere, drept un
caz foarte general, care se referă la legături a căror structură nu este
precizată şi pe care observaţia trebuie să ne permită să o elaborăm.
Argumentarea prin dublă ierarhie stă, ni se pare, la baza unor teh
de alllplificare bine cunoscute. Ca dovadă, acest exemplu dat de
Qui nti Iia n:
mCI

Putem aprecia statura eroilor celebri după armura lor. Exemple ne
sunt scutul lui Ajax şi lancea Pelias a lui Ahile1.

altă tehnică, ba za tă pe corelaţia dintre o ierarhie de acte şi cea a
calificărilor lor, constă În a opera o deplasare a celei de-a doua duble
ierarhii În Întregime; astfel credem că pot fi interpretate cel mai bine, în
Întreaga lor generali tate, unele mijloace descrise de antici:
o

După ce am prezentat fapte deosebit de crude sub forma cea mai
odioasă, le a tenuăm intentionat, pentru ca următoarele să pară mai grave.
Astfel a procedat CicQTO, zicând cuvintele cunoscute: " Dar acestea sunt
greşeli uşoare când e vorba de acuzatul nostru"2.

Dacă deplasarea calificărilor se efectuează În sensul îngroşării, este
normal să nu se mai reuşească să se găsească cuvinte pentru a desemna
crimele cele mai atroce:

QUIN1lUAN, Arta oratorică, voI. TII, cartea VIII, cap. IV, § 24. (Ed. rom.:
Minerva, Bucureşti, 1974, p. 343; n. t.)
2 1bid., cartea VIII, cap. IV, § 19 (ed. rom., p. 34; n.t.).
I
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Este o josnicie si'! fie aruncat în închisoare un ceto1lean roman, o
crimi'! si'! fie bo1tut cu vergile, aproape un paricid si'! fie executat; cum voi
putea numi aCliunea de a- l crucifica1 ?

Una din cele doui'! ierarhii pare deci incapabilă să-i urmeze celei
la l te. Putem pretinde că această carenţă este definitivă şi că putem
desemna ca inexprimabit incomparabil termenii care depăşesc un
anumit grad al ierarhiei date şi prezintă, ca să ne exprimăm astfel,
valori de un alt ordin .
Aproape toate argumentele dublei ierarhii pot fi tratate ca
argu mente a jortiori; scopul nu este atunci de a găsi locul exact al unui
element Într-o ierarhie cu ajutorul unei alte ierarhii, ci de a determina o
limită a qllo. Astfel, în argumentul lui Leibniz cita t mai sus, se afirmă că
responsabilităţile pe care Dumnezeu le dă oamenilor vor fi cel puţin tot
atât de adecva te precum cele date păsărilor. Dacă zeii nu sunt
omniscienţi, cu atâ t mai puţin oamenii2; sacrificiile pe care şi le impune
o rudă îndepărtată ar trebui să fie a jortiori asuma te de o rudă mai
apropiată3.
Vom păstra totuşi numele de argument a jortiori, în sens strict,
pentru unele argumente în care limi ta este Întărită de o a l tă dublă
ierarhie din care face şi ea parte. Ca în acest tex t de Isocrate:
Nu este ruşinos oare ci'! alti'!dati'! era de-ajuns doar unul d intre noi
pentru a salva oraşele altora, în timp ce asti'!zi întregul nostru popor este
incapabil şi nici mi'!car nu incearci'! so1 sal veze propria noastro1 patrie-l?

Astăzi argumentele a jortiori sunt adesea enunţate mai discret:
Eu cred ci'! o mare putere trebuie si'! fie m1lrini moaso1. Şi cum, într-o
oarecare măsură, acest guvern este vinovat, ar trebui so1 arate mai multă
m1lrinimie l .

1 lbid., cartea VIII, cap. IV, § 4.
2 ARISTOTEL, Retorica, II, cap. 23, IV, 1397 /1. (Ed. rom.: Ed. IRI, Bucureşti, 2004,
p. 269; ".t.)
3 Cf . M. PROUST, Î/I călltarea timpului pierdu t: GI/err",,,, te�, p. 234.
4 lSOCRATE, Discursuri: A rc"idarrros, § 54.
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Cea de-a treia ierarhie care intră în joc, şi pe care o vom numi
cor�fir"'tJ til'ă, nu derivă termen cu termen din prima, cum ar putea fi

cazul În înlănţuiri de ierarhii precum: Zei, oameni - legi divine, legi
omeneşti -, supunere la legi divine, supunere la legi omeneşti. Ea nu-i
este deci cu totul paralelă, dar se bucură de o independenţă rela tivă.
Dacă este vorba de a stabili o condui tă, o vom lega de elemente diverse,
precum cauză, efecte, condiţii, care să permită constituirea mai multor
ierarhii duble care acţionează În acelaşi sens. Î n exemplul lui Isocrate,
cea mai mare importanţă a scopului urmări t şi superiorita tea mij
loacelor de care dispuneau ei vor tinde să sporească ruşinea care
rezu l tă din confruntarea dintre cele două situaţii.
Unele antiteze, în special figura denumită con trară În Retorica
pentru Heretmills, care " fiind date două lucruri opuse, ÎI foloseşte pe
unul la a-I demonstra pe celălalt pe scurt şi cu uşurinţă " 2, nu sunt nimic
altceva decât argumentul a /ort;or;. Iată unul dintre exemplele citate:
Cel pe care l-ai cunoscut ca prieten perfid, cum crezi că va putea fi
duşman loial?
·
Ceea ce incită, se pare, la a vedea aici o figură este balansul frazei;
dar este vorba despre figură argumentativă în mod esenţia l.

Aplicate discursului Însuşi, argumentele dublei ierarhii vor putea
servi la a-I situa, fie prin legă turi de succesiune, fie prin legă turi de
coexistenţă; ele se vor referi la scopurile lui, la mijloacele pe care le
utilizează, la oratorul de la care provine, la audi toriul căruia i se
adresează, elemente care, toa te, pot face parte din nişte ierarhii. Una
dintre cele principale ar fi clasificarea auditoriilor după extensiunea lor.
Nu este imposibil ca o astfel de ierarhie să se prezinte în mod spontan
în mintea auditorilor, ca ea să le influenţeze judecata asupra discursului
şi să-i modifice efectele.

1 R. CROSSMAN, Palestirze Missioll, Witll Speec11 in a,e Hal/se Cornmolls, 1 iuI 1 946,
p. 254.
2 Retorica pentru Herenllius, cartea IV, § 25.
'
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§ 77. Argumente privitoare la diferenţele de grad şi de ordin

Analizând argumentul dublei ierarhii, am insista t asu pra faptului
că ierarhiile care îi servesc drept fundament pot fi t:all titative sa u
calita tive; se întâmplă chiar ca una dintre ele să fie calitativă dar ca
cealaltă să fie cantita ti vă, ca în corelaţiile stabilite În fizică Între culorile
şi lungimile de undă, spre exemplu.
Ierarhiile cantitative nu prezintă Între termenii lor decâ t diferenţe
nu merice, diferenţe de grad sau de intensitate, fără să existe între un
ter men şi urmă torul o întrerupere da torată fa ptul ui că se trece la un alt
ordin.
I mportanţa acestei distincţii între gra d şi ordin este bi ne marcată
acest
cuvânt al lui Ninon de Lenclos că tre cel care Îi povestea că
de
Sfâ ntul Denis, decapitat, ar fi pa rcurs trei kilometri purtându-şi capul
în mâini: " Doar primul pas contează " . Răspunsul este amuzant pentru
că subliniază valoarea excepţională a unei diferenţe de ordin în raport
cu o diferenţă de grad.
Î ntroducerea unor consideraţii referi toare la ordin, fie că rezu ltă
din opoziţia dintre o diferenţă de grad şi o diferenţă de na tură, fie din
una Între o diferenţă de modal i ta te şi o diferenţă de principiu, are
efectul de a minimaliza diferenţele de gra d, de a egaliza ma i mult sau
mai puţin termenii care nu diferă între ei decât prin intensitate şi de a
accentua ceea ce Îi separă de termenii de un alt ordin. Dimpotrivă,
transformarea unor di ferenţe de ordin în diferenţe de grad produce
efectul invers; ea apropie unii de alţii termeni care păreau separaţi de o
.
frontieră de netrecut şi pune În valoare distanţele dintre grade.
Iată un tex t în care Cicero reia unele i dei stoice:
Nu trebuie să judecăm actiunile rele dupi! rezultatul lor, ci după
viciul pe care-I presupun.
Substanta greşelii poate fi mai mult sau mai putin considerabilâ, dar
greşea la în ea însăşi ( . . . ) nu înseamnă nici cel mai rrr,,1t nici rei ",ai puţi".
Că un navigator pierde un vapor încărcat cu aur sau o barcă încărcată cu
paie, va fi o oarecare diferenţă În ceea ce priveşte valoarea pierduti'l, dar
nici una in privinta incompetentei navigatorului ( . . . ) este vorba despre a
face rău depăşind limitele: odata limita depâşitâ, greşeala este făcută;
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oricât de departe ati merge dincolo de barieră, nu veti adăuga nimic
greşelii de a fi trecut dincolo de eal.

Refuzul de a ierarhiza greşelile după consecinţele lor, decizia de a
nu ţine cont decât de viciile subiectului tind să stabilească între actiuni
o ierarhie axiologică caracterizată printr-o întrerupere bruscă între ceea
ce este permis şi ceea ce este interzis. Cea mai mare sa u cea mai mică
gravitate a greşelii este o apreciere fără importanţă: toa te aparţin unui
aceluiaşi ordin; ceea ce contează înainte de toate este calitatea naturii
umane revelată prin actul în discuţie.
Pasajul urmă tor din Fi/ipica a treia îl aminteşte pe cel al lui Cicero:
Filip a pus stăpânire pe Serrion şi Doriskos şi a gonit din fortul
Serrion şi din Muntele Sfânt garnizoanele pe care generalul vostru le
aşezase acolo. Şi totuşi ce l-a îndemnat să se dedea la asemenea fapte? EI
jurase doar să respecte pacea. Nimeni să nu-mi spună: " Ce importanţă au
aceste neînsemnate cuceriri? " sau " Ce îngrijorări pot provoca ele cetătii
noastre?" Dacă acestea sunt lucruri fără importanţă şi nu vor pricinui nici
o îngrijorare, aceasta este o altă problemă. Dar dacă cineva va înd!\ca un
act pios şi drept cum este jură mântui, fie într-o măsură mai mică, fie într-o
măsură mai mare, acest lucru are aceeaşi valoare2•
Se vede că această tehnică de ega lizare este adesea u til izată când
există temerea că un anumit lucru, la gradele sale inferioare, pare puţin
demn de atenţie: pentru a preveni un astfel de fapt, aceste grade infe
rioare sunt destinate să participe la valoarea asociată în mod normal cu
gradele cele mai înal te. Ducând astfel problema pe terenul principiilor,
ea nu mai este apreciată numai din punct de vedere utilitar. Afirmarea
unei distincţii fundamentale se opune strictei aplicări a argumentului
pragmatic.
Probabil că trebuie văzută o folosire a acestei tehnici de egalizare
în unele procedee de apărare: vom recunoaşte, vom dezvăl ui o parte
minimă a faptelor, scontând pe faptul că p diferenţă de grad va fi
considerată, în cazul de faţă, drept mai puţin gravă decât o diferenţă de

1 CICERO, Pamdoxa sfoicoruln, I II, § 20.
2 DEMOSTENE, Discllrsllri: FilipicQ a Ireia, §§ 15, 16. (Ed. rom.: Ed. pentru
literatură, Bucureşti, 1969, pp. 126-127; 11./. )
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natură şi că vom fi în largul nostru în fata reproşului de a.fi mintit, de a
fi trecu t ceva sub tăcere.
Transformând o diferentă de natură în diferenţă de grad, grupam
ceea ce putea părea a ţine de ordine nemasurabile.
I a tă un pasaj semnificativ d in Bergson:
Diferenţa este profundă [intre ştiinţa antică şi ştiinţa modernă ] .
Î ntr-o anumită privinţă, ea este chiar rad icală. Dar, din punctul d e vedere
din care privim noi, est � o diferenţă de grad, mai curând decât de natură.
Spiritul uman a trecut de la primul gen de cunoaştere la al doilea, prin
perfectionare treptată, căutând doar o precizie mai mare. Î ntre cele dou"
ştiinţe este acelaşi raport ca intre consemnarea fazelor printr-o clipire di n
ochi şi inregistrarea lor mult mai completă prin fotografierea instantanee l.

Pomponazzi respinge orice distincţie de ord in între spiritual şi
material şi, prin aceasta, unul din fundamentele nemuririi sufletului
pretinzând că natura procedeaza în mod gradual, ca deja formele
inferioare, chiar vegetale, au un suflet mai mult sau mai puţin elaborat:
Există animale intermediare, între plante şi animale, ca bureţii mari ni,
fixe ca plantele dar sensibile precum animalele. Exist" maimu ţa, despre
care nu se ştie dacă este animal sau om; există sufletul intelectiv, interme
diar intre temporal şi veşnic2.

Acelaşi efect se obţine cu ajutorul unei ipoteze evoluponiste, care
nu poate trata specia umană ca aparţinând unui alt ordin decât restul
regnului animal.
Atunci când ne aflăm în prezenta a două domenii de ord in diferit,
stabilirea grad ului în interiorul unuia dintre ele are adesea drept scop
atenuarea întreruperii. Se pregăteşte astfel reducerea unei diferenţe de
ordin la o diferenţă de grad. Ierarhizarea în interiorul unuia dintre
domenii se efectuează, într-adevăr, în aşa fel încât gradul sau extrem
formeaza o tranziţie între cele doua domenii: astfel, ceea ce este cert şi
ceea ce este incert se întâlnesc mai uşor începând cu momentul în care
există grade în interiorul incertului; la fel, apropierea între judecăţile de

1 BERGSON, El1o[lIţia crea /oare, p. 359. (Ed . rom.: I nstitutul European, Iaşi, 1998,
p. 300; 11.t.)
2 Cf. E. GARIN, L 'lIl11allesilllO i/aliallo, pp. 1 75-177.
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valoare şi judecatile de realitate se pregi'Heşte stabilind o gradare în
interiorul judecatilor de valoa reI . Aceasta tehnica poate fi, de altfe l,
utiliza ta când în beneficiul unuia, când în beneficiul cel uilalt di ntre cele
doua ordine:
Ştiinţele naturii au avansat mult către ştiinlele spiritu lui. Ca urmare
a acestui fapt, diferenţele sunt probabil mai mult de treaptă decât de
principiu2.

Dupa cum pretindem ca ne aflam în prezenţa unei diferenţe de
ordin sau a unei diferenţe de grad, vom da sau nu atenţie faptului care
ar fi putut provoca, explica, garanta saltul de la un ord in la altul, sa u
cel putin care ar fi putut sta marturie pentru acest l ucru. Deci argu
mentele referitoa re la diferenţele de ordi n pregatesc sau presupun
adesea considera ţii asupra fenomenului care marcheaza întreruperea:
transformarea, emergenţa vor explica saltul de la un ordin la a l tul în
lantul evolutiv; convertirea religioasa îl va face pe individ sa treaca de
la � n ordin al naturii la cel al d ivinitaţii . Î n general, acest eveniment
cheie este obscur, imprevizibil, iraţional; reducerea diferenţelor de
natura la diferenţe de grad tinde sa se dispenseze de astfel de elemente,
sa cantoneze spiritul în ceea ce este cunoscut, fa miliar, ra ţional.
Printre înşiruiri, cea a timpului care se deruleaza joaca un rol
foarte important. Fenomenele carora aceasta înşiruire le serveşte drept
ghid iau un aspect continuu, omogen şi adesea şi cuantificabil: durata,
creştere, îmbatrânire, uitare, perfecţionare se pot cuantifica în funcţie
de timpul scurs. Dar adesea fenomenele succesive su nt fragmentate în
aşa fel încât sa devina eterogene. Am facut deja aluzie la faptul ca unele
perioade istorice sunt considerate drept esenţe, pentru care fenomenele
particulare nu ar fi decât manifestarea3. Aceste esenţe joaca, din
punctul de vedere de care ne ocupam aici, rolul de naturi, de principii.
înseamna sa spunem ca, de fiecare d a ta când vom u tiliza astfel de
esenţe, vom fi înclinaţi sa accentuam rolul evenimentelor sursa sau
martor al discontinui taţii: revoluţie, razboaie, act arbitrar, gânditor de
Spre exemplu, F. L. POLAK, Kennen en Kellrell in de Sociale Wetenscl/appen,
pp. 95, 180.
2 lbid., p. 1 71 .
3 Cf. § 74: Act u l ş i esenla.
I
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m arcă , pe scurt orice fenomen capabil să justifice sciziunea dintre doua
fa ze ale istoriei. Invers, de fiecare dată când se va renunţa la unele
esente, rolul acestor evenimente se va reduce.
Pentru a minimaliza ideea pe care ne-o facem despre un fenomen
legat de o sciziune, vom fi obligaţi, nu numai să înlocuill) diferenta de
ord in printr-o diferenţa de grad, dar şi sa introducem noi diferenţe de
ordin pe care le vom considera mai importante. Luptând împotriva
fricii de moarte, Montaigne ne prezintă întreaga noastră viaţă ca pe o
succes iune de " salturi " care ne duce dincolo şi ale cărei ultime momente
nici măcar nu sunt cele mai grele:
( . . . ) nu simţim nici o tresărire când tinereţea moare in noi, care este i n
esenţă ş i p e drept cuvânt o moarte mai dură decât este moartea toată a
unei vieţi lâncede şi decât este moartea la bătrâneţe. Cu atât mai mu lt cu
cât saltul de la a trăi rău la a nu trăi nu este atât de greu, precum cel de la
un trai dulce şi infloritor la un trai peni bil şi durerosl.

Î mpartind viaţa în mai multe epoci, care mor una dupi'!. alta, el
suprapune pe imaginea morţii, graduală şi insensibilă, o împărţire în
ordine, diferită de opoziţia " viaţă-moarte" , şi dimi nuează astfel scizi
unea pe care aceasta din urmă pare a o introduce. Dimpotrivă, cei care
insista pe importanţa morţii, şi care ar vrea sa facă din ea centrul
preocupărilor noastre, nu vor putea decât să înlăture orice alte d istincţii
şi ierarhii ca nefiind decât vanitate:
Astfel omul, va spune Bossuet, mic in sine şi ruşinat de micimea sa,
se străduieşte să crească şi să-şi inmulţeasca titlurile, posesiunile şi
vanităţile: de atâtea ori conte, de atâtea ori senior, posesor al atâtor
bogăţii, stăpân al atâtor persoane, ministru al a tâ tor consilii, şi tot aşa:
totuşi, poate să se măreasca cât îi va pIăce", nu este nevoie pentru a-I
răpune decât de o singură moarte. ( . . ) el nu indrllzneşte niciodată să se
măsoare după sicriul său, singurul care il ll1ăsoară totuşi just2.
.

Din cele de mai sus pare a rezulta că există o opoziţie clară între
serii ca ntitative şi ierarhii între termeni care ţin de două ordine diferite.
Dar, de fapt, este posibil ca, la un moment dat, o diferenţll pur

I MONTAIGNE, Bibl. de la Pleiade, Essais, cartea 1, cap. XX, p. 104.
2 BOSSU ET, Predici: Despre o//(Jare, p. 173.
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cantitativa sa antreneze trecerea la fenomene de un alt ordin. Aşa se
face că, pentru a relua un exemplu pe care l-am cita t în altă partel, cu
ocazia discuţiei, în anii de după război, despre planu l a merican de
ajutor pentru Europa (planul Ma rsha ll), promotorii au pretins că o
reducere a creditelor cu 25 % ar transforma ceea ce era conceput drept
un progra m de reconstrucţie într-un program de asistenţă: o schimbare
cantita ti va ar antrena o schimbare a naturii înseşi a pla nului. Este de la
sine inteles că această afirmatie tindea sa obtină un minimum de
credi te, sub care obiectivele vizate nu ar mai fi fost atinse.
Că o schimbare cantita tivă poate antrena o schimbare de natură,
ra ţionamentele, pe care grecii le numeau sori te, au scos-o de mult timp
în eviden ţă2. Pornind dintr-un anumit moment, bobul adunat lânga bob
formează o grămadă, firele de par, smulse unul după a ltul, transformă
un bărbat cu păr intr-unu l chel. Dar în ce moment trebuie fixata limita,
este ea greu de stabilit şi ind ispensabilă? Nu există criteriu obiectiv în
această privinţa, este nevoie de o decizie; când aceasta va fi lua tă,
sciziunea va căpata o importanţă pe care doar determinarea cantitativă
nu ar putea-o justifica .
Existenţa unor concepte va facilita sciziunea. Astfel aspectele negative
şi pozitive ale unei iera rhii, atunci când sunt indicate de un termen şi
de nega ţia sa - precum cumpatare-necumpătare, tolera nţă-intoleranţă , vor fi adesea interpretate ca o diferenţă de ordin3. Orice elaborare
conceptuala autentică modi fică într-un fel sau altul ierarhiile adm ise,
reducând o distincţie de ordin la o diferenţă de grad sa u, i nvers,
inlocuind o ierarhie printr-o alta, considera tll mai importantll. Aceste
mod uri diverse de a structura şi de a restructura realul exercită efecte
indiscutabile asupra evaluărilor şi a manierei de a le fonda.
,

,

,

PERELMAN şi L. Olbrechts-Tyteca, RIIt�f(}riqlle el pllilosopltie, p. 35
(Logique el rhetorique).
2 Cf. § 66: Argumentul direqiei.
3 Cf. mai sus, în § 76, argumentul contrariilor.
I
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CAPITOLUL I I I

Legăturile care întemeiază structura realului
a) ÎNTEMEIEREA PRIN CAZUL PARTICULAR
§ 78. Argumentarea prin exemplu
Î n paragrafele care urmează, vom analiza legăturile care înte
meiază realul prin recurgerea la cazul particular. Acesta poate juca
roluri foarte diferite: ca exemplu, el va permite o generalizare; ca
ilustrare, el va consolida o regularitate deja stabili tă; ca model, el va
incita la imitare. Vom examina succesiv aceste trei tipuri de argumente.
Argumentarea prin eXemplu implică - intrucâ t se recurge la ea un oarecare dezacord in privinţa regulii particulare pe care exemplul
este chemat să o intemeieze, dar această argumentare presupune un
acord prea labil asupra posibilităţii înseşi a unei generalizări pornind de
la cazuri particulare, sau cel puţin asupra efectelor i nerţieil . Acest ulti m
acord va putea fi pus la îndoială la un moment dat, dar nu cu ajutorul
unei argumentări prin exemplu vom milita, la acest nivel al discuţiei.
De aceea problema filosofică a inducţiei nu priveşte deloc tema noastră
actuală.
Când este i ntrodus în discurs un fenomen ca exemplu, adica Î n
calitate de amorsă a unei generalizări? Î n favoarea cărei reguli exem
plul cita t constituie un argument? Iata cele două Întrebări care se pun În
mod normal.
Nu este obligatoriu ca orice descriere a unui fenomen să servească
drept exemplu. Pentru unii teoreticieni ai is tnriei, ar avea caracteristica
de a se lega de ceea ce, În evenimentele studiate, este unic, ca urmare a
locului particular pe care ÎI ocupă Într-o serie ca re, luată În ansamblul

I

Cf.

§ 27:

Acorduri proprii fiecărei discuţii.
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ei, formea ză un proces continuu, ca racterizat prin chiar aceste eveni
mente.
Î n ştiinte, cazurile particulare sunt tratate fie ca exemple care
trebuie să ducă la formula rea unei legi sau la determinarea unei struc
turi, fie ca eşantioane, adică ilustra re a unei legi sau a unei structuri
recunoscute. Î n drept, a invoca precedentul însea mnă a-I trata ca pe un
exemplu care întemeiază o regulă, nouă cel puţin sub unele dintre
aspectele sale1 . De altfel, o d ispoziţie juridică este adesea privita ca u n
exemplu de principii generale, uşor de recunoscu t pornind de la
această d ispoziţie.
Î n multe circumstanţe, oratorul îşi manifestă cu claritate intentia
de a prezenta faptele ca exemple; dar nu se întâmplă întotdeauna astfel.
Unele reviste americane se complac în a prezenta ca riera cutărui mare
industriaş, a cutărui om politic sau a unei stele de cinema, fără a
extrage de aici în mod explicit învăţăminte. Aceste fapte sunt pur şi
simplu o contribuţie la istorie sa u la anecdotă, servesc drept exemplu
pentru o genera lizare spontană, sunt ele i1ustrări ale câtorva retete bine
cunoscute pentru a reuşi din punct de vedere social, se doreşte
propunerea eroilor acestor povestiri drept modele de prestigiu pentru a
contribui astfel la educarea publicului? Nimic nu permite s-o spunem
cu certitudine; probabil că povestirea trebuie să îndepli nească, şi
îndeplineşte efectiv, pentru diferite categorii de cititori, toate aceste
rol uri simultan.
Totuşi, când unele fenomene particula.re sunt evocate ca urmare a
al tora, mai ales dacă oferă o oarecare sim ilitudine, vom fi înclinaţi să
vedem aici exemple, în timp ce descrierea unui fenomen izolat ar fi fost
luată mai degrabă ca o simplă informaţie. Un procuror, ca personaj de
teatru, poate trece drept o persoana particulară, nereprezentativă; dacă,
în aceeaşi piesă, doi procurori sunt aduşi în scenă, comportamentul lor
va apărea ca exemplifica tor pentru cel al unei întregi profesii2. Singura
miza a unui eveniment la plural este semnifica tivă în această privinţa:
D� torită lui [Ia plural), spune Caillois Într-un interesant comentariu,
se efectuează promovarea poetică, generalizarea care, dând evenimentu lui
1 Cf. § 52: Regula de justiţie.
2 Cf. M. A YME. La tete des allfres.
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inimaginabil o val oare de arhetip, îi permite să-şi facă loc în analele
umanităIii. Autorul nu aqionează al tfel atunci când vorbeşte despre
Colosseum-uri, despre Castilii sau despre Floride, când scrie că "pământul
povestea despre reg ii săi Rene " ( Ve/lls, IV, 5) sau când multipl ica, fără a-i
spune pe nu me, infinit de unica insulă a Paştelui ( Ve/lls, IV 2) 1 .
,

Pentru a ne asigura ca ne aflăm În prezenta unei argumentari prin
exemplu, nu există nimic mai potrivi t ca expunerile în care ea se
prezintă ca atare. Cazul extrem ar fi fraza cu cinci membri a logicienilor
indieni antici:
MI/II lele a,.de
PCllim că scoale fiI'"
Tol ceea ce scoale fiI III arde, ca şi valra;
La fel şi acesta,
Deci as ta e2•

Când, dimpotrivă, nu trage el însuşi o concluzie despre faptele pe
care le afirma, nu suntem niciodată siguri că ora torul doreşte ca
enunţurile sale să fie considerate exemple. Schopenhauer menţionează
o stra tagemă ca re constă în a ex trage din ceea ce spune oratorul unele
concluzii contrare gâ ndirii sale): a trata drept exemplu ceea ce oratoru l
nu percepe as tfel poate fi un mod de a-l pune într-o situaţie tare
dificilă.
Folosirea argumentării prin exemplu, deşi anu nţată deschis, tinde
adesea să ne facă să trecem de la aces ta la o concluzie tot atât d e
particulară, fără c a nici o regulă s ă fie enunţată: este ceea ce s e numeşte
arg u/llell tarea de la particular la particular:

Dacă cineva ar spune ca este nevoie de pregătiri impotriva regel ui şi
a nu-i permite să aservească Egiptul; dlci odinioară şi Darius nu a trecu t
inainte de a fi ocupat Egiptul, î n schimb, d upă ce l-a cucerit, a trecut, apoi,
la rândul să u, Xerxes, nu a întreprins un atac înainte de a fi p us mâna pe
Egipt, însă, du pa ce s-a instăpânit asupra lui, a traversat, încât şi regele
I R. CAI LLOIS, Poetiqlle de Sail/l-IollII Perse, p. 152.
2 ANNAMBHATIA, Le coIIIl'e/ldilll1l des lopiqlles, pp. 128 şi urm.
3 SCHOPENHAUER, ed . Brockhaus, voI. 6, Parerga. şi Paralipol/lerw, Despre logică
şi dialeclicii, § 26. (Ed. rom.: Alfa, Iaşi, 2011, II, p. 30; lI.t.)

430

Te/m i cile arg l I Il/elltaliuc

respectiv va trece dacâ il va fi cucerit, d rept care nu trebuie să i se
îng"d uiel.

Ca şi trecerea de la exemplu la regulă, această formă de rationa
ment apelează la inerţie. Noţiunile utiliza te pentru a descrie cazul
particular care serveşte drept exemplu joacă de altfel implicit rolul
regulii care permite trecerea de la un caz la altul. Acest curios raţiona
ment al lui S. Weil ne va putea lămuri:
Aşa cum singurul mod de a-i arâta respect cel ui care suferâ de
foame este sâ i se dea sâ mânânce, tot astfel singurul mijloc de a dovedi
respect celui care s-a plasat În afara legii este de a-I reintegra În lege,
supunându-I la pedeapsa pe care ea o hotârâşte2.

Regula, implicită în această argumentare, este că singurul mijloc
de a arăta respect unei fiinţe este de a-i d a ceea ce-i lipseşte; dar, în timp
ce exemplul înfometatului nu dă loc la contestare, pentru că punctele
de vedere obiectiv şi subiectiv coincid, dat fiind faptul că înfometa tul
"
" suferă de foame , aplicarea regulii în cazul criminalului face să
prevaleze punctul de vedere obiectiv, făra să ţinem seama excesiv de
dorinţele celui către care merge solicitud inea noastră.
Critica acestei argumentări de la particular la particular, care este
'
ca racteristică pentru dialogurile socratice, v a fi centrata pe materialul
conceptual datorită căruia se face trecerea de la una la alta dintre
situaţiile analizate.
Oricare ar fi maniera al cărei exemplu este prezentat, în orice
domeniu s-ar derula argumentarea, exemplul invoca t va trebui să se
bucure măcar provizoriu, pentru a fi luat ca a tare, de sta tutul de fapt;
marele avan�j al u til izării sal e este de a atrage atenţia asupra acestui
statut. Astfel, cea mai mare parte a discursurilor lui Alain pornesc de la
o povestire concretă pe care auditorul nu are nici un motiv să nu o
creadă. Respingerea exemplului, fie pentru că este contrar adevărului
istoric, fie pentru că se pot opune motive convinga toare generalizării
ARISTOTEL, Retorica, cartea II, cap. 20, 1393 b. (Ed. rom.: Editura IRI,
Bucureşti, 2004, p. 253; n.I.)
2 S. WEIL, L 'ertraCÎllemenl, p. 25.
I
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propus�, va slabi considerabil adeziunea la teza a cărei promovare se
dorea. Intr-adevăr, alegerea exemplului, ca element de proba, anga
jează oratorul, asemeni unui fel de confesiune. Avem dreptul să presu
punem că soliditatea tezei este solidară cu argumentarea care pretinde
a o întemeia.
Care este generalizarea care poate fi extrasă din exemplu? De
această intrebare se leagă strâns aceea de a şti care sunt cazurile care
po t fi considerate drept exemple ale aceleiaşi reguli. Într-adevar, in
raport cu o anumită regulll unele fenomene sunt interşanjabile iar, pe
de altă parte, enu merarea acestora din urmă permite desprinderea
punctului de vedere conform căruia au fost ele asimilate unul cu
celălalt. Este motivul pentru care, când este vorba despre clarificarea
unei reguli în cazurile de aplicare variabile, este util să furnizăm
exemple pe cât de diferite posibil, căci se arată in acest fel că, În cazu l
de faţă, aceste diferenţe nu contează. Astfel, in acest pasaj al lui Berkeley:
Observ, pe de altă parte, eli pllcatul sau josnicia moralll nu constă în
acţiunea fizică exterioarll sau in mişcare, este ecartul intertor al voin!ei în
afara legilor raţiunii şi ale religiei. Este limpede, întrucât a ucide un
duşman în blltlliie şi a condamna legal la moarte u n criminal nu sunt
considerate pllcate; totuşi actul exterior este exact acelaşi ca in cazu l
crimejl.

Î nmulţind exemplele, Berkeley işi precizează ideea intr-un fel de
comentariu. Sistematizarea acestui procedeu conduce la regulile clasice
privind va riaţia condiţiilor în ind ucţie, a cărei aplicare poate să se ter
mine cu desprinderea unui principiu cu o influenţă cu totul generală.
Astfel, principiul levierului poate fi folosit sub o asemenea varietate de
forme, încât cu greu ar exista o caracteristică fizică comună fiecareia
dintre ele2•
Î n loc să multiplicăm doar numărul diferitelor exemple, uneori
întărim argumentarea prin exemplu cu ajutorul unor argumente ale

BERKELEY, Opere alese, t. Il: Cele trei dialogllri Î/ltre Hylas ş i
dialog, p. 157.
2 ef. pe aceastll temă M. POLANYI, Tire /tlgic of liberty, p. 21 .
I
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dublei ierarhii, ceea ce permite raţionarea
numi recurgerea la exemplul ierarhizat:

Il

fortiori. Este ceea ce vo m

Toti îşi cinstesc înteleptii; locuitorii din Paros, de pildă, îl onoraseră
pe Archilochos, deşi era un defăimă tor, apoi, de asemenea, locuitorii din
Chios, pe Homer, deşi nu era concetăteanul lor, şi mitilenienii pe Sappho,
deşi era femeie, şi lacedemonienii, pe Chilon, ( . ) deşi erau foarte puţin
amatori de erudilie . . l
.

.

.

Se pare că Whately, în argumentul " apropierii progresive " nu

recomandă altceva decâ t recurgerea la exempl ul ierarhiza t2.
Alegerea cel ui mai concludent exemplu, pentru că real izarea sa
este cea mai d i ficilă, poate face loc caricaturii. Dacă, pentru a dovedi că
necazurile pot albi într-o noapte părul unor victime, se povesteşte că
acest accident puţin obişnuit i s-a întâmplat unui negustor care, de
disperat ce era că mărfurile i se pierduseră în mare, i s-a grizonat subit
peruca3, se obţine un efect care ţine de c � micul argumentării. Multe
dintre povestirile d i n zona Marsiliei nu sunt decât exemple ierarhizate,
care se doresc prea convingătoare.
Să remarcăm în legătură cu aceasta că exemplele interacţionează
în sensul că menţionarea unui nou exemplu modifică semnificaţia
exemplelor deja cunoscute; ea permite precizarea punctului de vedere
sub care trebuiau considerate faptele anterioare. Mai ales în drept, de
vreme ce se rezervă u neori numele de precedent primei decizii luate
conform unei anu mite interpretă ri a legii, efectul acestei judecăţi poate
să nu se degaje decât puţin câte puţin, ca urmare a unor decizii
ul terioare. De aceea, faptul de a ne mul ţumi cu un singur exemplu în
argumentare pare a arăta că nu este percepută nici o îndoială în
privinţa modului de a-I general iza. Situaţia este aproape aceeaşi, din
acest punct de vedere, a tunci când se menţionează în bloc, cu ajutorul
unei formule unice, precum " se vede adesea că . . . " din numeroase
cazuri. Fără îndoială, le putem prezuma puţin diferite u nul de altul dar,
în vederea genera lizării, sunt tra tate ca un exemplu unic. Mul tiplicarea
1

ARISTOTEL, Retorica, cartea II, cap. 23, 1 398 b. (Ed . rom.: Editura IRI,
Bucureşti, 2004, p. 273; n.t.)
2 WHATELY, Eleme/lts of RIJetoric, Partea I, cap. II, p. 60.
3 Citat d upă Ch. LALO, EstIJetique d/l rire, pp. 1 59-1 60.
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cazuri lor ned iferenpate este, dimpotrivă, importantă atunci câ nd, În loc
să vizeze generalizarea, se caută să se determine frecvenţa unui
eveniment şi să se tragă o concluzie cu o anumită probabilita te care se
va analiza ulterior. Şi aici de altfel caracterul ned iferenţia t al eveni
mentelor presupune totuşi o variabil i tate a condipilor; de aceea ale
gerea cazurilor de ana lizat va trebui să fie făcută în aşa fel, încât să fi m
sigur i de caracterul reprezenta tiv al eşantioanelor preleva te din real.
Î n multe enunţuri, în special în pasaj ul din Berkeley citat ma i sus,
un rol esenpal este jucat şi de cazul i nvalidant, exempl/llll ill cOlltraril/lII,
care impiedică o generalizare indusă, arătând că ea este incompatibilă
cu el, şi care arată deci În ce direcţie anume este permisă generalizarea.
I nfirmarea regulei, prin cazul invalidant, şi respingerea sau modi
ficarea ulterioară a acesteia, este cea care, după Karl Popper, va oferi
singurul criteriu care face ' posibil controlul empiric al unei legi
naturale'.
Dar cazul invalidant, chiar necontestat, duce Înlotdeauna la
respingerea legii? Da, fără îndoială, dacă prin aceasta se înţelege un
enunţ aplicabil la un ansamblu de cazuri, înglobând şi cazul i nvalidant.
Aceasta presupune, în ultimă instanţă, că cel din urmă era previzibil
înaintea formulării regulei, ceea ce nu ar avea nici u n sens. Î n realitate,
un caz particular, anal izat, nu poate fi niciodată în contradicţie absolută
cu o judecată a cărei universal itate este empirică. Ea nu poate decât să-I
întărească sau să-I sIăbeas<;ă2. Legea va putea fi întotdeauna menţinută,
atribuindu-i-se un efect uşor diferit, care va pne cont de noul caz.
Ea va putea fi, de asemenea, menţinu tă restrângându-i-se aria de
aplicare, recurgând, spre exemplu, la noţiunea de excepţie: relapa dintre
evenimentele legate prin lege Încetează să fie, ca în gramatică sau în
l ingvistică, absolută. Uneori se va încerca înlocuirea u nei legi
deterministe printr-o corelaţie mai mult sau mai puţin puternică.
Aceste două soluţii presupun ca fiind admise, şi chiar teoretic
numărabile, evenimentele care pretind modificări sau îmblânziri ale
legii. Va trebui să se găsească alte soluţii când această numărare nu
I Karl POPPER, Lvgik der Fvrscl/UlIg, În special pag. 12 1a 14.
2 O. F. WAISSMANN, Verifi ab ility, În A. FLEW, Essays OII
p. 1 25.
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poate fi imagi nată. Î n aceste cazuri, regula va fi adesea lăsată să existe
încă, dar vor fi precizate categori ile de eveni mente la care ea nu este
apl icabilă. Să menţion�m, ca procedeu de acest fel, recurgerea la
noţi unea de miracol. Existenţa faptului miraculos nu antrenează
modificarea legii naturale; dimpotrivă, ca să fie miracol, trebuie Ca
faptul şi legea să coexiste, fiecare în domeniul său. O altă tehnică va
consta În a transforma regula care ar putea fi ameninţată în regulă
convenţiona lă. Este ceea ce se încearcă a tunci când determinismul este
considera t ca regulă de metodă şi nu ca o lege ştii nţifică1 sau când sunt
stabilite prezumţii legale.
O bună parte a argumentării constă în a determina auditoriile să
gândească faptul invalidant, adică să recunoască ideea că faptele pe
care le admit contravin unor reguli pe care, de asemenea, le admit.
Unele experienţe ale lui Eliasberg ne învaţă că există o interacţiune
între percepţia u nor fapte invalidante şi conştii nţa regulii. O copilă
trebuie să găsească ţigări plasate sub nişte cărţi de joc (albastre); când se
profi lează o tendinţă de a se alege cărţile albastre, se introduce o probă
în care nu există ţigări sub lina d in aceste cărţi. Regula este adusă din
acest moment la nivelul înţelegerii clare şi copilul nu întârzie să o
formuleze2• Nu ne vom mira deci că, în argumentare, este posibil să ne
servim de cazuri invalidante nu numai pentru a respinge regula, ci şi
pentru a o extrage. Acesta va fi mai ales cazul dreptului, unde doar legi
referitoare la excepţie determină cunoaşterea unei reguli care, de altfel,
nu a fost niciodată enunţată.
Î n argpmentarea prin exemplu, rolul limbajului este esenţial.
Când două fenomene sunt subsumate unui aceluiaşi concept, asimi
larea lor pare a rezulta din însăşi natl.;ua lucrurilor, în timp ce dife
renţierea lor pare a necesita o justificare. De aceea, exceptând disci
pl inele în care uzajul unor concepte este concomitent cu o tehnică ce le
precizează aria de aplicare, cei care argumentează vor adapta adesea
noţiunile utiliza te la nevoile expunerii lor. Argumentarea prin exemplu
KAUFMANN, Methodology of the social sciences.
Malll/ei de psyc//Ologie, p. 274. ef. şi W. G. ELl ASBERG,
Speaking and Thinking, În SYI//posiuI//; Tllillkillg and Speaking, edited by G.
REVESZ, pp. 98-102.

1 CE. F.

2 P. GUILLAUME,
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furnizează un caz remarcabil în care sensul şi exti nderea noţiunilor
su nt influenţa te de aspectul dinamic al utilizării lor. De al tfel, această
a da ptare, această modificare a noţiunilor pare cel mai adesea atât de
naturală, a tât de conformă cu nevoile situa ţiei, încât ea trece aproape
neobservată.
Utilizarea limbajului pentru asi milarea unor cazuri diverse joacă
un rol cu atât mai importa nt, cu câ t preocupa rea de a subsuma
exemplele sub o aceeaşi regulă, fără a o modifica pe aceasta, este mai
puternică. Aceasta va fi cu siguranţă situaţia în drept. Asimilarea unor
noi cazuri cu ocazia unei decizii judiciare nu este pur şi simplu o
trecere de la general la pa rticular, ea contribuie, de asemenea, la
întemeierea realităţii juridice, adică a normelor, şi ştim deja că noi le
exemple acţionează asupra celor vechi modificându-le semnificaţia. S-a
subliniat pe bună dreptate că, datorită acelui ceva ce s-a numit proiecţie,
această asimilare a unor cazuri noi, i mprevizibile în momentul în care a
fost elaborată legea, sau neluate în consideraţie, se putea face destul de
uşor, fără a se recurge la nici o tehnică de justificareI . Limbajul îl
precede adesea pe j urist; la rând ul ei, decizia juristului - căci limbajul îi
facilitează sarcina dar nu îi i mpune vreo decizie - va pu tea acţiona
asupra limbajului, va putea face, mai ales, ca două cuvinte care ar fi
putut fi considerate, la un moment dat, omonime să fie interpretate ca
ţinând de un singur concept.
§ 79. Ilustrarea
Ilustrarea d i feră de exemplu din cauza statu tului regulii căreia
ambele îi servesc drept sprijin.
Î n timp ce exemplul avea sarcina de a întemeia regula, i lustrarea
are rolul de a întări adeziunea la o regulă cunoscută şi adm isă, fu rni
zând cazuri particulare care clarifică enunţul general, arată interesul
acestuia prin varieta tea apl icaţii lor posibile, îi cresc prezenţa în
conştiinţă. Dacă există si tuaţii în care putem ezita în privinţa funqiei pe
care o îndeplineşte cutare caz particular introdus î ntr-o argumentare,
1 ef. in special R. L. DRILSMA, De woordelJ der wet ofde uril vall de ll'efgevel', pp. 1 1 6
ş i urm.

436

, Tr:llIlicile tlrg/ll/lt'l/ lllli,'/!

distincţia propusă ni se pare totuşi importantă şi semnificativă, căci,
rolul ilustrării fiind diferit de cel al exempl ului, alegerea ei va fi supu să
altor criterii. Î n timp ce exemplul trebuie să fie incontestabil, ilustrarea,
de care nu depinde aderarea la regulă, poate fi mai îndoielnică, dar
trebuie să loveascâ cu rapiditate imaginaţia pentru a stârni atenţia.
Aristotel deosebise deja două utilizări ale exemplului după cum
dispunem sau nu de un principiu de ordin general. (Uzajul ca element
de induqie, uzajul ca mărturie.) Dar, în opinia lui, rolul cazurilor
particulare ar fi diferit după cum ele preced sau urmează regula la care
se raportează. Ceea ce ar face ca:
Tocmai de aceea, oratoru l, cel care le pune În fa�ă, trebuie să enunle
multe dintre acestea, pe când cel ui care le aduce În plus îi este de ajuns şi
unul singur; căci un martor onest este u til, chiar numai unul fiind l .

Ordinul d iscursului nu este totuşi un factor esenţial. Exemplele
pot urma regul a pe care trebuie să o dovedească, il ustrările unei reguli
perfect admise pot preceda enunţul ei; cel mult ordinul va incita la a
consi dera un fapt drept exemplu sau drept ilustrare - iar Aristotel are
dreptate să avertizeze că exigenţa auditorului va fi mai mare în prima
interpretare.
Bacon, . subl iniind cu tărie că nu este vorba despre o problemă
referitoare la ordinul d iscursului, ci la conţinutul lui, afirmă în ceea ce-I
priveşte că exemplele trebuie să fie deta liate în uzajul lor inductiv,
pentru că circumstanţele pot juca un rol capital în raţionament, în timp
ce în uzajul lor "servil" ele pot fi prezentate succint2. Î n legătură cu
acest punct noi nu-I vom urma pe Bacon, întrucât ilustrarea, vizând să
dea prezenţă, va trebui uneori să fie dezvolta tă şi să conţină detalii
frapante şi concrete, de care exemplul va fi, dimpotrivă, despuiat cu
prudenţă, pentru a evita ca gândirea să fie distrasă sa u să devieze de la
scopul pe care şi l-a propus oratorul. Ilustrarea riscă mult ma i puţin
decât exemplul să fie interpretată greşit, întrucât noi suntem ghidaţi de
regulă, cunoscută şi uneori foarte fa miliară.

ARISTOTEL, Retorica, cartea II, cap. 21, 1394 b. (Ed. rom.: Editura IRI,
Bucureşti, 2004, p. 257; II.t.)
2 BACON, Of file advancellJellt of lear/Ji/lg, cartea II, XXIII, 8, p. 1 97.
I
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Whately spune foarte clar că unele exemple nu sunt introduse
pentru a doved i, ci pentru a clarifica, "for ilIustra tion"l. EI d iscută În
legătură cu aceasta un pasaj din De Oficiis în care Cicero susţine că
n imic din ceea ce este dezonorant nu poate fi oportun şi dă ca exemplu
in tentia atribuită lui Temistocle de a arde flota aliatilor, intentie care,
după Cicero şi contrar părerii lui Aristide, nu ar fi fost oportună, şi
aceasta pentru că era i njustă2. Whately remarcă faptul că această ultimă
afirmaţie ar fi constituit o petiţie de principiu, dacă am vedea în ea u n
exemplu c e a r trebui s ă intemeieze regula, d e vreme ce o presupune;
dar că nu este nimic de acest gen dacă este vorba despre o aplica tie
desti nată să-i i l ustreze bătaia.
Deşi subtilă, nuanţa dintre exemplu şi ilustrare nu este neglijabilă,
căci ea permite să se înteleagă că nu numai despre cazul particular
putem spune că nu serveşte întotdeauna la Întemeierea regulii, dar că
uneori regula este enunţată pentru a veni în sprijinul cazurilor
particulare care par a trebui să o coroboreze. Î n povestirile lor
fantastice, Poe şi Vill iers de I'Isle Adam îşi încep a desea rela tarea prin
enunţarea unei reguli, pentru care aceasta nu ar fi apoi decât o ilustrare:
acest procedeu vizează să întărească credibilitatea evenimentelor.
Când, la începutul celei de-a doua părti a Discurs u l u i asupra
lIIetodei, Descartes îndrăzneşte să considere că:
Aceasta se vede şi din faptul că ed ificiile începute şi desăvârşite d e
un singur constructor sunt, d e obicei, mai frumoase şi mai bine proporpo
nate decât acelea pe care mai mul ti s-au silit să le amenajez�,

el însoţeşte acest enunţ de o enumerare de cazuri particulare.
Clă direa construită de un singur arhi tect este mai frumoasă, un oraş,
mai ordonat; o constituţie, operă a unui singur legislator, asemenea
unei veritabile religii, " căreia Dumnezeu singur i-a făcut rânduielile",
este incomparabil mai bine făcută; raţionamentele unui om de bun
simt, privind l ucrurile care nu sunt decât probabile, sunt mai apropiate
de adevăr decâ t ştiinţa cărţjlor; judecătile celor care nu ar fi fost conduşi
decât de rap u ne, încă de la naşterea lor, ar fi mai curate şi mai solide

1 WHATELY, Elelllellts of RIJetoric, Partea 1, cap. II I, § 78.
2 CICERO, De Oficiis, cartea IJI, XI, § 49.
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decât cele ale oamenilor conduşi de mai mulţi stăpâni. Î n opinia l u i E.
Gilson, Descartes dă aceste exemple pentru a-şi susţine teza supe
riorităţii a ceea ce a fost făcut de un singur individ şi pentru a justifica
proiectul pe care l-a conceput de a reconstrui, pornind de la temeiurile
pe care le propune, întregul corp al ştiinţelor. Dar diferitele cazuri citate
constituie toate oare exemple? Privindu-Ie de aproape, pare mai
degrabă că două sunt i 1ustrări ale unei regul i deja stabil ite cu ajutorul
exemplelor care le preced; într-a devăr, dacă ideea pe care o aveau
despre frumos, despre ordonat, despre sistematic permitea contempo
ranilor lui Descartes să admită valoarea refTecţiilor lui privind edificiul,
oraşul, constituţia sau religia, aceste ultime două afirmaţii erau cu totul
paradoxale şi nu puteau fi privite favorabil decât dacă se vedea în ele
i1ustrări ale unei reguli ad mise, căci ele presupun o concepţie şi un
criteriu despre adevăr şi despre metodă care constituie origina litatea
gândirii carteziene. Î ntr-o enumerare, cazurile particulare care tind să
susţină o regulă nu joacă toate acelaşi rol, căci dacă primele trebuie să
fie ind iscut'lbile, pentru a influenţa cu toa tă greutatea lor controversa,
următoarele se bucură deja de creditul acordat precedentelor, iar
ul timele pot să nu servească decât drept il ustrări. Aceasta explică nu
numai faptul că nu toate cazurile se află pe acelaşi plan şi că ordinea
prezentării lor nu este reversibilă, dar şi că trecerea de la exemplu la
ilustrare se efectuează de multe ori pe nesimţite şi că sunt posibile
controverse referi toare la modul de a înţelege şi de a cal ifica uzajul
fiecăru i caz pa rticular şi raporturile sale cu regula.
Pentru că ilustrarea vizează creşterea prezenţei, concretizând cu
ajutorul unui caz particular o regulă abstractă, avem adesea tendinţa să
vedem în ea o imagine, " a vivid picture of an abstract matter" J . Or,
ilustrarea nu tinde să înlocuiască abstractul prin concret, nici să
transpună structurile într-un alt domeniu, aşa cum ar face-o analogia2•
Ea este efectiv un caz particular, ea coroborează regula, pe care o poate
chiar servi, ca în proverb, la a o enunţa3. Ceea ce este adevărat, este că
1 R. H. THOULESS, Hou> to t/Ji"k straigltt, p. 103.
2 CE. § 82: Ce este analogia.
3 O. § 40: Forma discu rsului şi comuniunea cu auditoriul.

Legăturile

care În temeiază structura rea lului

439

ilustrarea este adesea aleasă pentru răsunetul afectiv pe care îl poate
avea. Cea pe care o util izează Aristotel în pasaju l următor avea fări!
îndoială acest caracter; însea mnă pentru el a opune stilul periodic
stilului coordonat, al cărui inconvenient este de a nu avea finalul in el
însuşi:
( . . . ) clici toţi doresc să observe finalul; tocmai de aceea la curbe,
alergă torii gâfâie şi îşi pierd pu terile; într-adevăr, inai nte, când văd in faţa
lor finalul, nu sunt obosiţP .

Foarte a desea, ilustrarea va avea ca obiect faci li tarea înţelegerii
regulii, cu ajutorul unui caz de apl icare indiscutabil. Este rolul pe care
ea îl îndeplineşte frecvent la Leibniz, ca în pasajul urmă tor:
( . . . ) trebuie ca el [răul moral] să nu fie ad mis sau pem,is, decât în măsura
în care este considerat urmarea certă a unei datorii indispensa bile, astfel
încât cel ce nu ar vrea să permită păca tul altcuiva, ar uita el însuşi ceea ce
datorează; ca şi cu m un ofiţer obligat să păzeascli un post important în
caz de primejdie, l-ar părăsi pentru a impied ica un scandal in oraş, intre
doi soldaţi ai garnizoanei, gata să se omoa re2.

Ca şi în exemplul ierarhizat, vom întâlni ilustrarea surprinzătoare,
neaşteptată, prestigioasă, care trebuie să servească, prin chiar natura ei,
la a face să fie apreciată influenta regulii. Mere ilustrează astfel afir
matia că este iubit numai cel care este plăcut:
Când mă gând esc că Donmul îl iu beşte pe unul şi îl urăşte pe altul
fără să se ştie de ce, nu găsesc cu nici un chip alt motiv decât fond ul
plllcut pe care-I vede în unul şi pe care nu-I găseşte în cel ălalt şi su nt
convins că cel mai bu n mijl�c, şi probabil singurul, de a ne salva este să-i
fim pe plac LuP.

Ilustrarea inadecvată nu joacă acelaşi rol precum carul i nvalidant,
pentru că regula, nefiind pusă în discupe, enuntul ilustrării inadecva te

1 ARISTOTEL, Retorica, JII, cap. 9, 1409 a. (Ed. rom.: Ed. IRI, Bucu reşti, 2004,
p. 323; /J.t.)
2 LEIBNIZ, Oeuvres, ed . Gerhardt, voI. VI: Essa is de TlJeodicee, p. 1 1 7. (Ed . rom.:
Pol irom, laşi, 1997, p. 1 02; /I.t.)
� Chev. DE M E R E, CEI/vres, t. t I: Des agremellts, p. 29.
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se răsfrânge mai degrabă asupra celui care o face şi stă mărturie pentru
incapacitatea sa de a în�elege, a faptului că nu ignoră sensul regul ii.
Totuşi, ilustrarea voluntar i nadecvată poate constitui o formă de
ironie. Spunând fără pauză: " Trebuie să ne respectăm părin�i; când unul
ne ceartă, repl icap-i imediat " , este pusă la îndoială seriozitatea regulii.
Această folosire ironică a i1ustrării inadecvate este mai ales
frapantă prin referire la calificări. Vom remarca în legătură cu aceasta
că " regula " , în sensul în care o tratăm, este un enun� general în raport
cu ceea ce este o aplica pe a sa. Cali ficarea dată u nei persoane poate fi
considerată drept o regulă ale cărei i1ustrări ar fi oferite de comporta
mentele sale1 . A ntonius uzează de ilustrarea voluntar inadecvată atunci
când, neîncetând să repete că Brutus este un om onorabil, îi enumeră
actele de ingra ti tu d ine şi de trădare2; Montherland uzează de ea în Les
fel/nes Filles, atunci când, garantând prin Costals că Andree Hacquebau t
este inteligentă, ne convinge l a fiecare pagină de prostia acesteia3.
Unele figuri clasice, precum antifraza, nu ar fi adesea decât o aplicaţie a
acestui procedeu.
Aşa cum exemplul permite nu numai întemeierea unei reguli, ci şi
trecerea de la un caz particular la un altul, compararea, când nu este o
evaluare4, este adesea o ilustrare a unui caz prin intermediul altu ia,
ambele fiind considerate aplica�i ale unei aceleiaşi reguli. Iată un exemplu
tipic pentru uzajul ei:
Dificultătile sunt cele care ni-i arată pe oameni. De aceea, când
survine o dificul tate, a minteşte-ţi că Dumnezeu, asemenea unui profesor
de gimnaziu, te-a pus să înfru nţi un partener tânăr şi aprig5.

Referirea la o regulă, deşi cu totul implici tă, este şi certă, şi este
vorba deci despre o ilustrare Într-o frază ca aceasta:

1 Cf. şi, În § 74, calificarea ca exprimare a esenţei.
II/liu Cezar, actul III, sc. II.
3 ef. S. de BEAUVOIR, Al doilea sex, p. 315. (Ed. rom.: Univers, Bucureşti, 1 998,
voI . 1, p. 233; n.t.)
4 Cf. §: Argumentele comparatiei.
5 EPICTET, Convorbiri, cartea 1, 24, § 1 .
2 SHAKESPEARE,
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Fi'lri'l morii, fari'l muribunzi, este acea parte a câmpu lui de bataie.
aproape de ambu lanţi'l, care este curi'ltati'l din spirit de igieni'l. Primele
ci'lpiţe, primele garduri vii sunt golite de ri'lniti, aşa cum crengile joase
dintr-o livadi'l sunt golite de fructe1•

Unele comparatii ilustrează o calificare genera lă cu aju torul unui
caz concret, binecunoscut auditorilor: este vorba despre expresii
precum " nobil ca Artaban" , " bogat ca Cresus " . . . Aceste expresii ar
trebui să transfere asupra celui cărui îi sunt aplicate ceva din caracterul
excePtional al i l ustrării alese, dar ele tind repede spre " c1işeu " , având
cel mult forta unui superlativ.
Ce rol joacă în argumentare cazul particular fictiv, experimentarea
mentală? Mach, Rignano, Goblot, Ruyer şi Schuhl, Între altii, au
analizat această problemă, care se pune mai ales În legătură cu il us
trarea2• Î ntr-adevăr, atunci când regula este suficient de cunoscută,
poate fi construită cel mai uşor o situa pe care trebuie să o ilustreze,
precum cea construită pentru a ilustra regula care prescrie să fie
desemnaţi la întâmplare şefii responsabili, sa u povestea marinarilor
care aleg prin tragere la sorti pe căpitanul căruia îi va fi încredinta tă
conducerea vaporuluP. Să nu confundăm, în legătură cu aceasta,
cazurile fictive şi cazurile inventate de autor, pentru a-şi sustine ideea,
dar care ar fi putut foarte bine să se întâmple.
Autorul Retoricii pelltru Herellllius explică de ce consideră prefe
rabil să compună ma i degrabă el însuşi textele care trebuie să il ustreze
regulile sale de retorică decât să le împrumute, aşa cum făceau grecii,
din marii scriitori4• Cazul inventat este legat mai strâns de regulă decât
cazul observat; el arată mai bine decât acesta că reuşi ta este posibi lă
pentru cel care se conformează regulii şi în ce constă cel din urmă.
Totodată, această garantie este în parte iluzorie. Cazul inventat este
asemănător unei experiente montate într-un laborator şcolar. Dar este
1 J. GIRAUDOUX, Lectlt res I'0ur u;Je OII/bre, p. 21 6.
2 Cf. E. MACH, Erkelllltllis ulld Irriu lIJ; RIGNANO, PSYc/lOlogie du raiStllllJl.'II/el lt;
E. GOBLOT, Traite de logique; R. RUYER, L'I/l0l'ie et les II topies; I".-M. SCHUHL,
Le lIIerveilleux, la pellsee el raclio".
3 PLATON, Republica, cartea VI, 488 b-489 d; cf. ARISTOTEL, ReloriclI, cartea II,
cap. 20, 1393 b; R. D. D. Whately, Ele/llellls of Rlletoric, Partea 1, cap. II, p. 69.
4 Retorica pelltru Herell/Ji/ts, cartea IV, §§ 1 la 10.
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posibil ca el să fi fost inventa t mai curând asemeni unui model pres
tigios decât ca aplicaţie a regulii pe care se presupune că o ilustrează.
§ 80. Modelul şi antimodelul
Când este vorba despre condui tă, un comportament particular
poate servi nu numai la a fonda sau a ilustra o regulă generală, dar şi la
a incita la o �cţiune inspirată din el.
Există conduite spontane de i mitare. De aceea, tendinţa spre
imitare a fost considerată adesea drept un i nstinct, şi de cea mai înaltă
consecinţă în ochii sociologulujl. De altfel, este cunoscut locul atribuit
de psihologia contemporană proceselor de identificare2. Noi înşine a m
insistat asupra rolului inerţiei, asupra faptului că repetitia unei aceleiaşi
conduite nu trebuie să fie justificată, contrar devierii şi schimbării, şi
asupra importanţei care, prin aceasta, se leagă de precedent3.
Dar imitarea unei conduite nu este întotdeauna spontană. Se
întâmplă să fim invitaţi să o facem. Argumenta rea se va întemeia fie pe
regula de justiţie�, fie pe un model căruia ni se va cere să ne
conformăm, ca în exemplul lui Aristotel:
Autocles a spus contra lui Mixidemides, eli pentru însemnatele zeiJe
a fost avantajos sll fie pedepsite în Areopag, pentru Mixidemides, însll,
nuS.

Pot servi de model persoane sau grupuri al căror prestigiu valo
rizează actele. Valoarea persoa nei, recunoscută în prealabil, constituie
premisa de la care se va trage o concluzie care preconizează un
comporta ment anume. Nu imităm pe oricine; pentru a servi de model,
este nevoie de un prestigiu minim6• După Roussea u,
1 G. TARDE, Les lois de l'imita/ion, E. DUPREEL, Sociologie generale, pp. 66 şi urm.
2 Cf. în special un foarte interesant exemplu în care identificarea este
verbalizatll la M.-A. SECHEHA YE, JOI/mal d'l/l1 scl,izopllrene, p. 11 8.
J ef. § 27: Acorduri proprii fiecarei discu�ii.
4 ef. § 52: Regula de justi�ie.
5 ARISTOTEL, Re/orica, cartea II, cap. 23, 1398 b. ( Ed. rom. : Ed. IRI, Buc., 2004.
p. 273; n./.)
6 ef. § 70: Argumentul autoritll�ii.
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Maimuta imita pe om de care se teme, dar nu imita animalele pe
care le dispreţuieşte: socoteşte ca e bine ceea ce face o fiinta mai buna decâ t
eal .

Dacă a m servi t de model, înseamnă că avem un oarecare prestigi u,
a cărei dovadă poate fi furnizată chiar de acest efect2:
Da ca exemplu celorlalti propria ta cumpătare, scrie Isocrate l u i
Nicocles, a mintindu-ti ca obiceiurile unui popor seamanil cu cele ale
conducătorilor. Vei avea o dovada a valorii autoritătii tale regale atunci
când vei constata ca supuşii tai au dobândit o bu năstare Illai mare şi
obiceiuri mai bine cizelilte datorită muncii tale3.

De obicei, modelul glorificat este propus spre a fi imitat de toţi,
uneori este vorba despre un model rezervat unui număr mic sau numai
sieşi, alteori avem un tipar (pattem) de urma t în anumite împrejurări:
purtaţi-vă, în această situaţie ca un bun ta tă de fami lie, iubiţi-vă
aproapele ca pe voi înşivă, consideraţi drept adevărate numai propo
ziţii concepute tot atât de clar şi tot atât de distinct precum propoziţia
"
" gândesc, deci exist 4.
Un om, un mediu, o epocă vor fi caracterizate de modelele pe care
şi le propun şi de maniera în care şi le imaginează ei. Este semnifica tiv
de consta tat, pentru a marca revoluţia i ntelectuală care s-a produs în
Franţa la începutul secolului al XVII-lea, că Pierre de La Ramee, în elabo
ra rea dia lecticii sale, va căuta modele la poeţi, oratori, filosofi şi jurişti5,
în timp ce Descartes se propune el însuşi ca model cititorilor săi6.

J.- J. ROUSSEAU, ElIIile, p. 95. (Ed. rom.: Ed . Moldova, laşi, 1998, p. 127; 1/. 1.)
O emoţionanta util izare a valorizării ca model in Marie DE Vl VIER: Le mal
que j' ai fail, p. 155, " O, Sebastien Galois, que l'eternite te ressemble ou ne soi t
pas " .
� ISOCRATE, Discursu ri, t. II: Gître Nicoc1es, § 31; d. şi Pallegiricltl.Ale//"i, § 87.
4 DESCARTES, Discurs asupra melodei, p. 87. (Ed. rom.: Editura Mondero,
Bucureşti, 1 999, p. 37; 11.1.)
5 P. RAMUS, Dialecticae libri duo Audolllari Talaei praeleclionibus ilustrati, 1566, notă,
p. 9.
6 DESCA RTES, Medilatiolls, preface; d. în acelaşi sens E. HUSSERL, Criza
şlii//te/or eu rope/le şi felwlllelwlogia trallsce"delllaIă, p. 143.
1

2 O.
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Modelul arată conduita de urma t; el serveşte de asemenea drept
garantie unei conduite adopta te. Pentru a-şi justifica sarcasmele la
adresa iezuiţilor, Pasca l se va revendica ,dintr-o serie de Părinţi ai
Bisericii şi de la Dumnezeu însuşi, care n u au ezita t să critice aspru
eroareal .
Faptul de a urma u n model recunoscut, d e a i se supune, garan
tează valoa rea conduitei; agentul pe care această ati tudine o valori
zează poate deci, la rândul său, să servească drept model: filosoful va fi
propus ca model cetăţii pentru că el însuşi îi are drept model pe zej2;
Sfânta Tereza va fi inspiratoarea conduitei creştinilor, pentru că ea
însăşi îl aveâ ca model pe Iisus3.
Să adăugăm totoda tă că indiferenţa la model poate fi dată, ea
însăşi, drept model: este propus ca model acela care este capabil să se
sustragă tenta ţiilor imitării. Faptul că este posibil să existe aici o
argumentare prin model pe acest plan de originalita te arată clar că
modurile de argumentare se aplică circumstanţelor celor mai diverse,
ceea ce însea mnă că tehnica argumentativă nu este legată de vreo
situatie socială definită, nici de respectarea vreunor valori.
De altfel, asupra celui care este modelul şi inspiratorul celorlalţi,
apasă o obligaţie care va fi, cel mai adesea, determinantă pentru con
duita sa. De acest argument, după cum a m văzut, se serveşte Isocrate
pentru a-l educa pe Nicocles. Această temă chiar formează esenţialul
unei piese contemporane, în care cel ma i mare dintre doi fraţi, pentru
că el constituie modelul celuilalt, îşi vede conduita inspirată de el:
În el confru nt imaginea pe care o cunosc despre mine cu cea pe care
şi-a format-o el şi le modelez u na după cealaltă. Fără el, eu nu sunt ni mic,
căci prin el mă demonstrez eu4•

Modelul trebuie să-şi supra vegheze condui ta, întrucâ t cele mai
mici ecarturi ale sale ar putea justifica alte mii de ecarturi, foarte adesea
PASCAL, Scrisori provinciale, p. 551 -553. (Ed . rom.: Ed. Mondero, Bucureşti,
1 998, XI, p. 189; n.t.)
2 PLATON, Republica, cartea VI, 500 c, d.
3 Don Quijote va constitui pentru unii un model pentru că era capabil să
urmeze cu pasiune model ul pe care şi-I alesese.
4 c.-A. PUGET, La peine capitale, actul II, p. 64.
I
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Pascal a avut dreptate sa

Exemplul castitlltii lui Alexandru n-a fllcut a tâţia abstinenti pe câti
betivi a fllcut prin acel dar el beţiei pe care-I avea. Nu e o ruşine s1l nu fii
atât de virtuos ca el. Dar nici sll credem cll viciile noastre nu sunt comu ne
când le împartllşim cu cei mari 1 .

Individul prestigios va fi descris în fu n cţie de rolul să u de model.
Îi vom evidenţia unele caractere sau altele, unele acte sau altele, îi vom
adapta chiar imagi nea sau situaţia pentru a ne putea inspira mai uşor
din conduita lui:
Un lrom/ete IW/Illlle, va scrie cavalerul de Mere, trebuie sll trlliascll
cam ca un mare print care se trezeşte într-o ţară străinll, fllrll su puşi şi fllră
suitll şi pe care soarta l-a redus la a se comporta ca un om obişnu it.

A atribui unor fiinţe superioare o anumită cali tate permite, dacă
faptul este admis, să se argumenteze prin model, iar, dacă el este
contesta t, să se valorizeze această calita te ca fiind în orice caz demnă sâ
fie atribuită modelului. Astfel, în opinia lui Isocrate:
( . . ) se spune cll zeii, la rândul lor, sunt conduşi de Zeus, regele lor.
Dacll povestea referi toare la aceste fapte este exactll, este eviden t cll zeii
înşişi considerll această institutie preferabilll celorlalte. Dacll nimeni nu
cunoaşte adevărul absolut şi dacll fiecare apeleazll la propriile sale
conjecturi pentru a concepe astfel viata zeilor, este dovada faptului cll noi
toti punem pe primul plan monarhia2.
.

De asemenea, Montesquieu spune prin intermediul lui Usbek:
Astfel, chiar dacă n-ar exista Dumnezeu, ar trebui sll i ubim totuşi
drepta tea . Cu alte cuvinte, sll ne straduim sll semllnllm cu fiinta despre
care avem o idee atât de frumoasă şi care, dacll ar exista, ar fi cu necesita te
dreapt1l3.

t

PASCAL, Cugetări, p. 870 (103 ed. Brunschvicg). (Ed. rom.: Editura Aion, Oradea, 1 998,

2

Chev. DE

p. 201 ;

I/.t.)

MERE, CEl/lIrl's cvmpletes: Des agn;mel lts,

p. 21 .

3 MONTESQUIEU, Scrisori persarle, LXXXIV, p. 58. (Ed . rom.: Minerva, Bu
cureşti, 1970, LXXXIV, lls/lek către Retii, p. 165; lI . t. )
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Cu toate că a servi drept model este un semn de prestigiu,
apropierea determ inată de imitare dintre model şi cei care se inspiră
din el şi ca re, aproape în totdeauna, îi sunt inferiori, poate devalori za
întrucâtva modelul. Am văzut deja că orice comparaţie antrenează o
interacţiune între termenP. Mai mult, vulgarizându-I, i se răpeşte mo
delului valoarea din care derivă distincţia lui: fenomenul modei, cu
toate avatarurile lui, se explică, se ştie, prin dorinţa, proprie maselor, de
a se apropia de cei care dau tonul şi prin dorinţa de diferenţiere şi de
eschivare proprie celor care sunt copia ţi. Acelaşi Isocrate, care îl
sfătuieşte pe NicocIes să servească drept model mulţimii, îi va cere să se
diferenţieze de ea:
( . . . ) tu nu poţi [şef suprem al unei mulţimi] avea aceleaşi sentimente ca
toată lumea, convinsă că nu apreciezi gravita tea lucrurilor şi înţelep
ci unea oamenilor după plăcerile pe care ţi le procură ei, ci că îi pui la
încercare în funcţie de valoarea lor practică2.

Mulţimea a deveni t aici antimodel.
Dacă referirea la un model permite promovarea unor conduite,
referirea la un repol/ssoir, la un antimodel permite îndepărtarea de el.
Pentru unele spirite, precum Montaigne, acţiunea antimodelului este
cea mai eficace:
S-ar putea afla unii croiţi ca mine, care să mă înveţe mai bine stând
împotriva mea decât învoindu-se, şi înlăturându-se decât apropi indu-se:
Caton cel Bătrân, când spunea că înţelepţii mai mult învaţă de la nebuni,
decât nebunii de la înţelepţi şi cel vechi cântăreţ din liră de care
povesteşte Pausanias, că avea obiceiul să trimită pe învă ţăceii lui să
asculte pe unul care cântă prost, peste drum de el, ca ei să prindă ură de
nestrunirea şi sminteala mllsurilor3.

Efectul d e repoussoir este oare obţinut datorită argumentului
anti model ului sau pentru că se apreciază actul prin consecinţele sale,

1 Cf. § 57: Argumentele comparaţiei.
ISOCRATE, Discursuri: Către Nicoc1es, § 50.
l MONTAIGNE, Eseltri, cartea III, cap. VIII, p. 893. (Ed. rom.: Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1971, p. 488; lI.t.)
2
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care sunt deplorabile? Există aici două argumentări diferi te, deşi o inte
rac ţiu ne Între ele este inevitabilă: j udecăm agentul prin actele sale sau
i nvers? Doar În cel de-al doilea caz vom vedea efectul antimodelului,
aşa cum Îl descrie cavalerul de Mere:
Remarc, de asemenea, eli nu-i evitllm doar pe cei care displac, ci cll
urâm tot ceea ce le apartine, şi eli nu vrem sll le semllnllm decât cât ma i
putin posibil. Dacll ei lauda pacea, fac sll fie dorit rllzboiul; dacll sunt
credincioşi şi cumplita ti, dorim sa fim Iibertini şi dezordonatj l .

La prima vedere, tot ceea ce a m spus despre model se poate
aplica, /IIu tntis /IIutnl/dis, anti modelului. U neori vom fi, în momentul
unei deliberări, incita ţi la a alege un comportament pentru că este opus
celui al antimodel ului; repulsia va merge uneori până la a provoca
schimbarea unei atitudini adoptate anterior, doar pentru motivul că
este şi a ti tudinea antimodeluluF. O trăsătură i mportantă deosebeşte
totuşi această formă de argumentare de aceea prin model: cu toate că,
în aceasta din urmă, se propune să ne conformăm cuiva, fie şi într-o
manieră stângace, şi că prin urmare conduita de adoptat este relativ
bine cunoscută, în argumentul antimodelului suntem incita ti la a ne
deosebi de cineva, fără a putea întotdea una interfera o conduită pre
cisă. Adesea chiar prin referire implicită la un model va fi posibilă o
anu mită determinare a acestei conduite: a te îndepărta de Sancho Panza
nu este de conceput decât pentru cel care cunoaşte figura lui Don
Quijotte; vederea i10tului nu poa te determi na o conduită decât pentru
cine cunoaşte comportamentul unui spnrtinte nguerri.
Î ntrucât el îndepărtează de ceea ce face, antimodelul, adoptând o
conduită, o transformă, în mod voluntar sau invol untar, în parodie şi
uneori în provocare. Este cazul demonilor despre care vorbeşte Bossuet:
Aflu de asemenea de la Tertulian eli demonii făceau nu numai sll fie
prezentate in faţa idolilor lor rugllciuni şi sacrificii, tribu t propriu l u i
Dumnezeu, c i ş i ca aceştia sa fie glltiti c u robe ş i c u ornamente c u care se
imbrllcau magistraţii, şi fllceau să fie purtate in fata lor fasciile şi
baghetele de magistrat, ca şi celelalte mllrci ale autoritlltii publice; pentru
cll intr-adevllr, spune acest mare personaj, " demonii sunt magistratii
Chev. DE M ER E, CEupres completes, t. II: Des agrelllell ts, pp. 30-31.
2 ef. G. MARCEL, ROII//! Il 'est I'I/ls dmls Ro",e, actul III, sc. IV.
1
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secolulur . ( . . . ) Şi la ce insolenti'i, fratii mei, nu s-a dedat acest rival al l ui
Dumnezeu? EI s-a prefacut mereu eli face ceea ce face Dumnezeu, n u
pentru a se apropia În trucâtva de sfintenie, ea fiind duşmanul l ui de
moarte; ci ca un supus rebel, care din disprel, sau din insolenlll, afişea zll
acelaşi fast ca şi suveranul SllU I .

Bossuet se gândeşte oare, în acest pasaj, la Frondă? Nu contea zA.
Esenţial este că el prezintă clar mecanismul argumentării prin antimodel.
Acesta din urmă este adesea reprezenta t în mod convenţional şi
del iberat fals d in cauza efectului de respingere pe care trebuie să-I
producă. Nu lipsei de cunoaştere a societăţii musul mane trebuie să-i fie
atribuite trăsă turile convenţionale ale sa razinului din cântecul de gestă
francez2•
Totuşi, introducerea antimodel ului, în loc să tindă pur şi simplu
către un efect revulsiv, poate servi de premisă unei argumentări n
fortiori, antimodelul reprezentând un minimum sub care este indecent
să cobori. De al tfel, cum anti modelul este adesea, în acelaşi timp, un
adversar de combătut şi eventul de doborât, rolul în argumentare, al
unei aceleiaşi fiinţe detesta te, va fi complex. Se ştie că competiţia dez
voltă asemănările dintre antagonişti3, care, cu timpul, îşi împrumută
toate procedeele eficace: tocmai pentru că sunt ale a dversa rului vor
pu tea fi u nele tehnici recomandate cu tărie. Totuşi, atunci când acesta
este de asemenea antimodel, vom avea grijă adesea să separăm
mijloacele de scopuri, sau chiar să deosebim temporarul de permanent,
indispensabilul de inutil, licitul de ilicit4.
Propunând al tcuiva un model sa u un antimodel, se subînţelege, în
afară de restrângerea rolului lor la nişte circumstanţe particulare, că noi
înşine ne străduim de asemenea să ne apropiem sa u să ne deosebim de
el. Aceasta permite replici comice, de genul: ta tălui, care îi spune fiului
său, un leneş, " La vârsta ta, Napoleon era primul din clasă " , copilul îi
replică: " La vârsta ta, el era împăra t" .
BOSSUET, Sern/OI/s, voI. II: Premier serlllOIl sur les demolls, p. 13.
Cf. C. MEREDITH JONES, The conventional Saracen of the songs of geste,
Specl/ lll m, voI. XVII, n° 2, apr. 1 942, p. 202.
J E. DUPR EEL, Sociologie generale, p. 1 57 .
4 Cf. J. GIRAUDOUX, În legatura cu crearea Com isariatului pentru Infonnalie,
La Franfaise et la France, pp. 234 la 237, 241.
I
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Argumentarea prin model sau antimodel se poate aplica în m od
spontan discursului însuşi: oratorul care îşi afirm" cred inţa în anumite
l ucruri nu le susţine numai cu au toritatea sa. Comportamentul său în
pri vinţa lor, dacă are prestigiu, poate servi de asemenea drept model,
poate inci ta la a ne comporta aşa cum face el; şi invers, dacă el este
antimodelul, ne vom îndepărta de el .
§ 81. Fiinţa perfectă ca model
I nconvenientele argumentă rii prin model sau pri n antimodel se
manifestă când model ul comportă caractere reproba bile sau antimo
delul calităţi demne de a fi imita te. Î ntr-adevăr, orice discriminare
printre actele modelului sa u ale antimodel ului presupune un criteriu,
altul decât persoana sau grupul pe care le elogiem sau pe care le
dispreţuim, cri teriu care face argumentarea prin model inutil izabilă,
întrucât este inutilă sau chiar periculoasă.
Pentru a preveni aceste inconveniente, autorii sunt obligaţi să
înfrumuseţeze sau să prezinte în culori sumbre rea litatea, să creeze eroi
şi monştri, pe de-a-ntregul buni sau pe de-a-ntregul răi, să tra nsforme
istoria în mit, în legendă, în clişeu. Dar chiar şi a tunci, mulţimea
modelelor sa u a antimodelelor nu ne permite să extragem o regulă de
conduită unică şi clară. Obiectele împrumutate din experienţă nu pot fi
considerate, d in această cauză, după părerea lui Kant, drept modele
(sau arhetipuri) :
Cine ar vrea să dea (cum de al tfel au făcut mu lţi) ca model pentru
izvorul de cunoaştere ceea ce poate servi cel mult ca exemplu pentru o
explicaţie i mperfectă, acela ar face din virtute o fantomă echivocă,
variabilă d upă timp şi împrejurări, inutilizabilă pen t ru o regulă ] .

Dimpotrivă, orice fiinţă întrupată trebuie să fie confrunta tă, după
Kant, nu doar cu ideea virtuţii, ci cu un ideal, precu m cel al înţeleptului
stoic:

]

KANT, Critica raţiullii pu re, p. 305. (Ed. rom.: Univers Enciclopedic Glob,
Bucureşti, 2009, p. 284; /I. t.)
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( . . . ) un om care nu exista decât În gândire, dar care concordii pe depli n cu
Ideea de in telepci une. Aşa cum Ideea dă regula, tot astfel idealul serveşte,
in asemenea caz, ca prototip pentru determinarea completă a copiei; şi nu
avem alt cri teriu al actiunilor noastre decât comportarea acestui om divi n
din noi, cu care ne comparam, ne judecam şi, prin aceasta, ne corectam,
deşi niciodata nu putem sa-i atingem perfecţiunea. Aceste idealuri, deşi
nu le putem atribui realitate obiectiva (existenta), nu trebuie totuşi sa fie
considerate ca himere; ele ofera un Îndreptar ind ispensabil ra tiunii, care
are nevoie de conceptul a ceea ce este absolut perfect În felul lui, pentru a
aprecia şi a masura În raport cu acesta gradul şi lipsurile celor ce sunt
imperfectel.

Kant îşi dă seama de importanţa modelului pentru conduită, dar
crede că acest model nu este decât un ideal pe care fiecare om îl poartă
în el, fără ca limitele na turale să-i permită o realizare într-un exemplu
fenomenal.
Acest arhetip, pe care Kant îl găseşte în " acest om divin pe care îl
purtăm în noi", reli giile îl furnizează oamenilor datorită ideii sa u a
imaginii pe care ele le prezintă despre Dumnezeu, despre Fiinţa perfect
bună sau măcar despre reprezentantul şi purtătorul lui de cuvânt pe
pământ. Tarde a avut deja ocazia să arate i mportanţa lui Iisus, a lui
Mahomed, a lui Buddha, ca modele pentru umanitate2. Acest rol este
îndeplinit cu atât ma i uşor cu cât aceste fiinţe, oricare ar fi calitatea lor
supranaturală, se comportă totuşi ca nişte oameni care trăiesc împreună
cu alţi oameni. Dintr-un anumit punct de vedere, întrupa rea divinită ţii
ar fi deja o corectare a modelului pentru a-I apropia de cei care trebuie
forma ţi. Totuşi constatăm că cei care utili zează această formă de
argumentare îşi adaptează în mod mult mai direct chiar modelul la
concluziile pe care vor să le promoveze. Să cităm în legătură cu aceasta
câteva exemple semnifica tive în care Iisus este propus drept model .
Iată două pasaje în care Bossuet îl prezintă pe Iisus drept model
de rege absolut:
Iisus Hristos, Domn al domnilor şi Print al regilor Pamântu lui, deşi
crescut Într-o domnie total independenta, totuşi, pentru a da tuturor
monarhilor, ce depind de puterea lui, exemplu de modera tie şi de drepI Ibid., p. 443.
2 TARDE, La logiqlle sociale, p. 308.
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tate, a vru t el însuşi sa se supuna regu lilor pe care le-a facu t şi legilor pe
care le-a sta bilit1•

Şi în altă parte:
Acest Dumnezeu mare nu are nevoie de nimeni; şi totuşi el vrea sa
câştige de partea sa pe toata lumea . . . Acest Dumnezeu mare ştie totu l,
vede totul, totuşi vrea ca toata lumea sa-i vorbeasca; el asculta tot, şi are
mereu urechea atenta la plângeri le care i se prezinta, mereu gata sa faca
dreptate. Iata modelul regilor2 . . .

Pentru Locke, Iisus este modelul toleranţei, care trebuie să inspire
acţiunea preoţilor şi a credincioşilor:
Daca, asemeni Olpitanu lui mântuirii noastre, ei ar fi dori t cu since
ritate binele sufletelor, ar fi mers pe urmele şi ar fi urmat exemplul perfec t
al acestu i Print al pacii. ( . . . ) Totodata, noi ştim foarte bine ca daca unii
necredincioşi au trebuit sa fie convertiţi cu forta, daca unii soldaţi
înarmaţi au trebu it sa fie smulşi din greşelile lor, aceia care erau orbi sau
încapatânaţi, era cu mult mai uşor pentru el sa reuşeasca toate acestea cu
armate de legiuni celeste, decât oricarui fiu al Bisericii, oricât de puternic
ar fi fost el, cu toţi dragonii luP.

Şi termină cu acest apel suprem:
Dumnezeu însuşi nu-i va mântui pe oameni împotriva voinţei lor.

Cavalerul de Mere, care nu ezita, după cum am văzut, să se
servească de graţia divină pentru a ilustra importa nţa faptului de a fi
binevoitor, susţine că dragostea pentru lucrurile plăcute ne-a fost
arătată de Iisus:
Mi se pare, de asemenea, ca cel ma i perfec t model, şi acela pe care
trebuie sa-I imitam cel mai mu lt, îndragea tot ceea ce se facea cu pHleere,
ca aceste parfumuri excelente care au fost revărsa te asupra lui: şi am

I BOSSUET, SerII/o liS: Sur la prCdicatioll evm'geliqlle, p. 50.
2 lbid. : Su r ['ambitioll, p. 411.
1 LOCKE, 17,e secolld treatise of cÎl,il gover",Ilellt alld A letter collcemillg toleratioll,
p. 12S.
4 lbid., p. 137.
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putea să ne imaginăm ceva mai agreabil decât cele mai mici discursuri şi
actiuni ale salei?

Se întâmplă chiar ca unele povestiri evanghelice să fie interpretate
numai în funcţie de rolul de model pe care I isus îl asumă şi fără de ca re
ele ar deveni de neînţeles, întrucât ar fi incompatibile cu perfecţi unea
di vină:

Iisus Hristos vede, în preştiinta sa, în câte pericole extreme ne atrage
iubirea pentru grandori; de aceea fuge el din fata lor, pentru a ne obliga
să ne temem de ele; ( ) , el ne învată în general că datoria esentială a
creştinului este de a-şi reprima ambijia2.
"

,

EI însuşi, Dumnezeul, nu are nici un motiv să fugă. Doar modelul
are.
Nu există nimic, inclusiv mediul în care trăieşte model ul, care să
nu poată fi i nvocat pentru a favoriza acţiunea acestuia din urmă,
apropi i ndu-I d e cei cărora le este propus şi care sunt prin aceasta
valorizaţi în propriii lor ochi :
Aşa cum micii jocişti se înflăcărau l a gândul unui Hristos muncitor,
Iăranii ar trebui să-şi extragă aceeaşi mândrie din acea parte pe care o
acordă parabolele din Evanghelie vietii câmpurilor şi din functia sacră a
pâinii şi a vinului şi să deducă de aici sentimentul că creştinismul este un
lucru al lor3.

Aceste di verse exemple arată în ce măsură argumentarea prin
model, chiar şi limitată la exa lta rea vieţii unui singur indi vid, este
susceptibilă de utilizări şi de adaptări variate, după cum cutare sau
cutare aspect a l Fi inţei perfecte este scos în evidenţă şi propus spre a fi
imitat de oameni.
Fiinţa perfectă se pretează mai mul t decât orice alt model la
această adaptare întrucât, prin însăşi calitatea sa şi pri n esenţă, ea are
ceva imperceptibil, necunoscut şi că, pe de a l tă parte, nu este valabil
numai pentru un timp şi pentru un l oc. Or, în măsura în care credem că
se poate utiliza modelul independent de circumstanţe, când model ul
1

Cf. § 79: Ilustrarea.

2 Chev. DE MERE, CEuvres completes: Des agremellts, p. 28.

3 BOSSUET, Senllolls, vo\ . II: Sltr ['a",bilioll, p. 394.
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este mai mult decât u n tipar (pattern) limita t în ceea ce priveşte forta sa,
acuzaţia de anacronism devine fără fundament. Rol ul interpretului este
a tunci esenţial: el este acela care permite modelu lui de necontestat să
servească d rept ghid în toate împrejurări le vieţii.

b) RAŢIONAMEl'iTUL PRIN ANALOGIE
§ 82. Ce este analogia
Nimeni nu a negat importanta analogiei în cond uita i nteligentei.
Totuşi, recu noscută de toţi ca un factor esenţial de invenţie, ea a fos t
privită cu neîncredere din momentul în care se dorea să se facă din ea
un mijloc de probă. Este adevărat că unele filosofii, cea a l u i Pla ton, a
lui Plotin sa u a Sfântului Toma, au justificat uzajul argumentativ al
analogiei datorită conceptiei pe care o furnizau ele despre real; dar
acest uzaj părea astfel legat de o metafizică şi solidar cu soa rta ei.
Gânditorii empirişti, dimpotri vă, nu văd cel mai a desea, în a nalogie,
decât o asemănare de ca litate mi noră, i mperfectă, slabă, incertă!. Se
admite, ma i mult sau mai puţin explicit, că analogia face parte dintr-o
serie, i dentitate-asemă nare-a nalogie, în care ea constituie nivelul cel
mai putin semnificativ. Singura ei valoare ar fi aceea de a permi te
form ularea unei ipoteze de verificat prin i nd ucţie2•
Depa rte de noi ideea că o a nalogie nu ar putea servi de punct d e
plecare unor verificări ul terioare; d a r ea n u se distinge în aceasta d e nici
un alt rationament, întrucât concluziile lor, ale tuturor, pot fi mereu
supuse unei noi probe. Şi suntem noi oare autorizati să negă m
analogiei orice forţă probantă, de vreme ce doar faptul de a fi capabilă
să ne facă să preferăm o ipoteză alteia arată că ea are val oare de
argument? Orice studiu general de argumentare trebuie deci să-i facă
loc ca element de probă.
Ni se pare că valoarea sa argumentativă va fi mai clar pusă în
evide nţă dacă se consideră analogia drept o similitudine de structuri, a
cărei formulă cea mai genera lă ar fi: A este pentru B ceea ce C este
I HUME, Tralat a�upra I/alurii "II/alle, t. 1, p. 226.
2 J. Stuart Ml LL, lI ll si�le", de loXică iI/tiI/clipă, vo\. II, p. 90.
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pentru O. Această concepţie despre analogie se leagă de o tradi ţie
foarte veche, Încă în uz la Kant1, la Whately2, la CournoP. Ea nu este
deloc cu totul ui tată, ca d ovadă această opinie a lui M. Cazals pe care îl
ci tează Paul Grenet într-o lucrare recentă:
Ceea ce face originalitatea analogiei şi ceea ce o distinge de o
identitate parţială, adică de noţiunea puţin banală de asemănare, este că,
în loc să fie un raport dc asemăna re, ea este o asemănare de raport. Şi nu avem
aici un simplu joc de cuvinte, tipul cel mai pur de analogie se găseşte
într-o proporţie malema tică 4.
Noi subscriem la aceste rând uri, cu exceppa ultimului pu nct. Dacă
etimologia inci tă la a găsi prototipul analogiei în proporţia matema
tică5, aceasta d i n urmă nu este în opinia noastră decât u n caz particular
de simi litudine de raporturi şi în nici un caz cel mai semnificativ.
Î ntr-adevăr, nu vedem aici ceea ce caracterizează cu precizie, în opinia
noastră, analogia, şi care are legătură cu diferenţa di ntre raporturile
care sunt confruntate.
Pentru a preciza acest lucru, să plecăm de la o analogie destul de
simplă şi tipică, luată de la Aristotel:
Aşa cum ochii Iiliacului sunt orbiţi de lu mina zilei, tot aşa inteligen
ţa noastră este orbită de lucrurile cele mai evidentei>.
Propunem să numim temă mul ţimea termenilor A şi B, la care se
referă concluzia (inteligenţa sufletului, evidenţă) şi să numim foră
mulţimea termeni l or C şi O, care servesc la a susţine raţionamentul
(ochii li liacului, l umina zilei). Î n mod normal, fora este mai bine
cunoscută decât tema căreia trebuie să-i clarifice structura, sa u să-i
stabilească valoarea, fie val oarea de ansambl u, fie valoarea respectivă a
termenil or. Situaţia nu stă totuşi mereu astfel: Caterina din Genova, la

1 KANT, Prolegomene la orice metafizică viitoare, p. 146-147. (Ed. rom.: p. 173; /I.t.)
Richard D. D. WHATELY, Elelllents ofRiletoric, p. 359, Appendix to p. 67 (B).
3 A.-A. COURNOT, Essai sur les jv/ldements de nos cO/lnaissances, voI. 1, pp. 93-94.
4 P. GRENET, Les origilles de /' analogie pllilosoplliq/le dans les dialogl/es de Platoll,
p. 10. Cf. Mgr DE SOLAGES, Dialog/le sur /'a/lalogie, p. 15.
5 Cf. M. DOROLLE, Le raisonnement par analogie, cap. I.
6 ARISTOTEL, Metafizica, cartea a , 993 b.
2
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sfâ rşi tul cărţii sale Tm ut despre Pu rglltoriu, va incerca să elucideze
propria sa stare sufletească, prin a nalogie cu cea a sufletelor din
Pu rgatoriu, despre care este greu de spus că este mai bine cunoscută,
dar căreia ea i-a consacra t ample descrieri:
Această formă purificatoare, pe care eu o văd în su fletele din purga
toriu, o simt în sufletul meu, in ultimii doi ani mai ales, şi în fiecare zi o simt şi
o văd mai clar. Sufletul meu rămâne in acest corp ca într-un purgatoriul.
Există, În orice caz, între temă şi foră, o relaţie asi metrică dată de
locul pe care-I ocupă ele în raţionament.
Mai mult, ca să exi ste analogie, tema şi fora trebuie să aparţină
unor domenii diferite: când cele două raporturi care se confruntă
aparţin unui aceluiaşi d omeniu şi pot fi subsuma te sub o structură
comună, analogia este înlocuită cu un raţionament prin exemplu sau
p rin i l ustrare, tema şi fora furnizând două cazuri particulare ale unei
aceleiaşi reguli. De asemenea, în timp ce u nele raţionamente se prezintă
indiscutabil ca analogii (se întâmplă foarte des când fora este luată d i n
domeniul sensibil, tema din d omeniul spi ritual), altele dau naştere în
această privinţă unei oarecare îndoieli, precum acest pasaj d in Colette
privind relaţi i le sale cu un stol de păsărele:
( . . . ) nu era departe vremea când intr-o mică multime greu de desluşi t
aveam să descopăr individul, singularul, prefera tu l care m-ar prefera. De
fiecare dată pericolul, pentru animal, devine acelaşi pentru noi. A alege, a
fi ales, a iubi: imediat după aceea vin grija, pericolul de a pierde, teama de
a semăna regretul. Atât de mari cuvinte pentru o păsărică? Da, pentru o
păsărică. Nu există, in dragoste, obiect mic2.
Este vorba despre o analogie cu d ragostea umană? Este vorba
despre un exe mplu care d uce la general izare? Ultimele cuvi nte ar tinde
să ne facă să preferăm această in terpre tare. Fără ele eram tentaţi să
vedem în tot acest pasaj o expunere analogică a cărei temă era
dragostea uma nă. Osc ilarea Între cele două forme de raţiona ment poa te
fi de a ltfel, În u nele cazuri, eficace.
SFÎ NTA CATERINA DIN GENOVA, Opere, Tm/a/ despre Purgatoriu, cap. XVII,
p. 1 50.
2 COLETTE, Le laI/al bleu, p. 34.
I
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Impresia că avem de-a face cu două domenii diferite poate depind e
de dispozi ţiile auditorului. Dar asimilarea sau separarea d omeniilor
este adesea pregătită de discurs: alegerea unor termeni utilizaţi este
esenţială, şi am putea relua, în legătură cu aceasta, remarcile noastre
anterioare privind d iferenţele de natură sau de grad . Tot ceea ce
stabileşte o diferenţă de natură, de ordin tinde să insti tuie domenii
separate în care se vor putea si tua fora şi respectiv tema: opoziţia între
fi nit şi infinit este o diferenţă de ordin care va fi propice raţionamen
tului analogic.
Ne putem întreba dacă, în i nteriorul unei aceleiaşi di scipline, se
întâlnesc propriu-zis analogii . Chestiunea trebuie, credem noi, să fie
rezolvată afirmativ, dar ea este foarte delicată. Biologii utilizează două
noţi uni susceptibile să clari fice această problemă: omologia (ex. braţ şi
ari pă), analogia (ex. similitudini provocate de viaţa acvatică la indivizi
de genuri diferi te). Î n primul caz, avem o temă structurală care consti
tuie un sistem natural, ce îngl obează şi subsumează cazurile indi vi
d uale înrudite, sistem determinat în acelaşi timp de anatomie, embrio
logie, pal eontologie, care uneşte indivizii într-un acelaşi domeniu. Î n
cel de-al doilea caz gândirea merge de la un gen animal la un altul,
considerate în i zolarea lor relativă.
Î n d rept, raţiona mentul prin analogie propriu-zisă se l i mitează, se
pa re, la confruntarea, pe puncte particulare, între drepturi pozitive
distincte prin timp, prin spaţiu geografic sau prin materia tratată.
Dimpotrivă, de fiecare dată când se caută similitudini între sisteme,
acestea sunt considerate ca exemple ale unui drept uni versal; de
asemenea, de fiecare dată când se argumentează în favoarea aplicării
u nei reguli stabilite la noi cazuri, se afirmă, prin chiar aceasta, că ne
aflăm în interiorul unui singu r domeniu: de aceea, reabili tarea
analogiei, ca procedeu de interpretare extensivă, care răspunde dorinţei
unor jurişti de a vedea în ea altceva decât termenul prin care se
descal ifică ceea ce adversa rul prezintă ca exemplu, se va realiza dând
a nalogiei o semnificaţie diferită de cea pe care am propus-OI .

1 Cf. N. BOBBIO, L'a,mlogia I/ella logica del tfirilto, în special p.

34.
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§ 83. Relaţiile dintre termenii unei analogii
Spunând că în orice a nalogie există un raport între patru termeni,
noi prezentăm, evident, o vizi une sche matizată a l ucrurilor. Fiecare
dintre ei poate într-adevăr să corespundă ,unei situaţii complexe, şi
chiar aceasta este ceea ce caracterizează o analog ie bogată.
Fa ptul că este vorba despre similitudine de relaţii autorizează,
între termenii temei şi cei ai forei, diferenţe cât de mari am dori . Natura
termenilor este, la prima vedere cel puţin, secundară. Este de altfel,
adesea, rol ul pe care îl joacă ei în analogia pe care o stabileşte numai
semnificaţia lor. Când Ezechiel strigă:
Şi le voi da o altă inimă şi duh nou voi pune intr'inşii; inima lor de
piatră le-o voi smulge din trup şi le voi da o inimii de camel,
carnea este pentru piatră ca milostenia pentru nesupunere; în timp
ce, în numeroase analogii, carnea este pen tru spiri t ceea ce este starea
de păcat pentru starea de graţie. Un acelaşi termen este deci conceput
în mod uri foarte diferi te, pentru a se putea i nsera în ana logii de sens tot
atât de opuse.
Cu toate că analogia-tip comportă patru termeni, se întâmplă
destul de frecvent ca numărul lor să se reducă la trei; unul d i ntre ei
figurează de două ori în schemă, care devine: B este pentru A ceea ce C
este pentru B.
lată in acest sens un exemplu luat din Leibniz:
Căci se vede foarte limpede că toate celelalte su bstante depind de
Du mnezeu, aşa cum gândurile emană din substanţa noastră2
şi un altul, atri buit l u i Heraclit:
Omul, in ochii divinităţii, este tot atât de pueril pe cât este copilul in
ochii omu luP.
I EZECHIEL, XI. 19. (Ed. rom.: Litera Internaţional, Bucureşti, 201 1 , cap. XI, 19,
p. 1472. In: Biblia cu ilustraţii, voI . V; /I.t.)
2 LEIBNIZ, Disertaţie metafizică, XXXII, p. 457. (Ed. rom.: Hu manitas, Bucureşti,
1996, XXXII, p. 77; 11.1. )
3 P. GRENET, Les origilles de ['allalogie pl/ilosoplliqlle dnllS les dialogues de Platoll, p. 108,
n. 367 (Fragmentele Diels, 79, Bywater, 97).
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Termenul comun " substanţă " , " om " , invită la a si tua tema în pre
lu ngirea forei şi la a le ierarhiza. Dar d istincţia domeniil or, indispen
sa bilă pentru existenţa analogiei, este totuşi menţinută : căci termenul
comun, fiind in mod formal acelaşi în temă şi în foră, se d isociază prin
uzajul lui diferenţiat, care îl face echivoc. Era într-adevăr de prevăzut
ca termenul comun, întrucât locul său în foră şi în temă îl pune în
relaţie cu termeni care fac pa rte d in d ouă domenii diferite, să ia prin
chiar acest fapt semnificaţii mai mult sa u mai puţin divergente.
S-ar pu tea conchide că orice analogie cu trei termeni se poate
anal iza ca analogie cu patru termeni. Este bi ne totuşi să disti ngem
analogiile în care fora şi tema se plasează întrucâtva una în prel ungirea
cel eila lte, de cele în care accentu l cade mai ales pe paralelismul di ntre
ele. Î ntr-adevăr, interpretarea argumentativă va pu tea fi foarte diferită
de aceasta.
Două analogii, împrumutate d i n l ucrarea l ui Gilson asupra
tomismului, o vor arăta. lat-o pe prima:
Când un profesor îşi instruieşte elevul, ştiinta profesoru lui trebuie
să conţină deja ceea ce el introduce în spiri tul elevu lui. Or, cu noaşterea
naturală pe care o avem despre principii ne vine de la Dumnezeu, pentru
că Dumnezeu este autorul naturii noastre. De unde rezultă că tot ceea ce
este contrar acestor principii este contrar intelepciu nii divine şi, în
consecinţă, nu ar pu tea să fie adevărat1.
Şi iat-o pe cea de-a doua:
Ca şi un copil care înţelege ceea ce nu ar pu tea să descopere, dar pe
care i-I face cunoscut un profesor, intelectul uman pune stăpânire fără
dificultate pe o doctrină căreia o autoritate mai mare decât cea umană îi
garanteaza adevăru 12•
în ambele cazuri, avem o fora luată din domeniul vieţii cotidiene,
cel al învăţământului; în ambele cazuri, există o diferenţă de valoare
considerabilă, şi între tennenii fiecărui domeniu, şi între cele d ouă
d omenii analizate. Dar, în primul caz, nu această diferenţă contează
E. GILSON, TOl/lismul, p. 31 (Colltra Gelltiles, 1, 7). (Ed. rom.: Humanitas,
Bucureşti, 2002, p. 33; 11.1.)
2 lbid., p. 35.
1
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mai ales. De aceea percepem ma i degrabă paralel ismul dintre cele dou ă
relaţi i (înţelepciunea l u i Dumnezeu este pentru cunoaşterea naturală
ceea ce este ştii nţa magistrul u i pentru cea a d iscipolul ui). Î n al doilea
caz, d impotrivă, diferenţele de valoare contează înainte de orice. Iar noi
percepem mai degrabă o a nalogie cu trei termeni ierarhizaţi (autori
tatea d ivină este pentru i ntelectul uman ceea ce profesorul este pentru
copil) şi aceasta cu toate di termenu l comun nu este i dentic din pu nct
de vedere formal ( " profesor" , " intelect uman " ) ! .
Să adăugăm că, al ături d e analogi ile c u -trei termeni ierarhizaţi, se
întâ l nesc a nalogii care răspund schemei: A este pentru B ceea ce A este
pentru C. Iată în legă tu ră cu aceasta un frumos exemplu luat de la
Oe mostene:
Căci banul, cînd este pus într-o balanţă alături de o decizie, o mişcă
brusc şi trage la el ra ţiunea, astfel încât cel care ia devine incapabil să
calculeze ceva cu chibzuinţă2.
Banul, deşi luat n umai în sens material, îndeplineşte aici două
funcţii diferite. Oratorul util izează într-o oa recare măsură o coincidenţă
ferici tă; ea este cea care permite fuziunea di ntre unul d in termenii forei
şi unul din termenii temei. Vom vedea ul terior în ce a nume o astfel de
analogie se apropie de unele metafore.
Esenţi alul, într-o analogie, este confruntarea temei cu fora; ea nu
implică deloc existenţa unui raport prealabil între termenii uneia şi ai
celeilalte. Dar când există u n raport între A şi C, între B şi O, analogia
se pretează la dezvoltări în toate sensurile care sunt u nul dintre
aspectele unei a nalogii bogate. Lui Tarde îi pl ăcea să dezvolte analogi i
de o surprinzătoare amploare în care relaţiile d intre termeni analogi nu
erau cu nimic mai prejos decât relaţiile din interiorul temei şi al foreiJ.
Aceste relaţii între termeni omologi sunt u neori chiar în prim-plan:
analogia este gând ită înainte de toate ca afinitate între termeni i temei şi
Cf. Ia PASCAL o analogie cu patru termeni şi o analogie cu trei termeni
ierarhizaţi într-un acelaşi raţionament. Cugetări, Aion, Oradea, 1998, pp. 254255 (234 ed. Brunschvicg). Traducere de Maria şi Ceza r Ivănescu.
2 DEMOSTENE, Discursuri: Despre pace, § I l .
J Cf. in special TARDE, La log iq u c sociale, pp. 98-99.
I
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ai forei. Si militud inea de structură dintre domenii este inferată din ea.
Pe această cale demonstrează Girolamo Fracastoro, în plin secol XVI,
mul ţimea şi specificitatea agenţi lor bol ilor noastre i nfecţioasel .
Dublele ierarhii, c u raporturile complexe care le caracterizează;
raporturi orizontale bazate pe structura realul ui, raporturi verticale de
ierarhiza re, se pretează în mod deosebit la stabil irea de analogii bogate.
Deosebirea d intre d ubla ierarhie şi analogie este profundă după
pă rerea noastră; prima este bazată pe o legătură a real ului; a doua
sugerează confruntarea de relaţii si tua te în d omenii diferite. Dar putem
foarte adesea argumenta prin analogie repartizând termenii succesivi ai
unei d uble ierarhii, între temă şi foră. Aşa se face că dubla ierarhie,
conchizând d i n superioritatea lui Dumnezeu asupra oamenilor
superioritatea justi ţiei d i vine asupra justiţiei omeneşti, poate face loc
analogiei conform căreia justiţia d ivină este în raport cu Dumnezeu
ceea ce justiţia omenească este pentru oameni. Invers, atunci când
analogia dezvol tă două lungi ierarhii aparţinând u na forei, cealal tă
temei, şi când cele două domenii sunt i negale ca valoa re, a nalogia ar
putea face loc cu uşurinţă unei serii de d uble iera rhi i . Aşa se întâmplă
când Plotin trage, din ordinea ierahică existentă într-un cortegiu regal,
concl uzii referitoare la real ităţi depinzând de Unu şi care îi sunt mai
mult sau mai puţin apropia te2•
Deşi analogia este un raţionament care priveşte relaţiile, cele care
există în i nteriorul forei şi în interiorul temei, ceea ce face ca ea să difere
profund de si mpla proporţie matematică este că natura termenilor, în
a nalogie, nu este niciodată indiferentă. Se stabileşte, într-adevăr, între
A şi C, între B şi O, datorită analogiei înseşi, o apropiere care conduce
la o interacţiune, şi mai ales la valorizarea, sa u la deva lorizarea,
termenilor temei .
Iată un exempl u care explică meca nismul acestei interacţiuni:

FRACASTORO, Opera omnia, De sympathia et antipathia rerum, cap. II: De
allalogia rerum ;11 agelldo, pp. 65 b şi urm.; De contagi one, cap. 8: De allalogia
cOlltagiollllln, pp. 81 a şi urm. Cf. şi Sifilide, cartea 1, V V . 258-306.
2 PLOTIN, Elllleade, V, 5, § 3, p. 561 .
1 G.

Legiifllri le ,are Îll tel/le;ază stru ctu ra

rea/u/ui

461

Despre această alegere a lui Amadeus [duce de Savoia], realizată
aşa cum se cuvine pr i n autorita tea unui sfânt conci liu genera l, nu s-a mai
auzit ni mic, decât că sus-numitul Amadeus a fost redus la tăcere cu o
pălărie de cardinal, aşa cu m l in işteşti un câine rău cu un ciolan1.
Devalorizarea termenilor temei este antrenată de natura termenilor forei; dar valoarea acestora derivă ea însăşi, măcar în parte, de
utilizarea lor în analogie: atitud inea câinelui care la tră nu este obliga
toriu obiectul u nei judecăţi deprecia ti ve.
Pierdută d i n vedere, interacţiunea generează unul d i n aceste
efecte comice de care Sterne era amator:
Neinfricat, da neinfricat, [regele Will iam], pe toţi sfintii! strigă unchiul
Toby - i se cuvine coroana - Tot astfel precu m i se cuvine hoţului ştreangul, strigă Trim
[caporalul loial]2.
Interacţi u nea d intre termenii analogiei d uce adesea la in tegrarea
în constructia
, forei a u nor elemente care nu ar avea nici o semnificatie
,
dacă nu ar trebui să ne gândim la temă, în care ele au. Aşa se face că
Locke, pentru a descrie calea care d uce la mântuire, se serveşte de o
foră care prezintă un drum ce d uce direct la Ierusalim şi se întreabă de
ce pelerinul trebuie să fie mal tratat, pentru că nu poartă bocanci, sa u
pentru că părul lui nu este tuns într-un anumit fel, sau pentru că merge
sau nu în u rma unui ghid îmbrăcat în alb sau încoronat cu o mi tră3,
toate aceste detalii nea vând i mportanţă decât pentru că ne fac să ne
gâ ndim la confl ictele d in tre adepţii diverselor Biserici.
Uneori, datorită acţi unii temei asupra forei, u nele elemente ale
acesteia din urmă sunt modificate. Aşa se face că detalii privind
personaje din Vechiul Testament, Adam sau Moise, sunt transformate

CALVIN, illvăfătum religiei creştille, Adresă ill troductivă către regele Fm"cisc 1, p.
13. (Ed. rom.: Cartea Creştină, Oradea, 2003, p. 125-126. Traducere de Elena
]orj şi Daniel To mulel; 11.1.)
2 STERNE, Viaţa şi 011i/liullile lui Tristram Slwlldy, cartea VIII, cap. XIX, p. 495.
(Ed. rom.: Poli rom, laşi, 2004, cartea VIII, cap. XIX, p. 430; IU.)
J LOCKE, TI,e seco/ld Trea/ise of civil gove,."mellt Qlld A le/ter cO/lcemi/lg tolemtioll,
p. 138.
I
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pentru a permite mai bine acestor personaje sii-l prefigureze pe Hristos.
Aceastii tehnicii este a testa tii de Reau:
Contrar textului din Exod în care se spune că Moise, întorcându-se
în Egipt şi-a urcat sotia şi fi ul pe măgar, îl vedem, într-u nul din tablourile
în email ale retabl ului din Klosterneuburg (secol ul al XII-lea), pe Profet
călare pe măgar în timp ce sotia sa Sephora îl urmează pe jos . . . Această
variantă se explică pur şi simplu printr-un motiv tipologic, întrucât era
vorba ca această scenă să fie pusă în paralel cu Intmrea I"i Hristos fu
leTllsalilll. Trebuia deci ca Moise să fie călare pe măgar pentru a semăna cu
Iisus a cărui prefigurare estel.
Adesea termenii forei sunt dotaţi cu proprietiiţi ce ţin de fantezie
dar care îi apropie de temii, cu m ar fi limbajul uman atribuit ani malelor
din fabule.
Se vede foarte bine modi ficarea adusii forei de exi genţele temei in
această analogie a lui Bossuet:
Rămânea această redutabilă infanterie a armatei din Spania, ale
cărei mari batalioane adu nate, semănând cu tot atâtea turnuri, dar cu
turnuri care şi-ar pu tea repara breşe le, stăteau de neclintit în mijlocul
tu turor celorlalte în derută2.
Aceastii descriere, ariitându-le ca pe nişte turnuri într-o fortiireaţii
asediatii, încearcii sii caracterizeze rolul batalioanelor in luptii, dar fiiră
a u i ta totuşi ceea ce le d ii su periori tatea.
Existii o tehnicii, utilizatii frecvent de Plotin, pentru a apropia fora
de temă şi asupra ciireia E. Brehier atriisese atenţia ca lificând-o drept
"
" corectare de imagini 3: nu este vorba despre o modi ficare oarecare a
forei, ci de purificarea ei, de modi ficarea sa d upii un enunţ prea labil, in
sensul u nei mai mari perfecţiu ni.
Iatii un exemplu, intre multe a l tele, al acestui procedeu particular:

I L. RE AU, Influenta formei asupra iconografiei medievale În Formes de l'art,
formes d'esprit, pp. 91-92.
2 BOSSUET, Bibl. de la Pleiade, Oraison ftmebre de Louis de Bourbon, prince de
COli de, p. 218.
3 PLOTIN, Enneade V, Prefată.
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Ca atunci când cineva, dupâ ce a intrat într-o casil variat impo
dobitâ şi foarte frumoasi!, admiri! pe rând toate variatele podoabe din ea
şi se umple de ad miraţie inainte de a-I vedea pe stâpânul casei, dar dupâ
ce il vede şi râmâne fascinat de el (câci nu era comparabil cu natura
statuilor, ci era vrednic de o adevâratâ contemplare), aband onându-Ie pe
acelea, il priveşte, in restul timpului, doar pe el. ( . . . ) Şi poate câ imaginea
ar corespunde realitâtii, daca cel care ii apare contemplatoru lui
podoabelor din casâ nu ar fi un om ci un zeu, iar acesta n u i s-ar arâta
înaintea ochilor, ci ar umple sufletul contemplatoru lujl.
Fora, astfel modificatii, continuii totuşi sii exercite acţiunea doritâ,
iar plauzibilitatea acordatii temei nu este d iPlinuatii din acea stii cauză.
Aceastii rectificare este adesea introdusii ca ipotezii, iar Ploti n o face sâ
fie precedatii, ca În exemplul de mai sus, de condiţionalul " dacă am
spune cii " .
Tot de o ipotezii se foloseşte Kant în celebra lui a nalogie a porum
bel ul ui:
Poru mbelul uşor, lovind în zbor liber aerul a cârui rezisten'â o
simte, şi-ar putea imagina câ el ar re uşi şi mai bine în spaţiul vid. Tot
astfel, Platon a pârâsit lumea sensibilâ, fiindcâ ea pu ne intelectului limi te
prea înguste şi s-a aventurat dincolo de ea pe aripile Ideilor în spaţiul vid
al intelectului pur. EI nu a observat câ prin eforturile sale nu câştigâ
drum, câci nu avea nici un su port, aşa-zicând, ca bazâ, pe care sâ se fixeze
şi la care sâ poatâ aplica fortele sale, pen tru a urni i ntelectul d in loc2.
Eforturile lui Platon sunt asimilate celor ale porumbelului şi descrise În termeni care îl amintesc pe aceasta. Dar interacţiu nea se sur
prinde, ca sii zicem aşa, pe viu, pentru cii demersul porumbelului nu
este el însuşi decât o ipotezâ condi ţionată de temii.
Se Întâ mplii totodatii ca rectificarea forei sii o facii ri d icolii, fii n d
absolut incompatibilii cu realul. Quintilian ci teazii expresii p e care l e
auzea repetate pretu tindeni pe când era tâ niir:
"
" Fluviile mari sunt navigabile şi la izvor şi
1 PLOTIN, EII/leade, VI, 7, § 35. (Ed. rom.: Editura IRI, Bucureşti, 2007, p. 343;
/1./.)
2 KANT, Critica rafi,mii pure, p. 55. (Ed. rom.: Univers Enciclopedic Cold,
Bucureşti, 2009, p. 55; /I.t.)
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" Arborele de soi rodeşte deîndată ce il plantezi " l .
C e sunt a ltceva decât nişte analogii În care tema a reacţionat
asu pra forei În mod abuziv? Dori nţa de a apropia fora de temii, în loc să
facii analogia convi ngii toare, se întoarce în acest caz împotriva orato
rului. Prudenţa pare a se impune a tu nci câ nd este modi ficatii fora: o
putem face fantasticii, dar nu pu tem afirma, nici chiar cu titlu de
ipotezii, ceea ce nu este decât un contraadeviir. Este mai bine într-un
astfel de caz ca, atunci când se util izeazâ termenii forei, sâ se dea de
înţeles cii mod ificarea priveşte tema, ca în acest pasaj de Bossuet în care
penitenţa este descrisă prin analogie cu o naştere:
Printre aceste cazne ale penitentei, gândi ţi-vă, fratilor, că naşteţi; iar
ceea ce naşteti, sunteti voi înşivă. Dacă este o consolare atât de tandră în a
fi făcut pe altci neva să vadă lumina şi în a fi dat viaţă altcuiva, încât ea
şterge într-o clipă toate suferinţele trecute, ce încântare trebuie să resimti
în a te fi descoperit pe tine însuţi, În a te fi născut pe ti ne însuţi pentru o
viaţă fără moarle2!

§ 84. Efecte ale analogiei
Interacţi u nea dintre temii şi forii, care rezultii din analogie acţiunea asupra temei fiind cea mai i mportantă, dar acţiu nea inversii
nefiind, cum am viizut mai sus, deloc neglijabilii -, se mani festii în douii
feluri, prin structurarea şi prin transferurile de valoare care decurg de
aici; transferuri de valoare de la forii la temii şi reciproc, transfer de la
valoarea relativii a ambilor termeni ai forei la va loarea relativă a celor
doi termeni ai temei .
laM o celebră analogie a lui Epictet:
Dacă un copil îşi bagă mâna într-un vas cu gâtui strâmt, pentru a
scoate de acolo smochine şi nuci, şi dacă îşi umple pu mnul, ce i se va
întâmpla? Nu-şi va pu.tea retrage mâna şi va plânge. " Renuntă la câteva
dintre ele (i se spune), şi-ţi vei pu tea scoate mâna " . Tu să faci acelaşi lucru

1 QUINTILIAN, A r/a ora/orică, voI. III, cartea VIII, cap. III, § 76. (Ed . rom.:
Mi nerva, Bucureşti, 1974, p. 331; n. /.)
2 BOSSUET, SerIl/OIlS, voI. II: Sur la peni/ellce, p. 83.
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cu dorintele tale. Nu-ţi dori decât un n umăr mic de lucruri şi le vei
obPneI.
Concl uzia normati\ ă asupra conduitei cel u i care doreşte mai mu l t
decâ t ar pu tea realiza nu este decâ t transferul l a caz ul lui a l judecăţii
asupra comportamentului pueri l al copilului care nu reuşeşte să-şi
scoată din vas mâna prea plina. Dar acest transfer rezultă d i n aceea că
comportamentul aduItu l u i este reconstruit pornind de la foră. i n acest
exemplu, ca în toate cele în care fora este l uată d i n domeniul sensibil,
iar tema din d omeniul spiri tual, analogia permite reconstruirea temei
după o structură pla uzibilă, reconstrucţie cu atâ t mai u tilă, cu câ t
această structură nu poa te fi cunoscută direct. Aşa se face că discu ţi i l e
persistente referitoare la raporturile di ntre l iberul arbitru uman şi
graţia divină l uau drept obiect fora văzu lui, care necesită orga ne
vizuale şi o su rsă de l u mină:
Intr-adevăr, ca omul care, deşi având 'simtul văzu lui, înconjurat de
tenebre nu vede ni mic, căci nu poate vedea nimic înainte ca din exterior
să vină lumina, pe care o simte chiar şi când tine oc hii închişi şi pe care o
zăreşte odată cu tot ceea ce-I înconjoară când şi-i deschide, tot aşa vointa
omului, atâta timp cât se află în umbra păcatului originar şi a păcatelor
lui proprii, este blocată de propriile sale tenebre. Dar când apare lumina
iertării divine, nu n umai că distruge noaptea păcatelor şi vinovătia lor,
dar vindecă vointa bolnavă, îi deschide ochii şi o face aptă să contemple
această lumină purificând-o prin fapte bune2.
Analogia permite o mai bună Înţelegere a ra porturilor dintre
graţia divină şi liberul arbi tru şi a i mporta nţei omului şi respec tiv a lui
Dumnezeu în păcat şi Î n mântuire.
Valoarea termenilor este adesea determinată de structura analo
giei. Astfel, a n alogiile cu trei termeni, drama, viaţa terestră şi viaţa
supraterestră, tind să elimine tot ceea ce este serios în v iaţa terestră În

1 EPICTET, DiSCI/ţii CIIlese de Aria", cartea III, cap. IX, p. 259.
2 JOANNIS SCOTI, Liber de Praed estinatione, IV, 8. Pa/rol. lati/le, t. CXXII, co l.
374-375.
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raport cu lu mea cealaltii, Mcâ nd din ea un fel de joc, de spectacol, în
care fiecare îşi joacii rolul aşteptând ca v iaţii adeviiratii sii înceapii1 •
Unii terme ni, precum luminii, îl/iiltime, adâncime, plill, giiuI/os, adânc,
deşi împrumutaţi din lumea fizicii, par Înciircaţi de valoare la plecare.
Este posibil să fie aşa. Dar probabil cii au servit deja de atâ tea ori şi ca
elemente ale forei, în analogii a ciiror temă ţinea de l u mea spiritualii,
încât nu se ma i poa te despri nde din ele valoarea care rezuItii din acest
rol, ca urmare a interacţi unii cu unii termeni ai temei. Uneori, se crede
cii se poate surprinde pe viu modul În care se opereazii transfeml de
valoare, dar nu suntem nicioda tii siguri de aceasta, dovadii urmiitoarea
analogie a lui Plotin, a cii rei forii este consti tu i tii din raportul di ntre
centru şi circumferinţii:
Ceea ce este în afara lui, atingându-I ca într-un cerc şi dependent de
el, este în intregime ceea ce este ratiune şi inteligentă; dar mai degraba ar
fi inteligenţa dupa cum îl atinge şi în măsura în care depinde de el,
întrucât de la el are faptul de a fi inteligenta. Ca şi cum s-ar admite ca un
cerc care ar fi în contact cu centrul sau are pu terea din centru şi ar avea, ca
sa spunem aşa, " chipul centrului " , prin aceea ca razele, adunând u-se
catre un centru unic, fac circumferinta, orientata spre centru, sa fie aşa
cum este; ( . . . }2Dacii cercul dii structura lumii plotiniene, Unul care este prin
cipiul ei, ajunge, da toritii interacţiunii, şi oricare ar fi raţiunile geome
trice pe care le furnizează, sii valorizeze ideea de centru, care riimâne
înciircatii de valoare în ci viliza ţia noastrii.
Parabolele, paradigmele, pe care le giisim d i n abu ndenţă În Biblie,
În scrierile pla toniciene, nu sunt obl i gat0ri u luate din domeniul
material. Ele pot fi luate d i n viaţa co tidianii, pentru a clarifica aspecte
ale vieţii sociale, poli tice sau morale, pentru a le da o anumitii structurii
şi o anumitii valoare. latii o analogie de al l�st gen, extrasii dintr-un
discurs al lui Demostene:
De asemenea, voi ştiţi şi aceasta ca în tot ceea ce grecii au suferi t din
partea lacedemon ienilor sau din partea voastra, ei au fost nedreptă ţiţi de
1 Cf. PLOTIN, Ellneade, III, 2, § 15. (Ed. rom.: Editura IRI, Bucureşti, 2005, p. 63.
Traducere de Marilena Vlad; n.I.)
2 lbid., VI, 8, § 18. (Ed . rom.: p. 397; II.t.)
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ni şte fii nelegitimi ai Eladei; şi tot ce se petrecea atunci se aseamana cu ce
se întâ mpla într-o casa bogata, unde un fiu legitim cond uce rău şi
risi peşte averea sa: oricine ar pu tea socoti că acest fiu este vrednic, în
acest caz, de dezaprobare şi învinovăţire, fară însa a pu tea susţine ca el nu
are drepturi asu pra acestei averi şi ca nu este moşteni torul ei .. Iar daca un
sclav sau u n copil presupus legitim ar pierde şi ar risipi o avere ce nu-i
apartine, o, Hercule, cu atât mai mult toţi ar susţine ca aceasta este o fapta
îngrozitoare şi revolta toare! Dar lucrurile nu stau aşa, nu, pentru Filip şi
pentru faptele pe care el le savârşeşte acum, fiindca el nu numai c1l nu
este grec şi n u are nici o legatură cu grecii, dar, la drept vorbind nu este
nici măcar un barbar cu o origine stralucită . . . 1
Locul lui Filip în lu mea greacii fiind fixa t prin analogie, senti
mentele de dis preţ şi de i ndignare referitoare la conduita lui nu pot fi
decâ t întiirite d e aceasta, dar cu condiţia, ev ident, să fim în prealabil
convinşi de fa p tul cii Filip nu este Întru to tul grec. Din acest punct de
vedere, s-ar pu tea stabi li, între analogii, diferenţe d upii gradul d e
aderare prealabilii l a temii. Unele analogii ar j uca, precu m în cazul
i1ustriirii, un rol de întiirire; altele, care ar trebui sii beneficieze prin ele
însele de o forţă de persuasiune mai ma re, ar îndeplini un rol mai
apropiat de cel al exempl ului. Da r sii nu uităm cii această apropiere de
ilustrare şi de exempl u nu este ea însiişi decât o analogie.
Unul di ntre efectele analogiei este de a contribui la a determina pe
unul sau pe ambii termeni ai temei. Acest uzaj este cel mai frecvent în
analogiile cu trei termeni, a ciiror structură ar fi : B este pentru X ce este
C pentru B. Pentru a face să se înţeleagă na tura cuvântului divin, Ploti n
se serveşte de ana logia uqnătoare:
Precum discursul rostit, este fragmentar fata de cel din su flet, tot
aşa este şi cel din suflet' fată de cel superior lui. când îi este interpret2.
Se întâmplii, totuşi, ca cei doi termeni ai temei să fie necu noscuţi şi
ca doar relaţiile presupuse între domeniul temei şi cel al forei sii
permită sii li se precizeze'structura. Raţioniim asupra l u i Dumnezeu şi a

1 DEMOSTENE, Discll rsuri: Filipica a /reia, §§ 30, 31. (Editura pentru literatură,
Bucureşti, 1969, pp. 132-133; /1./.)
2 PLOTIN, Ellllcade, 1, 2, § 3. (Ed. rom.: Ed. IRI, Bucureşti, 2003; 11./.)
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proprietiiţilor sa le bazându-ne pe ni şte raporturi cunoscute În tre om şi
proprietiiţile lui, ca şi pe i deea pe care ne-o formiim despre distanţ a
care ÎI separii pe Dumnezeu de om: atu nci când se admite că buniitatea
di vinii şi buniita tea omeneascii nu fac parte dintr-un acelaşi domeniu al
realului, se va spune cii nu existii intre aceste douii proprietiiţi un rapor t
de asemiinare, in ciuda desemniirii lor cu ajutorul unui aceluiaşi
concept, ci numai un raport analogic.
Ideea ca exista d oull domenii este adesea garanta ta prin noţiuni
precum imaginea, umbra, proiecţia, care sunt, de a ltfel, ele insele
anal ogice. Relaţia dintre douii domenii poate fi de aşa naturii încât sii
anlreneze o inversare a unor structuri. Mari tain descrie destinul lui
Israel pri n analogie cu cel al Bisericii; el precizeazii, ca riispuns ciitre un
adversar pe care îl şocheazii acest fel de a nalogie răsturnată:
Am spus că este o Biserica grabita şi ca vocatia ei, devenita, din vina
sa, ambivalenta, continua noaptea lu mii; şi am avertizat ca aceste lu cruri
trebuie înţelese într-un mod analogic. ( . . . ) Israel nu este în mod su pra
natural strain lumii ÎII acelaşi fel ca Biserica ( . . . )1 .
Se intâmpli1, d e altfel, s ii fim obli ga ţi s ii inventi1m tema, pentru că,
neputând inţelege termenii d iscursului la propriu, suntem obl igaţi sii le
diim un sens figura t, să ciiu tiim deci tema, sii reinventiim a nalogia care
ar da discu rsului sensul lui veri ta bil:
Când cuvântul lui Du mnezeu, care este adevarat, este fals în litera
lui, el este adevarat în spirit. Sede a dexlris meis [Ps. CIX), fals literal mente,
deci adevarat în spirit2•
Î ntrucât discursu l nu poate fi decâ t veridic, din cauza cal i tiiţii celui
de la care provine, trebuie ca ci titorul sii giisească tema, spiritul forei
care ar corespunde intenţi i lor autorului. Aceasta ca u tare poate da
naştere u nor creaţii noi, în materie etica, estetică sau rel i gioasă.
Sa notiim cii realitatea fizica, sau istoricii, a forei nu este obl iga
toriu negatii când interpretarea I i teralii este consi deratii insu ficientii: a
spune cii repa usul lui Dumnezeu d i n ziua a şaptea poate fi interpretat
1 J. MARIT AIN, Raisoll el raisolls, pp. 212, 21 3.
2 PASCAL, Cugelări, p. 1003 (687 ed . Brunschvicg).
(Ed. rom.: Aion, Oradea,
,
1998, p. 446; 11.1.)
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ca o analogie care aratii d istanţa care-I separii pe creatorul uni versului,
reculul pe care-I face În raport cu opera saI, nu prejud iCiazii rea litatea
povestirii biblice. Noi ştim, într-a deviir, cii fora u nei analogii este
adesea luatii d i n domeniul realului şi cii, pe de alta parte, opera de
ficţ iune poa te a vea sau nu forţii a nalogicii. Vreun poem de d ragoste de
Chaucer va fi, pentru unii, confesiunea voalatii a unei iubiri reale,
pe ntru al ţi i o creaţie analogicii a ciirei temii ar fi moartea unei prinţese2•
Ciiu tarea sensului analogic, care ar fi sensul profu nd, rezul tii
uneori nu d in faptul cii !\ensul literal este fals, puţin interesant, ci din
motive de o altii naturii, convenţiile de gen, de epocii, sau ceea ce se
ştie, de altfel, despre i ntenţiile autorului.
Unele tehnici pot, pe de altii parte, incita la a considera u n enunţ
ca fi ind analogic: folosirea de fore multiple-1, folosirea de fore grosolane
sau naive4 .

§ 85. Cum se utilizează analogia
Analogiile joacii un rol important în i nvenţie şi În a rgumentare d i n
cauza, Î n esenţil., a dezvoltiirilor şi a prel ungiri lor pe care le fa vorizeazii
ele: pornind de la foră, ele permit structurarea temei, pe care o situeazii
într-un cadru conceptual. Astfel, ne spune T. Swann Harding, care se
gândea de altfel înainte de orice la rolul limbajului,
savan ţii care au descris primii electricitatea drept un " curent" au dat pentru
totdeauna, in acest domeniu, o formă ştiinţei'.
Acea stii formii rezultii din aceea cii apropierea dintre fenomene
electrice şi hidraulice a dat naştere unor dezvoltiiri care precizeazii,
completeazii, prelu ngesc analogia primitivii. Dar pânii unde poate fi
prelungi tii o ana logie?
l E. BEVAN, S.1IlIIbolis/II and Belie/, pp. 121-122.
2 Marshall W. STEARNS, A note on Chaucer's attitude toward l ove, SpeCIIlllln,
voI. XVII, 1942, pp. 570 la 574.
J Cf. Richard D. D. WHATELY, Elemenls of Rile/o rie, p. 361 (appendix to p. 67).
4 Cf. J. CUlTION, Le lellll's e/ re/emite ellez Plolin el sainl Al/gustin, pp. 154-155.
; T. Swann HARDlNC, Science at the Tower of Babel, Pililosol'ily of Se;ellce, July
1938, p. 347.

TelJIl icile arg III/leII la liz'e

470

Î n orice d omenii dezvol tarea unei analogii este normală, şi aceasta
În măsura În care este nevoie de ea şi În care nimic nu i se opu ne. Aşa
cu m foarte just spune Richards, nu există totalitate pentru o analogie,
pu tem uza de ea câ t este nevoie, cu riscul de a o vedea prăbuşindu-se1 •
Rolu l de i nvenţie al analogi ei se separă de rolul ei de probă chiar
În dezvoltările sale: în timp ce, plasându-ne În primul punct de vedere,
ni mic nu ne împiedică să prelungi m o analogie câ t de departe posibil,
pentru a vedea ce va da aceasta, din punctul de vedere a l valorii sale
probante, ea trebuie să fie menţinută În limite care nu ar pu tea fi
depăşite fiiră pierderi, dacă dorim să întări m o convingere. A dezvolta
o analogie Înseamnă u neori să-i confirmăm val i ditatea; Înseamnă, de
asemenea, să ne expunem lovi turilor interlocutoru lui.
În u nele cazuri, analogia este dezvol ta tă fără a marca cea mai mică
ruptură Între ea şi prelungi rile sale, precum această a nalogie în care
Kant Îşi compară filosofia cu cea a lui Hume:
( . . . ) el [Hu me] însuşi nu a bănuit posibilitatea unei asemenea ştiinte,
constituite dupa toate regul ile, ci s-a mulţumit, spre a-şi pune corabia la
adapost, s-o traga la llt rmul scepticismului, unde era menită sa zaca şi sa
pu trezeasca. Î ncercarea mea tinteşte, di mpotrivă, sa-i ofere corabiei un
cârmaci care, având la îndemână un compas şi o hartă completa a
maril or, sa o poată conduce cu bine oriunde ar dori, folosind principiile
sigure ale artei navigatiei, deduse din cunoaşterea globu lui pamântesc2.
Fora şi tema se dezvoltă a ici în concurenţă, fără ca nimic să nu
separe relaţiile evocate succesiv. Momentele ulterioare Întăresc În acelaşi
timp analogia de Început; aşa stau lucrurile În orice a nal ogie care se
prelun geşte şi pe prelungirea căreia autorul părea să fi contat.
Alte argumente ale analogiei se prezintă În d ouă faze, d intre care
cea de-a doua furnizează concl uzia principală, ca În acest pasaj din La
Bruyere:
Rotilele, arcurile şi mişcările sunt ascu nse; dintr-un ceasornic nu se
vad decât acele care inaintează pe nesimlite şi îşi încheie rotirea: imagine
,

1

A. RICHARDS, The pllilosophy of Rlletoric, p. 133.
Prolegomelle la orice metafizică viitoare, p. 15. (Ed. rom.: Paralela 45,
Piteşti, 2005, p. 60; II.t.)

1.

2 KANT,
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a cu rteanului cu atât mai desavârşita cu cât, dupa ce a facut atâta cale, se

reintoarce adesea in punctul de unde a plecati.
Expresia " cu atât mai desiivârşitii " este de reţinut; ea aratii cii
a nalogia este mai bunii decât s-a presupus; iar acea stii dezvoltare este
adesea însoţitii - ca în cazul de fa ţii - de un efect neaştepta t şi chiar comic.
Uneori, faze d in argumentare sunt marcate în sensul cii se profi tii
de faptul cii o a nalogie pare a fi admisii pentru a cere sii i se admitii şi
dezvol tarea. Î n trata tul siiu de epistemologie geneticii, Piaget, dupii ce a
arMat că existii o analogie între ideile promovate pe tema evoluţiei şi
cele care se referii la teoria cunoaşterii, adaugii:

Daca corespondenţa termen cu termen intre tezele lamarckiene şi
tezele asociaţioniste sau empiriste este exacta, trebuie sa ne aşteptăm să o
rege'lsim chiar printre obiectiile adresate acestor doua feluri de interpret3ri2,
şi se mirii de faptul cii unii biologi antilamarckieni pot sii susţină u n
empirism ra dical,
( . . . ) ca şi cum inteligenta ar pu tea in acest caz, contrar restului orga
nismului, sa nu aibă nici o posi bi litate de activitate i nterna ( . . .p.

Prelungirea analogiei este cea care are aici valoare argumentativii
şi permite formularea u nei obiecţii la concepţi ile empiriste.
Se Întâmpli1 ca analogia, în loc sii fie prelungitii de către au tor, să
fie prel ungitii de cri ticul siiu, care extrage de aici un mijloc de respi n
gere, cu a tâ t mai eficient cu câ t materialul conceptual a fost împrumutat
de la a d versar. Aşa se face cii 8erriat Saint-Prix, În faţa unui ju rist care,
dispreţu ind orice referire la d reptul roman şi la vechea jurisprudenţii,
pretindea cii descrie într-o lucrare despre Codul Civil " venele, muşchii,
trăsii turile şi sufletul legii", regretii cii au torlll nu " şi-a urmiirit pânii la
capă t metafora":
. . . ar fi observat imed iat că orice fiintă vie Îşi primeşte organizarea de la o
fiinta anterioara care i-a dat naşterei.
I LA BRUYERE, Carncterele, Despre Cu rte, 65, p. 257. ( Ed . rom.: Editura pentru
literatură, Bucureşti, 1968, 65, p. 375-376; II.t.)
2 PIAGET, I"trodllc/ioll ti ['epistemologie genetiqlle, III, p. 102.
3 lbid.
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Acest mod de respingere presupune că avem întotdeauna dreptul
de a prel ungi o analogie dincolo de afirmaţia principală şi că dacă,
drept urmare a acestei prel ungiri, ea se întoarce împotriva autorul ui
său, sau devine indecvată, este pentru că era deja astfel încă de la
început2. De fapt, aproape întotdeauna o astfel de respingere ar fi
posibilă, dar care ar fi val oarea ei? Respingerea nu este niciodată
constrângătoare, căci am putea refuza să admitem această prel ungire;
ea scoate totuşi în evidenţă fragilitatea şi arbitrariul anal ogiei primitive;
acesta este principalul său interes.
Se întâmplă de al tfel ca autorul să deva nseze, să arate ce este
inadecvat în tr-o analogie şi să-şi dezvolte teza ca opusul unei analogii
posibile. Această expunere utilizează ceea ce a ntici i nu meau similitlldine
prin cOll trarii, care nu este, aşa cum afirmă Retorica pentru Herellllills, un
simplu ornament la care s-ar putea renunţa cu uşurinţă. Vom putea
aprecia acest lucru prin exempl ul luat chiar d i n această lucrare:
Nu, la drept vorbind, lucrurile nu stau ca În carieră, unde cel care
primeşte torţa aprinsă este mai agil in cursa de ştafetă, decât cel de la care
o primeşte; generalul cel nou, care primeşte o armată, nu este superior
celui care se retrage; câci alergâtorul obosit este cel care Îi dâ torţa unui
alergâtor odihnit; aici, un general experi mentat este cel care îi predi.!
armata sa unui general fărâ experientâ3.
Ocupăm i med iat, în sensul militar al termenului, spiritul audi
torul ui, arătând ce ar fi fals într-o idee care ar putea apă rea spontan.
Rămâne de văzut dacă era oportu n să se scoată în evidenţă acest
argument încă neformulat de interlocutor. Da, fără îndoială, în măsura
în care reuşim să sugerăm că teza combătută nu este Întemeiată decât
pe acest raţionament prin analogie pe care aV,em grijă să-I respingem.
Uneori, pentru a respinge o analogie, suntem obligaţi să o amen
dăm răsturnând-o, ca să ne exprimăm astfel, descriind cum ar fi fora
dacă tema ar fi concepută convenabil . Nu este vorba numai despre o
BERRIAT SAINT-PRIX, Ma/lUei de logique ju ridique, p. 66, notă.
în legăturâ cu ceea ce Platon consideri.! drept false paradigme, ef. V.
GOLDSCHM IDT, Le paradigme dans la dialectiql/e platonicienne, pp. 38-39.
3 Retorica pelltru Here,,,,il/s, cartea IV, § 59.
1 F.

2
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corec tare a forei vizând să o facă mai adecvată temei cu riscul de a o
îndepărta de realitate!; întreaga analogie este amen dată. Rol u l
termenilor forei devine totuşi foarte important, pentru că alegerea lor
nU mai este liberă şi pentru că ei sunt cei care determină relaţiile care
vor putea fi puse în evi denţă pentru a amenda anal ogia. Vedem această
tehnică funcţionând la Mill, în legătură cu un pasaj de Macaulay care
nega acţiunea oamenilor importanţi servindu-se de analogia următoare:
Soarele luminează colinele când se află încă sub linia orizontului, iar
marile spirite descoperă adevărul cu puţin înainte ca el să se arate celor
mulţi. Aceasta este măsura superiorităpi lor. Ei sunt primii care sesizează
şi reflectă o lumină c�e, fără ajutorul lor, trebuie să devină în curând
vizibilă pentru cei plasaţi mult sub nivelul lor (Eseu despre Dryden, în
Miscelanee, 1, 186)2.
Mill face invers decât Macaulay şi va amenda a nalogia pentru a-şi
face gândirea mai bine înţeleasă:
Î mpingând mai departe metafora, scrie el, s-ar ded uce că, dacă Newton
nu ar fi existat, lumea nu numai că ar fi avut sistemu l newtonian, dar l-ar
fi avut tot atât de repede; exact aşa cu m soarele ar răsari pentru unii
spectatori plasaţi la câmpie, dadi nu ar fi În faţa lor vreun munte pentru a
primi mai devreme primele sale raze ( . . . ). Oameni i excepţionali nu se
mulţu mesc să vadă strălucind lu mina În vârful dealu lui; ei urcă pe acest
vârf şi chea ma ziua; şi dacă nimeni nu ar fi urcat până acolo, lumina, în
multe cazuri, ar fi putut să nu strălucească niciodată deasupra câmpieP.
Analogia amendată îşi extrage interesul din procesul argumentativ
complet în care se i nserează; luată în ea îI;lSăşi, analogia lui Mil l va
părea destul de stângace. Aspectul pozitiv (oamenii urcaţi pe deal ş i
care cheamă ziua) este d e al tfel mai puţin important decâ t aspectu l
nega tiv (razele lovind câmpia fără ecran). Avantajul acestei tehn ici este
că beneficiem de adeziu nea care a putut fi parţial acordată analogiei
primitive.
Î n filozofie, se întâmplă adesea ca o a nalogie să dobândească,
pentru a ne exprima astfel, drept de cetate şi ca progresul gâ ndirii să fi e
1 ef. § 84: Efectele analogiei.
J. Stuart MILL, UII sistem de logică, cartea VI, cap. XI, § 3, v. II, pp. 541 -542.
3 lbid ., p. 542.
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marcat de amenda mentele succesive la care este supus. Aşa se face că,
pentru a opune gâ ndirea sa lui Locke, care a comparat spiritul cu un
bloc de marmură, Leibniz modifică această analogie, rel uând-o, astfel
amendată, pe cont propriu:
M-am slujit, de asemenea, de comparaţia u nei pietre din marmuri.!
care are vene cu aceea a unei pietre din marmură foarte netede, sau pe
aceea a ti.!bliţelor pe care nu vezi nimic, cu ceea ce se numeşte printre
filosofi Tabl/la raSQ. Clici, daci.! sufletul se aseami.!nă cu aceste tâbliţe goale,
adevi.!rurile ar fi În noi aşa cum figura lui Hercule se afl a Într-o marmură,
atunci când marmura este În Întregime indiferenta În a primi sau aceasti.!
figură sau alta. Dacă, însă, existau vene În piatrâ, care să contureze figura
lui Hercu le În raport cu alte figuri, această piatră ar fi mai determinată şi
Hercule ar fi, Într-o oarecare mâsurâ, Înnâscut, deşi ar fi nevoie de multi.!
mu ncâ pentru a descoperi aceste vene şi pentru a le da la iveală cu
ajutorul şlefuirii, eliminând ceea ce le Împiedică să apară. În felul acesta,
ideile şi adevârurile n� sunt Înnăscute ca Înclinaţii, dispozi !ii, habi tud ini
sau virtuali tăţi naturale, şi nu ca actiuni, deşi aceste virtuali tăţi sunt
Întotdeauna Însoţite de unele acţiuni, adesea imperceptibile, care le
corespund ) .
Ada ptarea la propriile sale teze a unei analogii a a dversarului era
un procedeu al argumentării la care Leibniz ţinea mult2. Se întâmplă
totuşi ca această tehnică să se dovedească i nsuficientă, să se dea
importanţă unui aspect al temei pe care fora este i ncapabilă să-I il us
treze, cel puţin dacă nu se doreşte transformarea lui în ceva fantastic.
Argumentarea ana logică va preconiza, în acest caz, înlocu irea acestei
fore cu o alta, considerată mai adecvată. Aşa se face că Polanyi, pentru
că ştiinţa, la fiecare etapă a progresului său, dă impresia unui
ansamblu, nu poate admite analogia lui Milton, care, în Areopagiticn sa,
compară activi tatea savanţilor cu cea a căutătorilor ocupaţi, fiecare pe
cont propriu, să găsească fragmente disparate şi ascunse ale unei statui,
pentru a încerca apoi să le unească. Mai d e grabă cu u n organism pe
ca le să crească, ne spune Polanyi, ar trebui comparată ştii nţa3.
) LEIBNIZ, Noi eseuri asupra intelectului omenesc, p. 45. (Ed. rom. : ALL Ed uca
tional, Bucureşti, 2003, p. 4; n.t.)
2 Cf. LEIBNIZ, ibid., pp. 131-132. (ed. rom., pp. 22-24; n.t.)
3 M. POLANYI, TIle logic ofliberty, pp. 87-89.
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o analogie pare i ntr-adev ăr adecvată când fora scoate în evidenţă
caractere ale temei considerate primordiale; înlocuirea sa cu o analogie
nouă constă, cel mai adesea, in a înlocui o structură printr-o alta, care
scoate în relief caractere considerate mai importante. A admite o
analogie corespunde, deci, adesea unei ju decăţi asupra i mportanţei
caracterelor pe care le ev idenţiază ea. Este ceea ce explică afirmaţii
bizare la prima vedere. Criticând concepţiile l u i Wittge nstein, W.
Moore atacă analogia conform căreia enunţuri le sunt pentru fapt ca
şanţurile pentru un di sc sonor şi declară:

Dacă un enunţ ar reprezenta faptul aşa cll m o linie reprezintă
sunetul pe un disc, atunci ar trebui proba bil să fim de acord cu teza lui
Wittgenstein1 .
Se vede că acceptarea sau respingerea analogiei par decisive, ca şi
cum un ansamblu de concluzii ar fi legate în mod necesar de ea, ca şi
cum, rezu mând ceea ce ,este esenţial în temă, ea ar impune în mod
constrângător u n fel de a gândi2.
Unele epoci, u nele tendinţe filosofice manifestă preferinţe in
alegerea forei. Î n timp ce analogi i le spaţiale erau preferate de gândirea
clasică, gâ nd irea noastră preferă forele mai dinamice. Bergsonismul se
caracterizează prin alegerea unor fore împrumutate de la ceea ce este
l ichid, fluid, în mişcare, în timp ce gâ ndirea adversari lor este descrisă
prin fore soli d e şi statice. Richards a constatat foarte just că metaforele
la care o filozofie renu nţă conduc gâ nd irea ca şi cele care sunt
adopta te:'; într-adevăr, gând irea se poate organiza în funcţie de această
respingere.
Se ştie că scu rgerea timpului a fost redată cu ajutorul ana logiilor
spaţiale, dar alegerea lor este foarte diversă şi plină de învăţăminte:

1 W. MOORE, Structure in Sentence and in Fact, Plli/osophy of Scierrce, ian. 1938.
Aplicarea raţionamentului prin analogie la discursul însuşi ia formele cele mai
varia te. Aici, relaţia dintre limbă şi fapte este tema, fora fiind luata d in dome
niul familiar. Adesea, li mbajul însuşi este o foră, a cărei structură trebuie să o
facă cunoscută pe cea a lumii. Ad esea, de asemenea, organizarea discursului
este tema, clarificată de analogia cu un organism viu; ef. § 105: Ordin şi
metoda.
J 1. A. Richards, nil' Phi/osophy of R/letoric, p. 92.
2
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uneori fora u til izati'l este traseul unei linii prelungite la infinit, alteori
este un fl uviu care cu rge, u neori evenimentele trec ca un cortegiu pri n
faţa unui spectator, alteori, ele ies di n întuneric precum un şir de case
luminate succesiv de farul u nu i poliţist; u neori fuga timpului este cea a
unui ac pe un disc de gramofon, alteori, este un drum căruia îi putem
percepe simulta n fragmente cu atât mai întinse, cu câ t ne bucurăm de
un punct de vedere mai degajat: fiecare foră insistă pe alte aspecte ale
temei şi ocazionează alte dezv oltării. De aceea, în ţelegerea unei ana
logii este cel mai adesea incompletă dacă nu se ţine cont de a nalogiile
vechi pe care cea nouă le amendează sau le înlocui eşte. De altfel,
înţelegerea forei, mai al�s când aceasta din urmă este luată di ntr-un
domeniu soci al sau spiritual, presupune o cunoaştere suficientă a
locului pe care îl ocupă ea într-o anumită cu l tură, a analogiilor
anterioare şi subiacente în care această foră a fost util izată, fie ca foră
pentru o altă temă, fie ca temă a unei alte fore2. Legătura care există în
mod trad iţional în tre lumină şi bine face mai plauzibilă analogia lui
Scot Erigene3 la fel ca şi pe cele ale lui Macaulay şi Mi II, menţionate mai
sus. Noi cunoaştem rolul pe care, încă de la Platon, îl joacă analogia
care tratează viaţa ca un spectacol�. Utilizarea de că tre Mauriac a forei
vânătorii, pentru a-I descrie pe om ca pradă a lui Du mnezeu, va fi
in terpretată într-un fel mai exact de cel care ştie că această forii chiar îi
serveşte, de asemenea, autorului pentru a descrie femeia ca pradă a
bărbatu lui în vânătoarea amoroasă5. Se ştie, de al tfel, l ocu l pe care, în
studiul despre arhetipuri, îl acordă Ju ng acestui material analogic
tradiţional6.
o tehnică specială constă în a util iza mai multe fore pentru a face
înţeleasă o aceeaşi temă; se insistă prin aceasta asu pra insuficienţei

Cf. E. BEVAN, Symbolisrrl and Be/ief, pp. 85-94.
Cf. Lectura şi căHltoriiie la DESCARTES, Discurs aSllpra metodei, pp. 1 7-19, şi la
SCHOPENHAUER, Parerga şi Para/ipomena, II, Despre gândirea pentru sine, §
262, p. 503
3 Cf. § 83: Relaţiile dintre termenii unei analogii.
4 Cf. V. GOLDSCHMIDT, Le sys teme stoi'cien et ['idee de temps, §§ 89-91 .
5 Cf. N. CORMEAU, L'art de Frall(ois Mal/ nae, pp. 341-342.
b C. G. JUNG, pSYc/IO/ogie I/ Ilii Re/igioll, p. 93.
I
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fiecărei fore particulare, imprimând totodată o direcţie generală gân
d irii; astfel sunt ana logiile de o varietate deconcertantă datorită cărora
Lecomte du Notiy expunE raporturile pe care le vede între mecanismele
evolu ţiei şi evoluţia însăşil. Uzajul forelor multiple este totuşi destul de
delicat; în v irtu tea interacţi unii dintre foră şi temă, când fora este alta,
tema va fi alta. Î n măsura în care se face o temă u nică, aceasta riscă să
fie destul de confuză. Pentru a evita interferenţele d intre diferi tele fore,
va fi adesea prudent - cum o face de al tfel Lecomte du Notiy - să se
evite ca aces tea să se succeadă prea îndeaproape. Fiecare foră aducând
temei structura sa, chiar dacă fiecare dintre ele este plauzibilă, şi chiar
dacă din punct de vedere al valorii termeni lor temei ele duc la aceea şi
concluzie, j uxta pu nerea lor produce un efect comic, des f.?re care găsim
excelente exemple în DOI! Quijotte:
( . . . ) căci cavalerul rătăcitor fără Doanma sa este ca un copac fără frunze,
ca o cli!d ire fără temelie, ca umbra fări! corpul care o facel.
Analogiile multiple, în loc să fie ind ependente, se pot susţine reci
proc. Astfel Locke, pentru a predica toleranţa, trece de la ana logia bin e
cunoscută între condiţi ile mântu irii ş i dru murile care duc la cer l a o
analogie a remediilor, în <\şa fel încât abia se ştie dacă tema sau fora din
prima a nalogie este cea care constituie tema celei de-a doua. Iată textul:
Nu există decât o singură cale adevărati! spre fericirea veşnici!: ba
chiar, în acest mare număr de că i pe care le urmează oamenii, ne putem
întreba care este cea buni!. ar, nici grija statului, nici caliti! ţile sale de
legislator nu fac ca magistratul să descopere mai bine această cale decât
omul care cercetează şi studiază prin el însuşi. Eu am un organism slab,
epuizat de o anemie pentru care (presupun) nu există decât un remediu,
iar acesta este necunoscut. Pentru ci! nu existi! decât un remediu şi pentru
că el este necunoscut înseanmă că e de da toria magistratului să nli-I
prescrie-1?

I LECOMTE DU NO OY, L Hol ll rl le et sa destine, pp. 76 la 80.
2 CERVANTES, Don QI/ijote tie la MaI/elia, voI. VI, I I, cap. XXXII, pp. 271-272.
3 ef. LOCKE, T/,e second trea tise of civil gOl'emmellt arid A letter cOllceming toleratio/l,
p. 138.
'
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Analogiile pot fi grefate şi una pe al ta, o parte a forei devenind
punctul de pornire al unei noi analogii. Vico recurge la acest procedeu
pentru a ne descrie efectul pe care l-a avut moartea Angelei Cimmino
asupra prinţesei de la Roccella care tocmai îşi pierduse soţul şi
al carei d ol i u trist şi recent făcea ca inima sa, oricât de nobilil şi de mare ar
fi fost, aidoma unui vas debordând de aurul cel mai pur, era plină de o
asemenea durere, Încâ't nimic al tceva, pentru nici un alt motiv, În nici un
fel, nu pu tea pătrunde În ea; totuşi, atât de tare a lovit-o durerea mortii
marchizei noastre, Încât, asemenea unui obiect dur ce i-ar fi fost aruncat
În inimii, o făcu să rezoneze prin d oua sonete sublime!.
Nimic d in mecanismul a nalogiei, aşa cum am descris-o noi, nu se
opune a nalogiilor succesive. Multe tratate de stil vorbesc cu dispreţ
despre " imagini care se încalecă " . Dacă le-am eli mina, am fi miraţi să
vedem câte din enunţurile noastre ar trebui suprima te. Vom reveni
asupra acestor chestiuni în discu ţia despre metaforă2.

§ 86. Statutul analogiei
Analogia este un mijloc de argumentare instabil . Î ntr-adevăr, cel
care îi respinge conclu ziile va tinde să afirme că nu este nici " măcar o
analogie" şi va minimaliza valoarea enunţului reducându-l la o vagă
comparaţie sau la o apropiere pu r verbală. Dar cel care invocă o ana
logie va tinde a proape invariabil să afirme că este mai mult decât o
simplă analogie. Aceasta este astfel prinsă în tre două negări, cea a
adversarilor şi cea a parti zani lor săi.
A nalogia este uneori depăşită înainte chiar de a fi fost înţeleasă ca
atare. Înseamnă că specificitatea analogiei rezidă în confruntarea u nor
structuri asemânătoare cu toate că aparţin unor domenii d i ferite.
Atu nci când aceste structuri nu su nt percepu te, ca în cazu l unor tulbu
rări mi ntale, orice apropiere între foră şi temă va tinde să se explice
prin caractere comune, în special asemănâri între termenP.
I VICO, Opere, ed . Ferrari, voI. 6: Oraziolle in morte tii Al Igiola Cilllini, p. 301 .
2 Cf. § 87: Metafora.
3 Cf BENARY, Studien zur Untersuchung cler Intelligenz bei einem Fali von
Seelenblindhei t, Psychologiscl,e ForscJlI/lIg, 2 (3-4), 1 922, pp. 257-263, 268-272.
.
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Pe de a l tă parte, deosebirea dintre d omenii nu este întotdeauna
uşor de constatat: ea depinde de criteriile de care ne servim pentru a o
stabili. Doar în anumite analogii, de un tip recunoscut, precum alego
riile şi fabulele, d istincţia dintre domenii pare a fi i ncontestabilă; aşa se
întâmplă şi în unele filosofii în care uzajul analogic al termenilor şi al
structurilor rezultă dintr-o prealabilă criteriologie a fiinţei.
Depăşirea analogiei va fi u neori doar sugerată. Dar adesea ea va fi
explici tă, ba chiar motivată, j ustificată.
Primul efort pentru a depăşi analogia, pentru a apropia tema de
foră vizează să stabilească între ele un raport de participare: fora este
prezentată ca simbol, ca figură, ca mi t, rea lităţi a căror existenţă însăşi
derivă d i n pa rticiparea lor la tema pe care trebuie să o facă mai
inteligibilă. Descoperi nd o analogie între anumite ierarhii suprana
turale şi anumite aspecte ale energiei, S. Weil va spu ne:
Astfel nu numai matemat ica, ci ştii nla întreagă, f\râ ca noi să ne
gândim să remarcăm acest lucru, este o oglindă simbol icâ a adevărurilor
supranaturale) .
La fel Buber scrie:
Relatia cu fiinla umană este adevăratul simbol al relatiei cu Dumnezeu:
în care adevărata invocalie îşi primeşte adevâratul răspu ns2•
Iar Pascal, utilizâ nd din plin noţiunea de " figură " aşa cum o ela
borase trad iţia creştină, precizase rolul fundamental şi revelator care
trebuia să i se atribuie acesteia:
Simbolul, scrie el, a fost făcut după modelul adevărului, i ar adevă
rul a fost recunoscut după simboP.

) S. WElL, L'fu meiufll/fllt, p. 248.
2 M. BUBER,

J

Eli şi tII,

p. 151 . (Ed. rom.: Humanitas, Bucureşti, 1 992, pag. 140. Traducere

din limba germana de Ştefan Aug. Doinaş;
PASCAL,
439;

1/.1.)

C/lgI'Iări,

11.1.)

p. 101 3 (673 ed. Brunschvicg). (Ed. rom.: Ed. Aion, Oradea, 1 998, p .
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Astfel de tehnici de apropiere în tre temă şi foră, păstrâ ndu-le
totodată indiv idualitatea, tind totuşi către unificarea domeni ilor: ideea
de figură presupune reali tatea forei în acelaşi fel cu aceea a temei .
Uneori, depăşirea analogiei se va face arătând că tema şi fora
depind de un principiu comun. După ce a desprins unele analogii între
inerţia fizică şi forţa obişnui nţei, Schopenhauer continuă:
Toatâ aceasta este de fapt mai mult decât o analogie; este identi tatea
lucrului, şi anume a voin�ei, la stadii mult diferite ale obiectivârii sale În
conformitate cu care aceeaşi lege de mişcare îşi asumă acum astfel de forme
diferite) .
Acest principiu comun va putea fi conceput ca o esenţă, ale cărei
temă şi foră ar fi nişte manifestări. Când Eugenio d'Ors face în mod
strălucit unele a nalogii între formele arhitecturale şi regimul poli tic în
care se dezvoltă ele, el are pretenţia la mai mult decât o confruntare
care permite înţelegerea unuia de că tre ceIăl" l t, ferindu-se totodată de a
face d intr-unul cauza cel uilalt2•
De multe ori se va stabili o legătură indirectă între temă şi foră.
Dacă u n discurs plin de a ntiteze şi de ornamente este făcut ca o biserică
gotică, este pentru că ambele provin, spunea Fenelon, d i n prostul gust
al arabilor3.
Se va pu tea chiar întâmpla, precum în unele apropieri între ceea ce
resimţim şi mediul În care ne aflăm, ca analogia să su gereze o acţiune a
forei asupra remei. Î n versuri precum:
Plânge În inima mea
Cu m plouă peste oraş4,

) SCHOPENHAUER, Parerga IIrld Paralipomella, § 307 . (Ed. rom.: Alfa, Iaşi, 2011,
II, Remarci psi/lOlogice, p. 593; lI.t.)
2 Eugenio O'ORS, Cl/polă şi rnonarllie, urmat de alte stud ii asupra morfologiei
cu l turii.
3 FE NELON, ed . Lebel, t. XXI: Dialogues sur /'eloql/ence, p. 76.
4 VERLAINE, Oel/vres, Bibl. de la Pleiade, Romances sarls paroles, ITI, p.l22. (Ed.
rom.: Editura grai şi suflet - Cultura Na�ionaIă, Bucureşti, 1996, p. 1 05; lI.t.)
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fora poate fi luată drept o cauză partială a temei, iar a nalogia este, prin
chiar acest lucru, depăşită.
Această depăşire va fi u neori exprimată prin transmiterea unui
ele ment substan�ial de la foră la temă. Astfel, după părerea lui Leibniz,
Domnul Van Helmont fiu l ( . . . ) credea, împreună cu câţiva rabini În
trecerea sufletu lui lui Adam în Mesia ca într-un nou Adaml.
Pe scurt, pentru a depăşi a nalogia, vom încerca, orice ar fi, să
apropiem domeniul temei de cel al forei. Că este v orba aici de u n
proces natural, aceasta reiese din însăşi ins istenţa c u care s e încearcă
adesea prevenirea depăşirii. Când Tarde a scos în evi denţă analogiile
dintre logica individuală şi logica socială2, când Od ier a evidenţiat
analogiile dintre reflexologia lui Pavlov şi psihologia eul u P, atât u
nui, cât şi celălalt i ntu iesc depăşirea ce riscă să fie operată şi atrag
atenţia asu pra ei. Termenii în care Odier îşi exprimă teama sun t
semnifica tivi:
Nu există simptom nevrolic care să nu se poată descrie, În ultimă
instanţă, În termeni de fiziologie şi care să nu poată fi redus la un şoc de
energii contrare. Dar să nu uitam niciod ată că nu este vorba aici decât de
o reducere şi nu de o exp/icaţie . . . La ad ultul nevrozat, d oar psihologia eului
ne procură elementele u nei explicaţii veri tabile'.
Or, dacă aceşti autori au insistat asupra analogiei, este pentru că
aceasta le părea demnă de interes, capabilă să ne l umineze în legătură
cu anumite fenomene. Depăşirea nu ar putea decât să întărească
dovada acestei structuri. Dar ei se tem că această depăşire s-ar produce
exclusiv în favoarea forei. Tarde, uzând de al tfel de o nouă a nalogie, va
spune într-adevăr:

1 LEIBNIZ, Noi eSl!uri asupnr il/te/eetll/lli Oll/elleSe, p. 222. (Ed. rom.: ALL Educa
tional, Bucureşti, 2003, p. 161; lI.t.)
2 G. TARDE, La /ogiqlle sociale, cap. I I, pp. 87 şi urm.
� Ch. ODlER, L'/IOII/IIII! I!sclavl! de SOli ill!eriorite, 1: Essai sur /a gew?se du lIIoi, cap. III,
pp. 93 şi urm.
4 /bitl., p. 123.
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Imposibil deci de a face să dispa ri! logica sociali! În logica indivi
duali!. Dualitatea lor este ired uctibi lă, dar asemenea celei a curbei şi a
asimptotei care se apropie la infi nitl .

De fapt, atât Odier, cât şi Tarde vor încerca şi ei depăşirea; primul
va insista asupra faptului că identitatea se află " În consecinţe " 2, cel de
al doilea asupra " tranzacţiilor reciproce " , care vor fi necesare Între cele
d ouă domenii3.
Î n şti inţele naturale, analogia, aşa cum o concepem noi, oferă
gâ ndirii crea toare doar un punct de sprijin. Î nseamnă a depăşi analogia
pentru a pu tea decide asupra u nei asemănări, asupra posibili tă ţii de a
aplica, atât temei, cât şi forei, aceleaşi concepte. Ne vom strădui, jude
cându-le în acelaşi fel, să reunim tema şi fora într-un si ngur domeniu
de investigaţie.
Astfel, în chimie, observarea unor reacţii analogice va conduce
spiritul la a ordona corpurile studiate într-o aceeaşi familie. Cournot
povesteşte cum, frapaţi de anumite analogii, Gay-Lussac şi Thenard au
elaborat ipoteza că substanţa n um ită acid muriatic oxigenat era u n corp
simplu, pe care l-au numi t clor, cum l-au aranjat într-o familie naturală
cu bromul şi cu iodul şi adaugă că, d in cauza acestor analogii chiar, s-a
căzu t de acofd să se facă loc f1uorului, încă nedescoperit4.
Analogia, ca verigă În raţionamentul ind uctiv, constituie o etapă
în ştiinţă, unde ea serveşte mai mult ca m ijloc de in venţie decât ca
mijloc de probă: dacă analogia este fecundă, tema şi fora sunt
transformate în exemple sau ilustrări ale unei legi mai generale, În
raport cu care d omeniile temei şi forei sunt unificate. Această unificare
a domeni ilor d uce la a integra într-o aceeaşi clasă relaţia care uneşte
termenii forei cu cea care uneşte termenii temei, care devin, În raport cu
această clasă, i nterşanjabil i: orice asimetrie între temi! şi foră a d ispi!rut.
Precaritatea statutul ui analogiei ţine deci în mare parte de faptul
că aceasta poate dispărea prin însuşi succesul său.

I G. TARDE, ap. cit., p. 11 4.
2 Ch. ODIER, (lp. cit., p. 122.
3 G. TARDE, (lp. cit., p. 113.
4 COURNOT, Essai slIr les jol1deme/lts de /las cOl1l1aissa/lces, n, pp. 237-238.

Legătu rile care Î/l tellleiază stru ctll ra realll iui

483

Analogia poate fi de asemenea exclusă ca urmare a condiţiilor
înseşi ale rationamentului. Am văzut că, in drept, raţiona mentul prin
analogie ocupă u n loc mult mai l i mitat decât ar părea, şi aceasta pentru
că, atunci când este vorba despre apl icarea unei regu l i la noi cazuri, ne
aflăm de la bun început în interiorul unui singur d omeniu, ca urmare a
exigentelor înseşi ale dreptu lui, întrucât nu putem ieşi din d omeniul pe
care regula ni-l atribuie.
Î ntr-o manieră generală, depăşirea analogiei v izează să o prezinte
pe aceasta ca rezultatul unei descoperiri, observare a ceea ce există, ma i
degrabă decât ca pe produsul u nei creaţii originale de structurare. Î n
unele cazuri, problema este inversată. Există filosofii care văd în
analogie rezultatul unei d iferenţieri în interiorul unui ansamblu unitar:
este cazul filosofiilor moniste care refuză orice deosebire între domenii .
Acest refuz poate f i considerat ca u n mod extrem d e a consacra
depăşirea, făcând-o într-o oarecare măsură prea labilă analogiei .
Aceasta n u mai este decâ t expl icitarea a ceea ce este inclus î n ansambl ul
nediferenţiat care o prec�de. Dar aceste consideraţii filosofice
referitoare la sta tutul analogiei lasă intacte, în practică, posi bilităţile
normale de folosire a ana logiei şi tendinţa sa către depăşire.
Să adăugăm că statutul analogiei este precar şi în alt mod : con
fruntare de structuri, analogia poate ocaziona, ca urmare a in teracţi unii
dintre termeniI, unele apropieri care îi privesc pe aceştia. Asemănarea
termenilor furnizează aproape mereu efecte comice, ceea ce arată că
este un uzaj a buziv al a rgumen tului analogiei. Cel care, În analogia
clasică d intre epicop şi credincioşii săi, în tre păstor şi oile l u i, va vedea
Înainte de toa te o asemănare între oi şi credincioşi şi îl va cali fica pe
cred inciosul care se roagă drept oaie care behăie, va obţine un efect
facil, dar deturnând în mod nejustificat analogia de la funcţia sa .
Totodată, deosebirea d i ntre analogie şi asemănare nu ar putea fi
absol ută. Un element de asemănare între termeni pare a fi adesea la
originea unei a nalogii, chiar dacă nu joacă n ici un rol esenţial în struc
tura ei.

1 O. § 83: Relaţi ile dintre termenii unei analogii.
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Astfel, când Francis Ponge 1, în poemul său despre şopârlă, suge
rează - cu ajutorul unei noi fore, de altfel - o analogie între evol u ţi il e
şopârlei pe un zid, d ispariţia ei într-o gaură şi fazele creaţiei poetic e,
" mic tren de gând uri cenuşii care l unecă în goana mare razant cu
pământul " şi care " se întoarce fără greuta te în tunelele spiritului ",
elemen tele asemănării dintre zid şi pagina pe care se scrie (for mă,
culoare) sunt, d upă toate aparenţele, la originea alegerii termenilor.
Pe de altă parte, atunci când reuşeşte, analogia poate conduce la o
extindere a câmpului de aplicare a unor noţiuni. Astfel N. Rotenstreich,
d upă ce a arăta t o analogie Între raportul subiectu l u i concret cu
experienţa şi cel al omului cu limbajul, a conchis spunând:
Limbajul trebuie să fie considerat o experienţă mai extinsă2.
Acest mod de depăşire a analogiei pri � termenii săi va fi cu a tât
mai uşor, se pare, cu cât aceştia sunt mai abstracţi şi pot fi percepuţi ca
exprimând structuri. El joacă fără îndoială un rol important în evoluţia
noţi unilor.
Î n anumite cazuri, asemenea cel ui pe care tocmai l-am relevat,
analogia va influenţa înainte de toate extinderea noţiunil or. Dar ea
acţionează totodată asupra confuziei d intre ele. Aceasta va pu tea fi
crescută în multe feluri prin argumentarea analogică. Atunci când PiU
stabileşte o k mgă analogie între starea pol i tică fericită di n Anglia şi
cond i ţiile din zona temperată de pe suprafaţa gl obului3, vedem destul
de clar structurile temei şi pe cele ale forei, dar ideile de ca le de mijloc,
de echil ibru nu vor putea decâ t să dev ină mai confuze dată fiind
interacţiunea di ntre foră şi temă.
Am văzut, de al tfel, că noţiuni care desemnează proprietăţi ale
lumii fizice, dat fiind uzajul lor analogic într-un mediu cul tural, se
găsesc încărcate cu o valoare care va face parte de acum încolo d in
semnificaţia lor.

1 Francis PONGE, Le Ihard, in fine.
N. ROTENSTREICH, The Epistemological Status of the Concrete Subject, Rev.
int. de Pllilosopllie, 22, pp. 414-415.
3 W. PITf, Oratiolls OII tI,e Frenell war, pp. 3-4 (1 feb. 1793).
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Că a nalogia ar putea mod ifica noţiunile şi să le crească confuzia ni
pare
de necontestat. Dacă atâtor autori contempora ni le repugnă să
se
dmită
rolu
l analogiei în apari tia unor notiuniI, este fără îndoială dintr
a
u n antiasociaţionism exasperat. O conceptie despre analogie ca re privi
legiază interactiunea dintre temă şi foră ar di minua, fără îndoială,
aceste aversiuni. Ea ar d i minua, desigur, totodată aversiunea faţă de
id eea de a cons idera metafora ca derivând din analogie2•

§ 87. Metafora
Î n traditia profesorilor de retorică, metafora este un trop, ad ică o
"
mutare iscusită a unui cuvânt sau a unei expresii d i n întelesul său
propriu într-un alt inţeles " ); ea ar fi chiar tropul prin excelentă4. Prin
metaforă, ne spune Dumarsais, " se transportă, ca să ne exprimăm
astfel, semnificaţia proprie unui cuvânt la o altă semnificatie, care nu i
se potriveşte decâ t în virtutea unei compara tii existente în minte "s.
Richards respinge pe bună dreptate ideea de comparatie, insistând
finete
şi vigoare asupra caracterului viu, nuantat, variat, al relatiilor
cu
dintre concepte exprimate d intr-odată prin metaforă, care ar fi
interac tiune mai mul t decât substituţieb şi, în egală măsură, tehnică de
invenţie şi ornament?
Dar o concepţie care mi aruncă lumină asupra importanţei meta
forei în argumentare nu ne poa te sa tisface. Or, noi considerăm că în
funcţie de teoria argumentativă a analogiei se va clarifica cel mai bine
rolul metaforei. A afirma legătura dintre metaforă şi analogie înseamnă,
de altfel, a relua o tradiţie a ntică, cea a filosofilor şi mai ales a logicienilor,
I J.-P. SARTRE, Fii"ţa şi "ea"tu/, pp. 695-696. (Ed. rom . : Piteşti, Ed. Paralela 45,
pp. 695-696; 11.1.)
2 ef. Morris R. COHEN, A Preface ta Logic, p. 83.
� QUINTILIAN, A rta amtoricii, voI. II, cartea VIII, cap. VI, § 1, (ed. rom. p. 356, /1.
t . ) ; ef. VOLKMANN, Rlre/orik der Griecllell /llId Rlimel', p. 40.
4 DUMARSAIS, Des Tropes, pp. 1 67-168.
5 I/Jid., p. 103.
6 1 . A. RICHARDS, TI,e PllilasopllY of Rlletaric, pp. 93 şi urm.
7 1. A. RICHARDS, ef. A symposium on emotive meaning, TI,e Pili/osoţJllical Rel'ielll,
1948, p. 146.
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de la Aristotel la John Stuart MiI]!. Această legi'Hură va redeven i,
credem noi, acceptabi lă, în măsura în care se va elabora mai profund
teoria analogiei.
Noi nu am pu tea descrie mai bine în acest moment meta fora decât
concepând-o, cel puţin în ceea ce priveşte argumentarea, ca pe o
analogie condensată, rezultând din fuziunea unui element al forei cu
un element al temei.
Aristotel ne prezintă unele exemple de meta fore În care raportul
analogic este complet explicitat:
Ceea ce este biitrâneţea pentru viatii, este seara pentru zi. Vom numi
deci seara, bătrânetea zilei, iar biitrânetea, seara vietii . . . 2
Î n astfel de exemple, fora şi tema sunt tratate în manieră simetric ă,
ca să zicem aşa, şcolară, în afara contextului, singurul ce ar arăta care
este tema şi care este fora. De aceea vedem aici clar cum poate construi
meta fora o expresie pornind de la o analogie. Î n acest caz este vorba,
pornind de la a nalogia " A este pentru B ceea ce este C pentru D" , de o
expresie " C a1 l u i B " pentru a-I desemna pe A. Vom vedea că acesta este
departe de a fi singurul mod de a realiza fuziunea di ntre temă şi foră .
Analogia, datorită acestei fuziuni, este prezentată nu ca o sugestie,
ci ca un dat. Înseamnă că metafora poate interveni pentru a acredita
analogia.
Nu ne miră deci să constatăm, când analizăm argumentările prin
analogie, că adesea autorul nu ezită, în cursul expunerii sale, să se
servească de metafore derivate din analogia propusă, obişnuindu-I
as tfel pe cititor să vadă l ucrurile aşa cum le arată el. Este chiar destul de
rar ca tema şi fora să fie exprimate independent u na de cealaltă . Plotin,
după ce a vorbit despre viaţă ca despre un spectacol, continuă, vorbind
despre suflet:
( . . . ) apoi este ca şi cum ar cânta un cântec format din actiunile lui şi din

toate celelal te lucruri pe care sufletul le va face, conform caracterului său
propri ul.

I

2

ARISTOTEL, A rta poetică, cap. XXI, §§ 7 şi urm.; Retorica, cartea III, cap. X, § 7;
]. Stuart MILL, Un sistem de logică, val. II, cartea V, cap. V, § 7, p. 375.
ARISTOTEL, A rta poetică, cap. XXI, § 13.
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Cei câţiva termeni luaţi din domeniul forei, i nsera ti in cel al temei,
aici
expl ici taţi imediat in termeni aparţinând acesteia d i n urmă.
su nt
Gradele de contaminare di ntre temă şi foră pot fi totuşi foarte
variate. Fuziunea de termeni ai temei şi ai forei, care apropie cele două
domenii ale lor, facilitează realizarea de efecte argumenta tive. Atunci
când ne vom străd ui, prin dezvol tarea unei analogii, să tragem, por
nind de la foră, concl u zi i care să intereseze tema, forţa argumentului va
fi cu atât mai mare cu cât, da tori tă fuziunii temei cu fora, vom fi descris
în del ung în prea labil fora în termeni de temă. Cunoaştem pu ţine texte
care să permită i l ustrarea acestui procedeu tot atât de bine ca celebra
adi! Casalldrei de Ronsard:
Hai, să vedem de trandafirul
Ce-n zori involt şi-avuse firul
Şi-mpurpurat lucea la soare
Nu şi-a pierdut acuma oare
Voiosul strai gingaş al siiu
Ca pielea de pe-obrazul tăU?2

-

Î nainte să vorbească despre Casandra în termeni l uaţi d i n dome
niul forei (Cât eşti în floarea ti nereţi i / Câ t vârsta nu se va sil i / Obrazul a
ţi-l ofil i), poetu l nu ezită să vorbească despre trandafir ca despre o
tânără fată, îi d escrie pl iurile rochiei, tenul şi se indignează de cruzimea
pe care i-o arată " vitrega Natură".
Metaforele cele mai bogate şi cel e mai semnificative sunt totuşi
cele care nu apar, ca la Plotin, sau ca la Ronsard, într-o anal ogie În curs
de exprima re, ci care sunt prezentate de la început, aşa cu m sunt, prin
alipirea, cel mai adesea, a u nor termeni superiori ai temei şi ai forei (A
şi q, lăsând neexprimaţi termenii inferiori (B şi O). Aceşti termeni nu
trebuie să fie consideraţi ca subînţeleşi, caci trebuie să adm item ca
fuziunea, odata realiza ta, a creat o exprimare sieşi suficientă; dar ei ar
pu tea fi, în cazul unei analize, înlocuiţi în moduri foarte diverse. Aşa se

1 PLOTIN, Elllleade, III, 2, § 17. (Ed. rom.: Editura IRI, Bucureşti, 2005, p. 69.
Traducere de Marilena Vlad; 11.1.)
2 RONSARD, Oeuvres cOI/Il'letes, Bibl. de la Pleiade, Ode XVII, pp. 419, 420. (Ed .
rom.: ELU, Bucureşti, 1967, p . 229; 11./.)
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face că metafora " u n ocean de falsă şti inţă " 1 sugerează pu ncte de ve
dere şi atitudini d i ferite după cum termeni ca B şi D sunt înţeleşi
respectiv ca " u n înotă tor " şi " un savant " ; sau " un râu " , şi " ad evărul ";
sau " pă mântul tare" şi " adevărul " . Toate aceste analogii, prezente
simul tan în minte, se fecundează şi se influenţează reciproc, sugerea ză
dezvol tări diferi te, între care numai contextul ar permite o al egere, rar
li psi tă de orice ambigui tate şi de orice indeterminare. Meta fora poate
opera, de asemenea, apropierea termenilor B şi C ai u nei analogii cu
trei termeni2, ca în expresia " viaţa este un vis" ; în acest caz termenul A
al temei (spre exemplu " viaţa veşnică " ) este cel care va fi inferat
datorită metaforei, " viaţa " fiind termenul comun celor d ouă d omenii.
Fuziunea metaforică este u n proces de apropiere foarte diferit de
cel provocat de d ubla ierarhie3 sau de cel pe care îl operează depăşirea
analogiei pri � stabil i rea unei legături si mbol ice între temă şi foră4. Ea
nu i mpl ică raporturi mai strânse între foră şi temă ca analogia pur şi
simplu, dar consacră aceste raporturi. A cceptarea unei metafore este
obişnui tă, cu condi ţia să fie admisă analogia. S-a recomand at adesea,
pentru a face ca metafora să fie acceptată, să fie pregătită5, sau să fie
atenuată prin precau ţii6. Cicero, iar d upă el Quintil ian, sugerează
introd ucerea metaforelor celor mai îndrăzneţe cu ajutorul unor expresii
precum " ca să zic aşa " , " permi te ţi-mi să mă expri m astfel " . Dar când
analizăm exemplele citate, în care acest procedeu pare util, vedem că
este vorba despre metafore nu prea îndrăzneţe, dar care păcă tuiesc mai
degrabă prin timid i ta te, confruntând domenii prea învecinate şi riscând
prin aceasta să fie necu noscute, în sensul că expresia riscă să fie luată ad
[itferam şi să devină ridicolă:

BERKELEY, Cele trei dialaguri Între Hylas şi PI,iloIlOIlS.
§ 83: Relatiile dintre termenii unei analogii.
3 ef. § 84: E fec tel e analogiei.
4 ef. § 86: Statutul analogiei.
5 BARON , De la Rlletorique, p. 324.
6 CICERO, De Oratare, cartea TIT, § 165; QUINTILTAN, Arta aratorică, voI. TI, cartea
VTIT, cap. ITI, § 37, p. 319; DUMARSAIS, Des Trapes, p. 1 1 5.
I

2 ef.
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( . . . ) dacă s-ar fi spus altădată că moartea lui Caton lăsa Senatul "orfan",
metafora ar fi fost puţin forlată; dimpotrivll, " al tfel spus orfan" ar face-o
ceva mai puţin dură!.
Fuziu nea dintre termenii temei ş i ai forei poate fi marcată în
difer ite moduri, pri ntr-o simplă determinare (seara vieţii, ocean de fa lsă
ştiinţă), cu ajutorul unui adjectiv (un d iscurs gă u nos, luminos), de un
verb (ea se puse pe văicărit), de un posesiv (Waterloo-ul nostru) .
Uneori chiar vom avea o identificare (vi aţa este un vis, omul este o
trestie); copu la aici nu are alte funcţii decât aceea de a marca locul
omolog într-o relaţie analogică. Metafora poate fi întărită prin artificiul
care constă în a vorbi despre această identi ficare la viitor. Astfel, meta
fora recunoscută, tradiţională, serveşte drept punct de pl ecare unor
precizări, unor argumentări, asemenea unui fapt ind iscutabil. O dove
deşte acest pasaj d in La Bruyere:

Peste o sută de ani, lumea va mai dăinui încă in între g ime. Va fi
acelaşi teatru, vor fi aceleaşi decoruri, dar nu vor mai fi aceiaşi actori.
Iar concluzia, deşi ne d uce în domeniul temei, se exprimă încă
prin metaforă:

Ce tablou de zugrăvit în jurul unui personaj de comedie2!
Uneori, fuziunea domeniil or, când se manifestă prin crearea d e
cuvinte compuse, prec um " bateau-mouche " (şi pe care Esteve o califică
drept " metaforă ruşinoasă " )3, îmbogăţeşte limbajul cu prescurtări
expresive; ne putem chiar întreba dacă anumite forme verbale ca
"
"
" genpillehommes 4 sau " banksters nu ţin de fuziunea metaforică.
Să adăugăm că fuziunea metaforică, chiar şi atunci când este
vorba despre analogii cu caracter pi toresc, nu ne prezintă o imagine.
"
"
'
" Floare de pene , " buchet de aripi , " vapor d in solzi " nu sunt evocaI CICERO, loc. cit.
2 LA BRUYE RE, Caracterele, 99, p. 266. (Ed. rom. : Editura peI1tru literatură,
Bucureşti, 1968; voI. 1: Despre CI/rle, 99, p. 391; lI.t.)
3 Cl.- L. EST E VE, E tl/des plrilosoplliqlles sur I'ex p ressioll /itteraire, p. 268.
4 Cf. Romain ROLLAND, Ca/as Breuglloll, p. 27; ef. deja la BALZAC: " gens-pille
hommes" , Bibl. de la Pleiade, voI. VII, Les C/wualls, p. 808.
5 CALDER O N, La l'ida es Sl/el'O, 1, 2.
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rea unui obiect concret, real sau fa ntastic, care, în toată precIZia sa
complexă, ar reprezenta pasărea sau peştele. A concepe metafora ca
derivând din a nalogie, iar analogia ca o confruntare de rel aţii este
mod ul de a lupta care ne pare cel mai eficient, în plan teoretic, îm pO
triva erorii denunţate pe bună dreptate de Richards, de a considera
metafora drept o imagine!. Iar, pe plan practic, pe d e o parte să ne
înarmăm împotriva pericolului metaforelor susceptibile de a fi confun
date cu o asemănare de termeni, în special atunci când este vorba
despre fuziu!:1ea termenilor A şi C ai unei analogii, iar pe de a l tă parte
de a ne elibera de piedicile pe care unii ar vrea să le i mpună succesiunii
de metafore aparent ireconcil iabile2.
Orice ana logie - în afara celor care se prezintă în forme rigide,
precum alegoria, parabola - devine în mod spontan metaforă. Absenţa
însăşi a fuziunii ne-ar obliga să vedem în alegorie, în parabolă forme
convenţionale, în care fuziunea este, prin tradi ţie, sistema tic refuzată.
Nefiind nici pe departe o metaforă3, am avea în alegorie un lanţ d ublu
care se derulează cu un minim de contacte. Există în analogie, prin
însăşi prelungi rea ei, o acţiune care tinde către fuziune. Această fuziune
presupune o d erulare în timp, pe care o reprezentare non discursivă
este în genera l i ncapabilă să o redea. De aceea pictura, prin caracterul
său non temporal, trebuie fie să exprime numai fora unei alegorii, care
va rămâne întotdeauna independentă de temă, fie să treacă imediat la
metaforă cu ajutorul fuziunii metaforice. Se va ajun ge la crearea de
fiinţe bi zare: pentru a vorbi despre univers în termeni uma ni, vom
reprezenta un om împopoţonat cu un cap în formă de glob. Desenatorii
satirici utilizează adesea această fuziune metaforică.
Ea se pretează, de al tfel, admirabil la efecte comice de toate
fel urile: persi flarea în " Cezar de Carnaval " , în " M u d ville Milton"
(pentru a desemna un poet de ţară) se exprimă prin opunerea unor
valori între termenii alipiţi.
! T. A. RICHARDS, TIre Plrilasoplry of Rlretaric, p. 1 6.
critica unui poem de LAMARTINE, de BARON, De la RI,etorique, pp. 325-327.
3 QUINTILTAN, A rta oralarică, voI. TI, cartea VIlT, cap. VI. § 44 (ed. rom. p. 369;
2 Cf.

1/.1.)
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Ea se pretează, de asemenea, la un u zaj destul de particul ar, care
se confundă cu cel pe care i l-am recunoscut hiperbolejl . A spune
des pre un alergător că a făc ut 1 20 la oră este o metaforă sau o
hiperbolă? Exprimarea acţionează oare prin însumarea a d oua proce
dee? Datorită metaforei, intruziunea unui nou domeniu ar cond uce la
d epăşire hiperbolică.
Nu este nimic de mirare în faptul că metafora, fuzionând dome
niile, transcendând clasificările trad iţionale es te, prin excelenţă, instru
mentul creaţiei poetice şi filosofice. Celebrul panseu al l u i Pascal,
" omul nu este decât o trestie, cea mai fragilă din na tură: dar este o
trestie gândi toare " 2, real izează fuziunea temei şi a forei, într-o formulă
memorabilă.
Dacă se pierde din vedere aspectul lor metaforic, aceste form ule
pot da naştere la feerie. Povestea care descrie suferinţele u nei trestii
gând i toare ar provoca uimirea, dacă s-ar lua ad litteram o expresie care
nu realiza o fuziune de d omenii decât în uni versul conceptual.
Metaforele pot genera, de asemenea, comicul involuntar. Este
cunoscută anecdota unei cliente care cere vânzătorului de articole de
fierărie să-i dea " acele perdele de fier despre care vorbeşte astăzi toată
lumea " .
Dacă este zadarnic să căutăm, în na tură, fiinţe care să corespundă
creaţiilor metaforice, acestea nu au din această ca uză o mai mică
acţiune asupra v ieţii noţiuni lor. Metafora nu-şi exerc i tă numai influenţa
asupra argumentării în vederea căreia a fost creată. Ea poate contribui
in special la confundarea noţiunilor. După ce am folosit noţi unea de
sclav în metafore precum " sclavul patronului" , " sclavul pasiunilor",
vom fi incitaţi să căutăm care sunt elementele comune termenului de
"
" sclav în toate utilizările care vor interac ţiona unel e cu al tele.

I o. § 67: Dep ăşi rea.
2 PASCAL, Cugelări, p. 894 (347 ed . Brunschvicg). (Ed. rom.: Aion, Oradea,
1998, p. 296; 11.1.)
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Profesorii de retorică au văzut în meta foră un mijloc de a evi ta
sărăcia limbaju lui ' . Este cert că ea poate îndeplini acest rol, ba chiar că
el nu este, după toate probabilităţile, decât foarte puţin important şi că
noţiunea de sărăcie este, d i n acest punct de vedere, greu de elucidat.
În orice <:az, util izarea frecventă a unei meta fore n u poate decât să
contri buie la o asimilare între foră şi temă, ceea ce ar fi d e ajuns pen tru
a explica faptu l că multe relaţii, în tr-un . mediu cu ltural dat, par a se
aplica în mod firesc domeniului temei ca şi celu i al forei. Trebuie să
presupunem oare, în acest caz, că este vorba despre utilizarea meta fo
rică a unor noţiuni care proveneau d intr-unul din d omeni i, sau este
di mpotrivă vorba despre noţiuni aplicabile, în uzajul lor propriu, la mai
multe domenii? Răspunsul la această întrebare va fi cel ma i adesea
determinat de consideraţii de ordin filosofic, la care am făcut deja
aluzie de ma i multe ori2. Exemple precum cuvintele " opac" , " transpa
rent " aplicate d omeniului spiritual ne-ar determina să înclinăm către
prima i poteză. Î ntr-adevăr, se pare că, orice ar avea împotrivă unii
autorP, uzaju l lor este încă percepu t ca metaforă.

§ 88. Expresiile cu sens metaforic sau metafore adormite
Un pericol al metaforelor este uzura lor. Meta fora nu ma i este
percepu tă ca fuziune, ca ali pire de termeni l uaţi din domenii diferite, ci
ca aplicare a u nei vocabule la ceea ce ea desemnează în mod normal:
metafora din activă a devenit " adormită " , caracter care marchează ma i
bine decât alte adjective (necunoscută, u i tată, ofilită) faptul că această
stare poate să nu fie decât tranzi torie, că aceste metafore pot să fie
trezite şi să redevină active.
Metafora adormită, sau expresia cu sens meta foric, i s-a părut l u i
Waterly, urmându-i p e Stewart şi pe Copleston, un mijloc c u totul

1 CICERO, De Oratore, cartea m, § 155; QurNTruAN, Ar/a ora/oricii, vo I . n,
cartea vru, cap. VI, § 4, p. 356; ef. CI.-L. FSTEVE, Etl/des plJilosopIJiques sur
/'expressioll IiI/erai re, pp. 227 şi urm.
2 ef. § 76: Argumentul d ublei ierarhii; § 86: Statutul analogiei.
3 G. MARCEL, Positioll et approches concre /es du "'ystere ontologique, p. 296; G.
BERNANOS, La joie, p. 119.
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su perior metaforei active, în trucâ t ea a pierdut contactul cu ideea
pri mi tivă pe care o denotal; de asemenea, Stevenson ad mite că, întrucât
interpretarea ei este univocă, ea poate furniza un motiv, în opoziţie cu
meta fora activă care nu ar fi decât sugestivă2.
Ni se pare, în ceea ce ne priveşte, că valoarea lor în argu mentare
este mai degrabă excepţională din cauza marii forţe persuasive pe care
o posedă aceste metafore adormite când, cu aju toru l unei tehnici sau a
alteia, ele sunt repuse în funcţie. Această forţă rezul tă din aceea că ele
îşi împrumută efectele de la un material analogic, ad mis cu uşurinţă,
căci el este nu numai cunoscut, ci integrat, prin limbaj, în tradiţia cultu
ra lă.
Maniera cea mai uzuală de a trezi o metaforă este de a dezvolta
din nou, pornind de la ea, o analogie. Astfel, pentru a trezi metafora
adormită din expresia " mânat de pasiunile sale" , Bossuet dezvoltă fora
care poate fi considerată su biacentă analogiei uita te:

Uitaţi-vă la acest smintit de pe malul fluviului, care, dorind să
treacă pe celălalt mal, aşteaptă ca fluviul să se fi scurs; şi nu vede că acesta
curge fără incetare. Trebuie să trecem pe deasupra fluviului; trebuie să
mergem contra torentului, să rezistăm cursului pasiunilor noastre, şi nu
să aşteptăm să vedem scurgându-se ceea ce nu se scurge niciodată intru
totuP.
De asemenea, Kant nu ezită, dezvoltând-o, să facă activă expresia
metaforică " a aduce lu mină asupra u nui subiect" :

EI [Hume] nu a adus lumină în acest fel de cunoaştere [metafizică],
dar a făcut totuşi să scapere o scânteie de la care s-ar fi putu t aprinde o
lumină, dacă s-ar fi găsit o materie a cărei pâlpâire să fi fost întreţi nută şi
sporită cu grija cuvenită4.

1 R. D. D. WHATELY, Elemellts of Rlle/oric, pp. 360-61, Append ix (B) to p. 67.
2 Charles L. STEVENSON, EtIJics alld Langllage, p. 143.
3 BOSSUET, Sen/lo/lS, vo\. lI: Sur /'ardeur de la pe//itellce, p. 588.
4 KANT, Prolegolllelle la orice metafizică viitoare, p. 10. (Ed . rom.: Paralela 45,
Piteşti, 2005, p. 55; II.t.)
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In1ed iat ce fora unei expres ii meta forice este evoca tă de un deta liu
oarecare, de preferin�ă de prel ungirea ana logiei, clişeul cel mai banal
poate redeveni viu:

Cei mari şi cei mici sunt supuşi aceloraşi întâmplări, aceloraşi
supă rări şi chiar aceloraşi patimi: numai că unul se află pe partea de sus a
roţii, altul în mijlocul ei, şi de aceea mai putin agitati de aceeaşi mişcare a
rolijl.
•

Expresia metaforică pe care o reînv.iem nu trebuie, se vede, nici
măcar să fie în mod exp l ici t enunţa tă. " Roata norocul u i " nu este aici
decât un cl işeu subiacent textului.
Trezirea este u neori obpnută pur şi simplu lipind una de alta
câteva expresii metaforice. Atunci când ele pot conveni ca elemente ale
unei aceleiaşi analogii, ele ac�ionează una asu pra celeilalte, ceea ce pro
voacă trezirea meta forelor. Aşa se întâmplă în acest pasaj de Demostene:

( . . . ) voi sunteti recunoscători acestora pentru ce vă dau din avutul vostru.
După ce v-au închis între zid urile cetătii, ei vă împart acest vânat - partea
câinilor - şi vă îmblânzesc, făcându-vă supuşii lor2.
Cuvintele " vâna t" , " partea câ inilor" , " a îmblânzi " , ca re, izolat, ar
fi putu t trece drept expresii cu sens meta foric, sunt percepute ca
meta fore acti ve.
Repeta rea unei aceleiaşi expresii, o dată în sens metaforic, altă
dată În sens propriu, poate să şi reactiveze o metaforă, ca în expresia
englezească:
We have to hang together, not to hang separately.
Este suficient să opunem expresia metaforică alteia, împru
muta tă din domeniul forei, pentru a obţine acelaşi efect:

în loc sa fie un impas, aşa cum o declară vechea psihologie,
abstractizarea este o răscruce de drumuri3.
PASCAL, Cugetări, p. 885 (180 ed . Brunschvicg). (Ed. rom.: A ion, Oradea,
1998, p. 225; IU.)
2 DEMOSTENE, Discursuri: Olilltica a treia, § 31. (Ed . rom.: In: Pagini alese din
oratorii greci, Ed. pentru literatură, Bucureşti, voI. 1, p. 74; II.t.)
3 G. BACHELARD, Le rationalisIIIe appliqlle, p. 22.
1
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Uneori, trezirea se produce grefând pe expresia cu sens metaforic
nouă
metafora care o completează pe prima:
o

Când stâncile îşi strâng dinţii pe limba de nisi p'.
Distinctia în tre dezvol tarea u nei aceleiaşi fore şi a complementului
sau poate părea delica tă. Noi credem totuşi că ea este utila pentru a
marca ceea ce este neaşteptat în maniera de a grefa, una pe cealalta,
aceste expresii metaforice. Bergson utilizeaza bucuros acest joc al
complementelor pentru a reactiva expresiile cele mai banale:

Ştiinţa modernă este fiica astronomiei; ea a coborât din cer pe
pământ de-a lungul planului înclinat al lui Galilei, căci prin Galilei s-au
legat Newton şi succesorii săi de Kepler2.
Trebuie totuşi să fim a tenţi să nu a propiem două expresi i metafo
rice făra a veghea la efectul produs de vecinăta tea lor. EI poate fi de u n
comic involun tar şi deza struos; de acest gen a r fi formula:

Leguma asta, care-i crema societăpi.
Trezirea metaforei poate fi de asemenea provoca ta de o schimbare
a contextului obişnuit, prin folosirea expresiei meta forice în cond iţii
care, dând u-i un caracter neobişnuit, atrag a tenţia asu pra meta forei pe
care o conţine. O uşoară distorsiune poate fi de ajuns pentru a-i da
expresiei pu terea analogică. Expresia metaforică " a se stinge" , care
trece neobserva tă în " a se stinge lent ", va redeveni vie în " a se stinge
brusc" . Acest context nou poate să nu fie al tceva decât personalitatea
cel ui care uti l izează expresia. Expresia metaforică stereotipă poate
reinvia în gura unor oratorP, pentru că se presupune că, la ei, ea nu
poate avea sensul său banal şi uzual. Poetul şi filosoful su nt probabil
privi legia ţi în această privinţit
Expresiile cu sens metaforic nefiind aceleaşi in d iversele l imbi, iar
gra d u l de " adormire" al unei aceleiaşi metafore putând fi foarte diferit,

, Citat de Andre DU BOUCHET, Envergure de Reverdy, Cri/;que, 47, aprilie
1951, p. 315.
2 BERGSON, Evoluţia crealoare, p. 362. (Ed. rom.: Institutul European, laşi, 1998,
1, p. 303; /1./.)
) Cf. A. REYES, EI Des/illde, p. 204.
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traducerea va modi fica întotdeauna ceva în această privinţă. Ea va avea
cel mai ades�a drept consecinţă reînvierea meta forelor. Mai mult. Un
text străin, citit în limba sa origina lă, dă adesea, dacă aceasta nu este
întru totu l fa mil iară citi torului, o impresie de viaţă şi de mişcare, o
pl ăcere a parte, care provine din aceea că este înţeleasă ca metaforă vie
ceea ce nu era probabil decât metaforă adormită.
Doar iden titatea de mediu cul tu ra l permite adormirea metafo
relor. Expresii l e din li mbajul profesiuni lor, al argoului, ne par meta fo
rice, în timp ce, pentru utiliza tor, sunt maniera normală de a Se
expri ma ! . Iar dacă s-a mentionat atât de des abundenţa metaforelor la
primitivi, în clasele inferioare, ţărăneşti2, aceasta ţine probabil, în parte,
de tot ceea ce, din punct de vedere cul tural, îi separă de observator.
"
" Trezirea u nei meta fore poate evident produce teme d iverse.
Complicitatea d intre orator şi auditor nu este niciodată decât parţială;
nici unul, nici celă lalt nu au, cel mai adesea, o idee clară despre geneza
unei expresii metaforice. Forţa acesteia vine în a celaşi ti mp din
fa miliari ta tea cu ea şi din cunoa şterea destul de imprecisă a analogiei
care se afl ă la originea sa .
Contează chiar destul de puţin ca expresi a să aibă rea lmente o
origine metaforică. Î ntr-adevăr, " trezirea " este un fenomen care are loc
în prezent; este suficient, pentru ca ea să se producă, ca expresi a să
poată fi percepută meta foric, proba bil prin analogie cu a l tele. Catac1lreza
este, în opinia an ticilor, o figură care " printr-un fel de abuz substituie
cuvântului propriu şi precis un cuvânt cu sens învecinat şi apropi at " 3;
unii, precum V ico4, Dumarsais5, Baronb, i nsistă asupra raportului său

1 0. CI.-L. ESTEVE, Etlldes pllilosoplliques sltr I'expressio" litteraire, p. 206.
2 DUMARSArS, Des Trapes, p. 2; BA RON, De la Rlletoriql/e, p. 308; S. 1.
HAYAKAWA, La"gllage in 77lOllght tind Action, p. 121.
3 Retorica pentru Here,,,,il/s, cartea IV, § 45.
4 VI CO Delle instituzioni oratorie, p. 137.
5 DUMARSAIS, Des Tropes, pp. 32 şi urm.
6 BARON, De la Rlletoriqlle, p. 349.
,
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cu metafora; a lţii o deosebesc cu grijă de ea' . Un exemplu în acest sens
"
ar fi " foaie de hârtie . Chiar dacă o astfel de expresie nu are nimic
metaforă,
dacă
geneza ei este d iferită, şi dacă ea este ma i
di ntr-o
"
o
extensie,
o
degrabă
" proiecţie , decât o fuziune, aceasta poate deveni
totuşi o metaforă activă prin uzajul tehnicil or de trezire pe care tocmai
le-a m semna la t.
Aceste tehnici se pot chiar aplica unor expresii cu totul normale, în
special unor adjective. Contextul singur ind ică faptul că autoru l vrea să
le ia într-un sens ana logic. Astfel, când Kelsen scrie:
Dreptul popoarelor este încă un ord in juridic primitiv. EI este doar
la începutul unei dezvoltări pe care dreptul fiecărui stat a desăvârşit-o
deja2,
contextul ne arată că autorul ia a djectivul " pri miti v" drept foră
indicând posibilită ţile de dezvoltare pe care le au popoarele primitive.
De asemenea, când Bacon scrie:
Aceste timpuri sunt ti mpurile vechi, atunci când lumea este veche,
şi nu cele pe care le numim vechi ordi/le relrogmdo, socotind de-a-ndăratelea,
începând cu noi înşine-\
timpuri vechi " , prin contestarea pe care o ridicăm, devine o metaforă a

"
cărei foră ar fi viaţa u mană, cu ceea ce aduce ea ca experienţă şi
înţelepciune. Forţa persuasivă a u nor astfel de argu mente constă în
analogia pe care o evocă m.
Am insista t în paragraful precedent asupra tendinţei spre depăşire
proprie analogiei. Meta fora adormită este o formă de depăşire, de care
nu ne mai dăm seama, care este acceptată: termenul propriu şi ter
menul metaforic pot ajunge chiar la a fi subsumate unei aceleiaşi clase.
Totuşi, se întâmplă să reÎnviem meta fora pentru a arăta cii ne
aflăm În faţa u nei asemănări de relaţii şi pentru a opera o depăşire a
I QurNTruAN, A rIa oralorică, voI. m, cartea VHl, cap. VI, § 34, p. 366; CI.-L.
ESTEVE, ElI/des pl,ilosoplliqufs sur /'expressioll litteraire, pp. 244 şi urm; ef. S.
ULLMANN, Precis de se/lla/llique fra",;aise, pp. 253 şi urm.
2 H. KELSEN, Rei"e Recl,tslellre, p. 131.
� BACON, Of IlIe advallce"'erJt ofleamillg, p. 35.
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analogiei care se referă direct la ea şi nu la termenii săi. As tfel Kohler
va scrie:

S-a comparat uneori viaţa cu o flacără. Aceasta este mai mult decât
o metaforă poetică, pentru că din punct de vedere functional şi energetic,
viaţa şi flacăra au realmente multe în comuni.
El dezvoltă apoi îndelung asemanări de structura, aratând astfel
că analogia este ma i bună decât s-ar fi putut crede şi nu se referă doar
la unele aspecte ale termenilor, vizibile pentru toţi . Acelaşi autor va mai
spune:

Î n manieră metaforică resorturile acpunii umane au fost adesea
numite "forţe". Rezultă că, dacă aceste resorturi trebuie să aibă o
contrapartidă, aceasta nu poate COIISttl decât în forţe În sensul strict al
cuvântului. Pe de altă parte, dacă acestea sunt realmente forţe, comporta
mentul lor într-un context de fenomene neuronale va semăna cu moti
vaţia umană într-o asemenea măsură, încât mă întreb dacă structural şi
funcponal va mai fi vreo diferenţă2.
A reînvia meta fora are a ici scopul de a permi te, din nou, depăşirea
ana logiei, beneficiind totodată de adeziunea la depăşirea primitivă, pe
care o presupunem bazată pe o i ntu iţie. Ne bazăm pe limbaj, îi
subliniem capcanele şi utilizăm totodată partea de consimţire la tezele
pe care le apărăm, care se expri mau în el.
Metafora, fuziune ana logică, îndeplineşte toate rol urile pe care le
îndepli neşte ana logia. Ea se achită de ele mai bine încă în anum ite
puncte, pentru că întăreşte analogia; metafora condensată o integrează
în limbaj. Dar numai trezirea metaforei va permite degaja rea structurii
sale, iar acest prim pas, odată făcut, analogia este depăşită. Critica, la
rândul ei, se va putea servi de toate procedeele utiliza te pentru a
respinge analogia. Ea va invoca adesea şi obscuritatea metaforei.
D iferenţele de atitudine pos ibilă în faţa unei metafore arată că
aceasta poate fi considerată în funcţie de argu mentare. Studiul lor este,

1 W. KOHLER, The place of t.alue in a lVord offocts, p. 320.
2 Ibid., p. 357.
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d in acest punct de vedere, mai uşor în anumi te privinţe decâ t este el
din punctu l de vedere al psihologiei individuale. Am ară tat destul
dific ul tăţi le pe care le an trenează acesta d in urmă ) . Căci el stârneşte
interesul crea torului metaforei, de vreme ce în timpul d iscuţiei se va
decide adesea d acă este vorba sau nu despre metaforă, dacă ne aflăm în
prezenţa unor ordine diferite. Noţiunea însăşi de " sens literal" şi de
"
"sens metaforic poate f: o disociere care apare din d iscuţie, şi nu un
"
dat " primitiv 2.

I ef. C. F. STUTERHErM, Psychologische interpretative va n taal-verschijnselen,
Nieuwe Taalgids, XXX I, p. 265 şi Het begrip /IIetapllOor, pp. 188 şi urm., pp. 525

şi urm.
2 eL § 93: Exprimarea disocierilor.

CAPITOLUL

IV

Disocierea notiunilor
I

§ 89. Ruptura de legătură şi disocierea
Primele trei capitole ale acestei cărţi au fost consacra te studiului
legăturilor argumen tative care fac solidare, unele cu al tele, elemente pe
care le-am pu tea considera i ndependente la început. Opoziţia la stabi
l irea unei astfel de soli darităti se va marca prin refuzul de a recunoaşte
existenţa u nei l egături. Se va arăta, în special, că o legătură care fusese
considerată admisă, care fusese prezumată sau dorită, nu există, pentru
că nimic nu ne permite să constatăm sau să justificăm influenţa pe Care
unele fenomene luate în considerare ar avea-o asupra celor care sunt în
cauză, şi că, în consecinţă, luarea în considerare a primelor este irele
vantă :

Dacă ar fi destul ca în discursuri să treci sub tăcere lucrurile
supărătoare, pentru ca în fapt ele să nu se realizeze, atunci oratorii ar
trebui să vorbească numai pe placu l ascultătorilor lor; iar dacă
discursurile măgulitoare devin în fapt pieirea voastră, e ruşinos, atenieni,
ca voi să vă înşela ti singuri şi, amânând mereu tot ceea ce ar cere
osteneală din partea voastră, să rămâneţi în urma evenimentelor'.
Experienţa, reală sau mentală, mod i ficarea condiţii lor u nei situaţii,
şi, mai ales în ştiinţe, analiza izolată a unor variabile, vor pu tea servi la
a proba lipsa l egă turii. Ne vom strădui, de asemenea, sil prezen tilm
toate inconvenientele acesteia.
Tehnica d e rupturil de legiltură constil deci în a afirma cil sunt în
mod nejustifica t asociate elemente care ar trebui sil rilmânil separate şi
independente. Dimpotrivil, disocierea presupune unita tea pri mitivil a
elementelor cufunda te în interiorul unei aceleiaşi concepţii, desemnate
printr-o aceeaşi noţiune. Disocierea noţiunilor determină o modificare

1 DEMOSTENE, Discursuri: Filipica î"tâia, § 38. (Ed. rom.: In: Pagini alese din
oratorii greci, Buccureşti, Ed. pentru literatură, voI. rr, p. 26; n.t.)
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mai mult sau mai puţin profundă a datelor conceptuale Care servesc ca
bază argumentării: nu mai este vorba, în acest caz, de a rupe fi rele care
lea gă elemente izola te, ci de a modifica însăşi structura acestora .
La prima vedere diferenta dintre ruptură de legătură şi d isociere a
noţiunilor este profundă şi imediat perceptibilă, dar, în realitate,
această distincţie, ca şi celelalte opoziţii aşa-zise de na tură, poate fi ea
însăşi foarte controversată. După cum legăturile dintre elemente vor fi
considerate drept " naturale" Sau drept " artificia le", drept "esenţiale"
sau accidentale" , se va vedea o disociere a noţiunilor în ceea ce, pentru
un altul, nu este decât ruptură de legătură.
Î n texte celebre, Locke, pentru care orice Biserică nu este decât o
asociere voluntară, având drept scop mântuirea membrilor săi, refuză
legătura stabilită, în vremea sa, între stat ş i religie:
Nici dreptul, nici arta de a gu verna, scrie el, nu antrenează în mod
obligatoriu o cu noaştere certă a al tor domenii, şi cu atât mai putin chiar
pe cel al adevăratei religii. Căci, dacă ar fi aşa, cum ar fi posibil ca stăpânii
de pe Pământ să fie atât de diferiti aşa cum se întâmplă în privin!a
chestiu nilor religioasel?

Pentru Locke, temporalul este, chiar de la început, separat de
spiritual şi autorul se opune u nei legă turi căreia îi arată efectele ridi
cole. Pentru un adversar al lui Locke, temporalul implică spiritualul, iar
efortul făcut pentru a le separa va fi considerat ca o disociere de ele
mente unite În modul cel mai natural. Dar această uniune Locke o
recunoaşte numai într-un regim teocra tic, care nu mai este cel al
statelor moderne: menţinând-o, acestea ar trata drept regulă ceea ce nu
este decât o excepţie, fără legătură cu situaţia actuală2. Ceea ce nu este
decât accidenta l, propriu unui regim politic anume, nu poate fi parte
integrantă a ideii de guvernare civilă: legătura dintre stat ş i religie
trebuie să fie respinsă.
Î n ultimă instanţă, situaţia argumentativă în ansamblul ei şi mai
ales noţiunile pe care se sprijină argumentarea, modificările la care
duce ea, tehnicile care permit să fie operate sunt deci cele care vor arăta
1 LOCKE, TIre second /reatise of civil goverrrrllerrt alld A lel/er col/cerl/iug tolera/ioll,

p 1 39.
pp.
.

2Ibid.,

148-149.
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prezenţa u nei disocieri a noţiunilor, şi nu prezenţa unui simplu refu z
de legătură.
Ceea ce Remy de Gourmont cal ifica drept fenomene de asociere şi
de disociereI, ceea ce Kenneth Bu rke nu meşte identi ficări2, nu consti
tuie în ochii noştri, decâ t legături şi refuzuri de legături, căci noţiunile,
asociate şi disociate, par a rămâ ne, după intervenţie, aşa cum erau în
starea lor iniţială, ca nişte cărămizi recuperate intacte dintr-o clădire în
demolare. Disocierea noţiunilor, aşa cum o concepem, constă într-o
modificare mai profundă, întotdeauna provocată de dorinţa de a eli
mina o incompatibilitate, născută din confruntarea unei teze cu altele,
deşi este o problemă de norme, de fapte sau de adevăruri. Unele sol uţii
practice permit rezolva rea dificultăţii exclusiv în planul acţi unii, evi
tarea apariţiei incompatibilităţii, diluarea ei în timp, sacrificarea uneia
dintre valorile care intră în conflict, sau a ambelor. Disocierea noţi
unilor corespunde, pe acest plan practic, unui compromis, dar ea con
duce, pe plan teoretic, la o soluţie care va fi valabilă şi în viitor, întrucât,
modificându-ne concepţia noastră despre real, ea împiedică reapariţia
aceleiaşi incompatibilităţi. Ea protejează, măcar parţial, elementele
incompatibile. Dacă obiectul a dispărut în timpul intervenţiei, aceasta
s-a realizat totuşi cu eforturi mini me, căci i se dă acelui ceva la care
ţinem locul potrivit în gândire, procurându-i o coerenţă la adăpost de
dificultăţile de acelaşi ordin. Un exemplu tipic în acest sens ar fi sol u ţia
kantiană a antinomiei dintre determinismul universal şi libertatea
omului, care d isociază conceptul de cauzalitate în cauzalita te inteli
gibilă şi sensibilă3, disociere făcută posibilă prin cea a noţiunii de
realitate în realitate fenomenală şi numenală.
Noţiunile noi, care rezultă din disociere, pot dobândi o asemenea
consistenţâ, pot fi atât de intens elaborate şi pot apărea atât de indiso
lubil legate de incompatibilitatea a cărei rezolvare o permit, încât a o
prezenta pe aceasta în toată forţa ei pare un alt mod de a aşeza
d isocierea. Ideea pâca tului originar - care rezolvă, prin disocierea noţi
unii de om în "om în starea originară " şi " om căzut" , unele incom1 Remy de GOURMONT, La cultlm des idees, pp. 79 şi urm.
2 Kenneth BURKE, A Rhetoric of motives, p. 150.
3 KANT, Critica rafiuI/i; p"re, pp. 457 la 460 (ed. rom.: d e la 424 la 427, II. t.)
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patibilităti între bunătatea lui Dumnezeu şi existenţa răului, libera
voinţă a omului şi libera voinţă a lui Dumnezeu - va fi pentru Pascal
un motiv de a insista asupra incompatibilităţii dintre gra ndoarea şi
mizeria omului. Vorbind despre misterul păcatului originar, el va putea
afirma:
Nodul conditiei noastre îşi are rasucirile şi ascunzişurile în acest
abis, în aşa fel încât omul este mai de neinţeles fara acest mister decât este
acest mister de neînţeles pentru om l .

Soluţia admisă pare, uneori, atât de sigură, încât faptul de a nu se
e
cont
de ea va fi tratat drept eroare de logică, drept sofism. Astfel
tin
firmarea
unei incompatibilităţi între regula hindusă de nonviolenţă şi
�
cutuma vedică a sacrificiilor sângeroase este, pentru Candra Simha,
autorul unor savante comentarii de logică, un bun exemplu de sofism.
Căci nu există, în opinia lui, cruzime decât în momentul transgresării
unei reguli, atunci când se comite un act ilicit2. Această definiţie a
cruzimii, care se îndepărtează de sensul obişnuit al termenului şi care
rezultă dintr-o disociere, îi pare totuşi atât de incontestabilă autorului
nostru, încât el consideră drept o greşeală de logică întoarcerea la
sensul primar.
Vom arăta, în continuare, că orice filozofie nouă presupune elabo
rarea unui aparat conceptual, din care cel puţin o parte, cea care este î n
mod funda mental originală, rezultă dintr-o d isociere a noţiunilor care
permite rezolvarea problemelor pe care filosoful şi le-a pus. Aceasta va
explica, în tre a ltele, interesul mare pe care îl merită, după părerea
noastră, studiul tehnicii disocierilor.
Înaintea noastră, totuşi, jurişti eminenţi remarcaseră că dreptul era
domeniul de predilecţie al compromisul ui, tehnică de rezolvare a
incompatibilităţilor. Scopul efortului juridic, scrie Diogene, nu este
sinteza logică, ci compromisul. Progresul dreptului constă în elaborarea
unor tehnici, mereu imperfecte, permiţând concilierea exigenţelor opuse3.
Reluând aceste i dei, marele jurist american Cardozo va scrie:
I PASCAL,
1998,
2

Cllgetări,

p. 332; 1I.t.)

p.

948 (434

ed. Brunschvicg). (Ed. rom.: Ed. Aioll, Oradea,

ANNAMBHATIA, Le compelldiu", ,tes topiques, pp. 146-147.
DEMOGUE, Les Iwtio/ls !olldtllllelliales tiu tIroit privc, pp. 38, 75, 196, 198.

3 R.
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Concil ierea ireconci liabilului. amestecul antitezelor, sinteza opozi
Filor, iată marile probleme ale dreptulujl.

Acest efort de a rezolva incompa tibilităţi se continuă la toate
nivelurile activi tăţii juridice. EI este problema legislatorului, a teore
ticia nului dreptului, a judecătorului. Când judecătorul se află într-un
proces anume, în faţa u nei antinomii j u ri dice, el nu poate neglija în
totalitate una din cele două legi în benefici u l celeilal te; el trebuie să
justifice maniera lui de a acţiona printr-o delimitare a ariei de aplicare a
fiecărei legi, prin interpretări care restabilesc coerenţa sistemu lui
juridic. EI va introduce distinctii, destinate să concilieze ceea ce, fără
ele, ar fi de neconciliat2. " Distinguo-urile" teologiei scolastice îndepli
nesc aceeaşi funcţie.
Când legile nu trebuie să fie aplicate, când ele şi-au pierdut carac
terul lor obligatoriu, se poate arăta, fixând ca tegoriile juridice, caracte
rul lor antinomic în anumite cazuri. Dar efortul juristului merge în
contradicţie cu această rigiditate. Rolul său este de a elabora un sistem
care să permită rezolvarea conflictelor. Când Napoleon, deja consul pe
viaţă, strigă la o şedinţă a Consiliului de Stat: " Cum se împacă eredi
tatea coroanei cu principiul suveranităţii poporului", el nu cere
juriştilor care îl ascultă să constate o contradicţie, el le cere mai ales
soluţia unei incompatibilităţi.
Nu trebuie să uităm, de altfel, că o aceeaşi incompatibilitate poate
ocaziona, pentru a fi rezolvată, mai multe modificări de concepte.
Aceste soluţii rivale vor pu tea fi prezentate, ele însele, ca incompatibile.
Această luptă de soluţii este sesizabilă mai ales în drept, dar şi în
teologie. Cearta dintre Biserici, în special la începutu l erei creştine,
constituie adesea o confruntare de soluţii cu unele d ificultăţi teologice,
soluţii care, ele însele, pot ocaziona o modificare pentru a le concilia.
Pe plan teoretic, compromisu l, în faţa incompatibilităţilor, întrucât
cere o structurare nouă a realului, este ceea ce pretinde cel mai mare
efort şi necesita cele mai dificile j ustificări. Dimpotrivă, odată stabilit,
odata noţiunile disociate şi restructurate, el tinde să se prezinte ca fiind

1 B. N. CARDOZO, 711e Paradoxe oflegal science, p. 4.
BERRIAT SAINT-PRIX, MalJl/el de logiq/le jllridiqJ/e, p.

2 F.

233.
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solu ţia inel uctabilă şi Să reacţioneze asupra ansamblului de noţiuni in
care s-a inserat.

§ 90. Cuplul "aparenţă-realitate"
Pentru a înţelege bine tehnica disocierii noţi unilor şi pentru a-i
aprecia mai bine rezul tatele, ni se pare util să examină m mai de
aproape un caz privilegiat, acela pe care îl considerăm drept prototipul
oricărei disocieri noţionale, din cauza uzajului său general izat şi a
importanţei filosofice primordiale: este vorba despre disocierea care
"
ocazionează cuplul " aparenţă-realitate .
Nu este nici o îndoială că necesitatea de a distinge aparenţa de
realitate s-a născut din unele dificultăţi, din unele incompatibilităţi
dintre aparenţe; acestea nu mai puteau fi considerate, toate, ca expri
mând realita tea, dacă se pleacă de la ipoteza că toate aspectele realulu i
sunt compa tibile intre ele. Băţul, introdus parţial în a pă, pare curbat,
atunci când îl privim, şi drept, când îl atingem, dar, în realitate, el nu
poate fi în acelaşi timp curbat şi drept. Î n timp ce aparenţele pot fi
opuse, realul este coerent: elabora rea lui va avea ca efect pe acela de a
disocia, printre aparenţe, pe cele Care sunt înşelătoare de cele care
corespund realului.
Această primă constatare determină imediat apariţia caracterului
echivoc, semnificaţia şi valoarea indecise ale aparenţei: este posibil ca
aparenţa să fie conformă cu obiectul, să se confunde cu el, dar este
posibil, de asemenea, ca ea să ne inducă în eroare în privinţa lui. Atâta
timp cât nu avem nici u n motiv să ne îndoim de aceasta, aparenţa n u
este decât aspectul s u b care se prezintă obiectul, prin aparenţă se
înţelege manifestarea realului. Numai atunci când aparenţele, fiind
incompatibile, nu pot fi accepta te toate in acelaşi timp, se operează
datorită distingerii, printre aparenţe, a celor care sunt înşelătoare de
cele care nu sunt, o disociere ocazionând c uplul " aparenţă- reali tate" ,
din care fiecare termen trimite la u n altul într-un mod pe care trebuie
să-I analizăm mai de aproape.
Pentru comodita tea analizei noastre, şi pentru a ni se permite să-i
generalizăm efectul, vom spune că, în cuplul "aparenţă-reali tate",
"aparenţa " consti tuie termenul 1, iar " realitate" , termenul Il. De acum
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inainte, şi pentru a arăta că aceşti termeni sunt corela tivi, vom desemna
un cuplu ieşit d intr-o disociere în modul următor: aparentă sau, î n
general, termenul r
realitate
termenul Il
Termenul 1 corespunde aparentului, acel ui ceva care se prezintă
mai întâi, actualul ui, imediatului, acel ui ceva care este cunoscut în mod
direct. Termenu l II, în măsura în care se deosebeşte de el, nu este înţeles
decâ t în raport cu termenul 1: el este rezultatul unei disocieri, operate în
interiorul termenului 1 şi care vizează eliminarea incompatibilităţilor
care pot apărea între aspecte ale acestuia din u rmă. Termenul II furni
zează un criteriu, o normă permiţând să se deosebească ceea ce este
valabil de ceea ce nu este, printre aspectele termenulu i l; el nu este pur
şi simplu un dat, ci o construcţie care determină, în momentul d isocierii
de termenul r, o regulă care permite să se ierarhizeze multiplele aspecte
ale acestuia, calificându-Ie drept iluzorii, eronate, aparente, in sensul
descalificant al acestui cuvânt, pe acelea care nu sunt în conformitate cu
această regulă pe care o furnizează realul. Î n raport cu termenul l,
termenul II va fi, în acelaşi timp, normativ şi expl ica tiv. Î n timpul
disocierii, el va permite valorizarea sau descalificarea a numitor aspecte
sub care se prezintă termenul 1: el va permite să se distingă, printre
aparenţele al căror statut este echivoc, pe cele care nu sunt decât apa
renţă de cele care reprezintă realuP.
Acest pu nct ni se pare esenţial, din cauza importanţei sale în
argumentare: în timp ce statutul primitiv a ceea ce se oferă ca obiect de
plecare a disocierii este indecis şi nedeterminat, disocierea în termenii 1
şi II va spori valoarea aspectelor conforme termenului II şi va scădea
valoarea aspectelor care i se opun: termenul l, aparenţa, în sensul strict
al acestui cuvânt, nu este decât iluzie şi eroare.
De fapt, termenul II nu este însoţit întotdeauna de un criteriu
precis permiţând separarea aspectelor termenului 1: norma pe care o
furnizează el poate să nu fie decât potenţială, iar principalul său efect
va fi acela de a ierarhiza termenii care vor rezulta din disociere. Când,
pentru a rezolva antinomiile cosmologice, Kant disociază realitatea,
.

1 Ch. PERELMAN, Reflexions
1939, nU 1, p. 59.

sur

l' expl ication,

Remle de ['[nstitllt de Sociologie,
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deosebind fenomenele şi l ucrurile în sine, termenul 11 pe care îl
construieşte în acest fel nu este cunoscut, dar nu este mai putin
adevărat că lumea fenomenală, condiţionată de pu terea noastră de
cunoaştere, este devalorizată în raport cu realitatea lucrurilor în sine.
Termenul Il beneficiază de unici tatea, de coeren�a sa, opuse m ulţimii şi
incompatibiiităţii aspectelor termenului " din care u nele vor fi desca
lificate şi obliga te să d ispară în ultimă instanţă.
Astfel, în termenul II, realitate şi valoare- sunt strâns legate; aceasta
se marchează în mod deosebit în toate construcţii le metafizicienilor.
Ceea ce îi permite filosofului american Ducasse să scrie:

Adjectivele real şi ireal, a tunci când sunt utilizate intr-un enunţ de
pe o poziţie metafizică, nu desemnează nici un caracter pe care l-ar avea
anumite lucruri, independent de interesul pe care il au oamenii pentru
ele, ci sunt, dimpotrivă, adjective de evaluare umani'P.
Această preferinţă acorda tă realului nu se manifestă numai în
cursul unor discu ţii filosofice, ci se exprimă în gândirea de toate zilele,
în împrejurări le cele mai variate. Pentru faptul că realitatea şi valoarea
se condiţionează una pe cealal tă, stă mărturie uzajul obişnuit al
limbajului nostru, iar când Pi tt spu ne:

Voi Încerca, Domnule, să limitez ceea ce am de spus la punctul real
care este de analizat2 ...
înseamnă, înainte de toate, că el se va limita la ceea ce i se pare l u i
important. Căutarea a ceea c e este real, d e către metafizicieni, n u
constituie decâ t expresia sistematizată a acestei legături dintre realitate
şi valoare, caracteristică termenului II. Din acest motiv, de altfel, vom
numi " cupluri filosofice " , pe cele care, în maniera cuplului aparentă ,
realitate
rezultă dintr-o disociere a noţiu nilor.
Opoziţia d intre aparenţă şi realitate, dacă furnizează prototipu l
unui cuplu filosofic, nu permite totuşi ca toate avantajele să fie
rezervate realităţii, în detrimentul aparenţei. În tr-adevăr, în timp ce
I C. J. DUCASSE, P"ilosop"y as a sC;eHce, p. 148.
2 W. PllT, Omtiolls OII t/le Fre"dlll'ar, p. 9U (27 mai (795).
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aceasta din urmă este dată, realitatea este construi tă, cunoaşterea ei este
indirectă, uneori imposibilă, rar comunicabilă în manieră exhaustivă şi
indiscutabilă. Această realitate are marea vină, pentru unii, de a fi
insesiza bilă. Şi, ne spune Gracian,

Ceea ce nu se vede deloc, este ca şi cum nu ar fi del oc!.
A m putea repeta, în legătură cu aceasta, ceea ce spune Pascal
despre adevărata justiţie:

Fireşte, dacă ar cunoaşte-o, el n-ar fi stabilit această maximă, cea mai
generală dintre toate cele care circulă printre oameni, ca fiecare să- şi
urmeze moravurile tării lui; dar numai strălucirea unei veritabile echităti
ar fi supus toate popoarele, iar legislatorii n-ar fi luat drept model, în
locul acestei dreptăti permanente, fanteziile şi capriciile perşilor sau ale
germanilor2.
Când criteriul pe care îl furnizează noţiunea de reali ta te, norma pe
care o determină ea, nu este de fapt contestat, sau când distincţia pe
care o in troduce ea este prea nedeterminată pentru a da ocazia unei
controverse, realitatea este, fără nici o îndoială, valorizată în raport cu
aparenţa. Dar disocierea însăşi dintre aparenţă şi realitate va fi respinsă
de unele filosofii care constată că anumite concepţii despre real se opun
unele altora şi refuză orice motiv de a alege între ele. Aceste filosofii,
numite antimetafizice, pozitiviste, pragma tice, fenomenologice sau
existenţialiste, afirmă că singura reali tate este cea a aparenţelor.
Nimic mai clar, în această privinţă, decât atitudinea l u i Sartre:

Gândirea modernă a realizat un progres considerabil reducând
existentul la seria aparitiilor care îl manifestă. ( . . .) Aparitiile care
manifestă existentul nu sunt nici interioare, nici exterioare: ele au toate
aceeaşi valoare, trimit toate la alte aparitii şi nici una din ele nu este
privilegiată. ( . . ) dualismul lui a fi şi a părea n-ar mai putea găsi drept de
cetate În filosofie. Aparenta trimite la seria totală a aparentelor şi nu la un
real ascuns care şi-ar fi drenat pentru el Întreagajii "fă a existentului. ( . . .)
.

1 B. GRACIAN, L'1lOmme de cour, p. 158. (Ed. rom., p. 158; 1I.t.)
2 PASCAL, CJ/getări, p. 886. (294 ed. Brunschvicg). (Ed. rom.: Ed. Aion, Oradea,
1998, pp. 276-277; ".t.)
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Cât timp cât s-a putut crede în realitătile noumenale, aparenta a fost
prezentată ca un negativ pur. ( . . .)
Dar dadl ne-am desprins o dată de ceea ce Nietzsche numea "iluzia
lumilor de dincolo" şi dacă nu mai credem in fiinţa-din-spatele-apariţiei,
aceasta devine, dimpotrivă, pozitivitate plină, esenţa sa este un "a părea"
care nu se mai opune fiinţei, ci care, dimpotrivă, îi este măsura. Căci fiinţa
unui existent, este exact ceea ce el pare. ( . . .) Esenţa unui existent ( . . . ) este
legea manifestă care prezidează succesiunea apariţiilor sale, este raţiunea
seriei. ( . ..) esenţa, ca raţiune a seriei, nu este decât legătura aparitiilor,
adică ea însăşi o apariţie. ( . . . ) În consecinţă, fiinta fenomenală se
manifestă, îşi manifestă esenta ca şi existenţa şi nu este nimic decât seria
bine legată a acestor manifestăriI.

Dar, opunându-ne disocierii aparentă, lăsăm neatinsă problema pusă de
realitate
incompatibilitatea aparenţelor. Criteriul alegerii de operat între ele va fi
furnizat de un alt cuplu, conceput după acelaşi model ca şi cupl ul
"aparenţă-reali tate", ceea ce corespunde unei deosebiri de natură; sau,
în absenţa ei, se va stabili o deosebire pur cantitativă, acordând o
preferinţă întregului asupra părţii, infinitului asupra finitului, acelu i
ceva ce prezintă l a un gr a d m a i ridicat proprieta tea care serveşte drept
cri teriu. Găsim în acest text a lui Merleau-Ponty o expresie caracte
ristică pentru acest fel de a proceda:

Eu traversez aparenţele, ajung la culoarea sau la fonna reală, atunci
când experienţa mea se află la cel mai înalt grad de claritate ...
Am obiecte vizuale pentru că am un câmp vizual în care bogăţia şi
claritatea sunt în proporţie inversă una fată de cealaltă şi pentru că aceste
două exigenţe, dintre care fiecare luată in parte ar merge la infinit, odată
reunite, determină în procesul perceptiv un anumit punct de maturitate şi
un maximu m. În acelaşi fel, nu mesc experienţa lucrului sau a realităţii nu numai a unei realităţi-pentru-vedere sau pentru-pipăit, ci a unei reali
tăţi absolute - intreaga mea coexistenţă cu fenomenul, momentul in care
el ar fi sub toate raporturile la maximum-ul lui de articulare, iar "datele

1 SARTRE, Fiillţa şi lIealltul, pp. 11-12-13. (Ed. rom.: Piteşti, Ed. Paralela
9-10-11; 11./.)
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diferitelor simturi" sunt orientate către acest pol unic aşa cum direcţiile
mele vizuale la microscop oscilează În jurul unei direcţii privilegiatel.
§ 91. Cuplurile filozofice şi justificarea lor
Cuplul aparentă a fost ales ca prototip de disociere noţională.
realitate
Dacă procesul poate fi schematizat, rezultatul nu este, doar din
acest motiv, pur formal sau verbal: disocierea exprimă o viziune a
l umii, stabi leşte ierarhii, pentru care se străduieşte să furnizeze criterii.
Acest lucru nu este posibil fără concursu l altor sectoare ale gândirii. Se
întâmplă adesea ca o discuţie referitoare la termenul II să necesite
sprijinul unui alt cuplu, ai cărui termeni I şi II să nu fie, în acest caz,
controversaţi.
Toate aceste cupluri constituie obiectul propriu cercetării filoso
fice. Iată câteva exemple în acest sens, alese dintre cele mai frecvente în
gândirea occidentală:
accident, ocazie, relativ,
mijloc,
consecintă,
ill
esenţă
cauză absolut
scop fapt sau principiu persoană
subiectiv,
obiectiv
teorie,
practică

muI tiplici tate,
unitate
limbaj,
gândire

normal,
normă

individual,
universal

particular,
general

formă.
fond

Faptul că putem indica un mare număr de cupluri, atribuind
fiecăruia dintre termenii lor u n loc determinat, fără a fi nevoie, pentru a
reuşi, să le inserăm într-o gândire sistematizată - ceea ce nu ar fi, de
al tfel, posibil pentru toate cuplurile, Întrucât unele sunt formate în mod
diametral opus şi apar�iri unor gândiri filosofice de tendinţe diferite -,
este revelator pentru influenţa pe care elaborările filosofice au exercitat-o
asupra gândirii comune, încărcând-o cu o serie de cupluri, reziduuri ale
unei tradiţii culturale dominante.
Orice gândire sistematizatâ se strâduieşte sâ raporteze unele la
al tele elemente care, într-o gândire neelaboratâ, constituie tot atâtea
1 MERLEAU-PONTY, Pllenomenologie de la perceptioll, pp. 367-368.
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cupluri izolate. Această raportare a cuplurilor este u tilă pentru a evita
poziţionări care ajung sa. califice aceleaşi fenomene cu aju torul unor
cupluri incompatibile. Ea este indispensabilă a tunci câ nd, în loc să se
mulţumească să reia d isocieri admise într-un mediu cultural, gândi
torul original creează noi disocieri sau refuză să admită unele disocieri
ale predecesărilor săi. Ca u rmare a acestei perturbări şi pentru a arăta
consecinţele acesteia În ceea ce priveşte celelalte cupl uri, fi losoful va
întemeia un sistem care va duce în mod esenţial la raportarea unor
cupluri filosofice la celelalte.
Astfel, în Plwidros, gândirea filosofică a lui Platon se poate
exprima prin cuplurile:
cunoastere sensibilă,
corp , devenire ,
aparentă,
opinie,
suflet imutabilitate
ştiinţă
cunoaştere raţională
realitate
pluralitate,
unitate

omenescl.
divin

Etica l u i Spinoza conduce la cuplurile:
cunoastere inadecvată , imagine, imaginatie,
intelect
idee
cunoaştere adecvată

abstract ,
concret
sclavie ,
libertate

contingentă,
necesitate
durată ,
eternitate

schimbare ,
imutabilitate

bucurie ,
beatitudine

universal,
individual

corp ,
raţiune

pasiune ,
acţiune

supersiţie .
religie

În acest pasaj din Lefebvre, vom găsi legătura cuplurilor:
abstract, metafizică , intelect , i mobilitate,
formă ,
concret
d ialectică
raţiune
mişcare
conţinut
caracteristice pentru gândirea marxistă:

1

PLATON, Pl1aidros, 247 e, 248 b, pp. 443-445 . In Opere IV, Ed. Ştiinlifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1983. Traducere de Gabriel Liiceanu.
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Puterea de a separa de lume anumite obiecte - prin linii de c1ivaj ideale
sau reale - şi de a imobiliza, de a detennina aceste obiecte defineşte, o ştim
deja, in teligenţa sau in telectul. Ea are pu terea de a abstrage, de a reduce la
expresia sa cea mai simplă conţinutul cOl/cret.
Dacă este menţinut izolat un astfel de obiect de către gândire, el se
imobilizează în gândire, devine "abstracţie metafizică". Îşi pierde adevă
rul; în acest sens, acest obiect nu mai este nimic. Dar dacă este considerat
obiect trecător, valorând nu prin forma şi conturu rile sale izolante, ci prin
conţinu tul său obiectiv; dacă este considerat nu un rezultat definitiv, ci un
mijloc sau o etapă intermediară pentru a pătrunde în real; dacă inteligenţa
este completata de raţiune, at unci abstractizarea se justifică. Ea este o
etapă către concretul regăsit, analizat şi înţeles. Ea este concretă într-un
sens . . . Adel>ărul abstractuilli se găseşte astfel Îrt concret. Pentru raţiunea
dialectică, ceea ce este adevărat este cOllcretul; iar abstractul nu poate fi decât
un grad în pătrunderea acestui concret - un moment al mişcării, o etapă,
un mijloc de a înţelege, de a analiza, de a determina concretul. Ceea ce este
adel>ărat, este raţionall/l, iar concretul este reallll. Astfel cantitatea şi spaţiul
geometric nu sunt ndel'ărate decât dacă sunt menţin ute în mod rational
raportu rile lor cu calita tea, cu popularea spatiului cu obiecte reale!.

Cuplurilor filosofice, rezultând dintr-o disociere, li s-ar putea
opune, pe de o parte, cuplurile antitetice, În care cel de-al doilea termen
este inversul primului, precum: Sl/S-jos, bine-răII, just-il1jllst, pe de altă
parte, cupluri c1asificatoare care, la prima vedere, sunt lipsite de orice
intenţie argumentativă şi par destinate exclusiv subdivizării unui Întreg
În părţi distincte (trecutul În epoci, o Întindere În regiuni, un gen În
specii).
Se Întâmplă, desigur, adesea ca aceste cupluri să se prezinte ca
date, care nu se discută, ca instrumente care permit structurarea discur
sului într-un mod ce pare obiectiv. Dar, într-o gândire sistematică,
cuplurile sunt puse în raport unele cu altele şi se influenţează reciproc,
unii termeni I I din cupluri filosofice vor fi în mod normal apropiaţi,
dacă există posibilitatea, de ceea ce în cuplul antitetic are valoare pozi
tivll, unii termeni 1 vor fi apropiaţi de ceea ce are valoare negativă, de
unde tendinţa către transformare a cuplului antitetic în cuplu filosofic.

LEFEBVRE, A la II/miere du ma terialisme dialectiqlle. 1: Logique formeIle, logiqlle
dia lectiq ue, pp. 83-84 (i talicele autoru lui).
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Pe de altă parte, în elaborarea unor cupluri care par a fi c1asificatoare,
disocierile de natură filosofică joacă frecvent un rol esenţial.
În nişte pagini pătrunzătoare, L. Febvre analizează crearea de către
Michelet a conceptului de Rellaşterel. Michelet simţea nevoia de a
deosebi această perioadă situată înaintea timpurilor moderne, dar ezita
intre două concepţii, Renaşterea ca resurecţie a Evului Mediu originar
sau ca înlocuind Evul Mediu. În momentul in care optează definitiv
pentru cea de-a doua soluţie, el anulează pagini admirabile, redactate
in funcţie de prima. în prima opţiune, realitatea nouă ar fi determinat
un Ev Mediu mai pur, mai adevărat decât Evul Mediu anterior, care nu
era decât aparenţa lui. În cea de-a doua opţiune, epoca anterioară
constituie Evul Mediu autentic, care nu mai este o aparenţă de Ev Mediu,
ci aparenţă de civilizaţie: cuplul aparentă se aplică unei alte noţiuni.
realitate
Dar, odată ce noţiunile au luat o co�sistentă, independentă de
originile lor, ele par pur c1asificatoare şi vor putea juca un rol, chiar in
construcţia istoricului care vede în secolele ce preced Renaşterea un
vârf al civiliza ţiei.
Astfel, noţiunile care rezultă dintr-o disociere pot părea, lansate in
comunitatea lingvistică, independente. Cele care au servit drept bază
pentru studiul nostru despre legături se situează toate, fără deosebire,
în cupluri filosofice. Plasându-ne în acest punct de vedere, noi am
inceput, de altfel, un studiu sistematic care este suficient de avansat
pentru ca noi să putem afirma că este realizabil. Nu este deloc vorba
aici despre a construi o filozofie anume, ci exclusiv despre a observa
ceea ce se face în diferitele sistematizări ale gândirii şi în diversele
act
filosofii, oricare le-ar fi tendinţa. Cuplurile mijloc,
,individ,
scop
persoană
grup
� simbol, particular ,variantele şi conexiunile lor ne furnizează
esenţă lucru
general
termenii legăturilor celor mai uzuale, temeiuri pentru solidarităţi
argumentative. Acelaşi cuplu de noţiuni se prezintă, deci, când ca
rezultat al unei disocieri, când ca două noţiuni independente între care
1

L. FEBVRE, Comment Jules M ichelet inventa La Renaissance in 5tudi in OllOfe
tii Gino Luzzatto, t. III, pp. 1-11.
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exist" leg"turi caracteristice, o interacţiune, dar şi, am văzut deja în
capitolele noastre anterioare, priorit"ţi de valoare pentru care locul lor
de termen 1 sau Il dintr-un cuplu filosofic nu este str"in. De fiecare dată
când se pune accentul pe aceasta, se arată că trecerea de la un termen la
altul nu se poate face fără restricţii. Dacă actul permite aprecierea
persoanei, scopul aprecierea mijlocului, atunci şi reciproc, evocarea
cuplului filosofic aminteşte că nu trebuie confundate.
Conexiunea dintre cupluri nu are, foarte adesea, nevoie să fie
explicită. Ea se va stabili, şi se va justifica dacă este cazul, prin mijloacele
cele mai diverse: legătură directă, întemeiată pe structura realului între
termenul 1 dintr-un cuplu şi termenul 1 dintr-altul; între termenul II
dintr-un cuplu şi termenul n dintr-altul; cuplu considerat drept caz parti
cular al altuia; argumente cu aspect cvasi logic şi mai ales afirmare a
identit"pi unor cupluri; în fine, mai ales, raporturi analogice între cupluri.
Acestor conexiuni pe care le vom califica drept orizontale, care
�ealizează lanţuri de cupluri, li se suprapun raporturi de un alt gen.
Intr-adevăr, în argumentare, ceea ce se califică drept aparenţă este în
general ceea ce, pentru altcineva, era realul, sau era confundat cu
realul, fără de care nu i s-ar da acest nou statut. Ca urmare a întinderii,
naturii şi rolului auditoriului care era presupus a comite confuzia,
argumentarea se va dezvolta pe planuri diferite. Când pare a se referi la
obiectul în cauză, când la ideea pe care unii şi-o făceau despre acest
obiect, când la statutul pe care i-I acordau unii sau se presupunea că i-I
acordă într-un scop argumentativ. Aceste planuri diferite se între
pătrund sprijinindu-se unul pe altul. Să dăm în acest sens următorul
exemplu. Unul dintre procedeele utilizate în conflictele ideologice ar fi,
după cum s-a observat: .
( . .. ) de a trata afirmarea unui ideal ca o descriere de fapte şi de

a

interpreta raporturi pe situatii reale ca şi cum ele ar fi idealul urmărit!.
Descoperim aici folosirea, respectiv, a unui cuplu normal în ceea
normă
ce îl priveşte, şi a unui cuplu normă, în ceea ce-l priveşte pe adversar.
normal
1 R.

Mc KEON, Delllocracy in a world of tensions, p . 524.
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Dar numai cel care denun�ă acest procedeu distinge între fapt şi ideal,
operează o disociere. Autorul, în ceea ce-l priveşte, a rezolvat prin ea o
dificultate, a efectuat o alegere; el se mişcă totuşi, aşa-zis, în nediferenţiat.
Şi am mai putea crea încă, ţn legătură cu el, cuplul impartialitate aparentă.
impar�ialitate reală
Cuplurile stabilite pe un plan pot da naştere deci unei serii de
cupluri stabilite pe alte planuri. Astfel, pentru a evita o dificultate pe
planul obiectului, se va crea un cuplu pe planul opiniei. Când liderul
liberal belgian Paul Janson cere interzicerea muncii copiilor în mină, el
nu ezită să recurgă la no�iunea de eroare, să proclame că, dacă unele
interese private, contrar doctrinei liberale, nu coincid cu interesul
public, acestea nu pot fi decât nişte interese aparente:
( . ..) este incontestabil că atunci când in teresele private se înşeală,
când se ră tăcesc, când se pun în contradicţie cu interesul social şi c u
interesul public, datoria noastră este să le-o spunem ş i să-i facem să
revină la limitele rezonabile din care nu trebuie să iasă delocl.

În general, no�iunea de eroare serveşte la a afirma că există o
regulă, că ea rezistă în ciuda observa�iilor care par a o dezmin�i şi că
ceea ce se situează în afara ei nu trebuie să fie luat în considerare sau,
dacă este, nu trebuie să fie luat în considerare decât cu rezerve.
Dar efortul de a face să se admită o disociere va merge adesea mai
departe. Vom încerca să explicăm de ce este discordanţă între termenii 1
şi II, de ce mai ales unicităţii termenului I l îi corespunde multiplicita
tea, parţialitatea aspectelor lui 1. Diversitatea punctelor de vedere
asupra obiectului, sau metamorfozele termenului 1 vor fi chemate, spre
exemplu, să justifice multiplicitatea aparenţelor. Pentru a explica apa
riţia termenului l, îl vom situa într-un cadru care să-I facă nor mal. Vom
face să intervinâ în special subiectul, pasiunea lui, neputinţa, ignoranţa,
starea sa de pâcat. Gide aude aceste cuvinte din gura Mântu itorului:
Nu te mira că eşti trist; şi încă din cauza Mea. Fericirea pe care ţi-o
propu n exclude pe vecie ceea ce tu considerai desfătare.

I

P. JANSON, Discours parlemerrtaires, voI.
des Representants du 13 fevrier 1878).

1,

pp. 35-36 (Sceance de la Chambre
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Această fericire, În

sens

an tic, devine termenul 1 al unui cuplu fericire:
bucurie

Bucurie, Bucurie . . . Ştiu că taina Evangheliei Tale, Doamne, cuprin
de totul în acest cuvânt dumnezeiesc!.

Adesea, explicaţia aparenţei va fi furnizată prin intervenţia unui
anumit factor: prestigiile Intelectului explică pentru Schopenhauer iluzia
noastră de libertate2; supraeul, pentru psihanalist, se află la originea
pseudo-moraleP. Uneori, termenul I va fi descris ca îndeplinind o functie
naturală:
Dacă, de la început, inteligenta ar fi trebuit reţin ută de la relele ei
porniri pericu loase, atât pentru ins cât şi pentru societate, aceasta nu s-ar
fi putut întâmpla decât prin constatări aparente, prin fantome ale faptelor:
Trebuia suscitată o imitatie a experientei în dauna experientei reale4.

Aceste explicapi nu au doar scopul de a face să fie admise cupluri.
Disocierea fabulă, În special, nu este contestată. Dar explicaţia concură
realitate
la a da criteriul lui II şi la a insera cuplul Într-un ansamblu de gândire.
Ea completează acţiunea Îndeplinită prin stabilirea de conexiuni Între
cupluri.

§ 92. Rolul cuplurilor filosofice şi transforrnăriIe lor
Dacă folosirea unor disocieri pare a nu aduce cine ştie ce noutate,
Întrucât sunt semnalate noţiuni elaborate odinioară, ea introduce totuşi
modificări ale acestor noţiuni, prin aplicarea lor la un domeniu nou,
prin noile criterii adoptate de termenul II, prin raportarea la noi cupluri.

A. GIDE, Ju mal, p. 600. (Ed. rom.: Editura Cartier, Chişinău, 2008, vo I. II, p.
293 (Numquid et tu . . . ? ) . Traducere de Alexandra-Andreea Sandu-Tiţu; Ir.t.)
2 SCHOPENHAUER, Parerga şi Para/ipomelra, II, Despre Etică, § 118, pp. 239-240.
3 Ch. ODIER, Les deux SO/lrces, cOlrsciente et illcollscierrte, de la vie morale, pp. 42,
58, 59.
4 BERGSON, Cele dO/lă sllrse ale moralei şi religiei, p. 113. (Ed. rom.: Institutul
European, laşi, 1992, p. 110; 11.1.)
!
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Astfel, un cuplu atât de banal precum cuplul aparenta va fi, indirect,
realitate
obiectul unei remodelări constante. O disociere precum religie pozitiva va
religie naturala
avea repercusiuni asupra cuplului aparenţă,cu care va fi putut fi asociată.
realitate
Efortul argumentativ va consta - când în a profita de disocieri deja
admise de către auditoriu, când în a introduce disocieri create ad "oc,
când în a prezenta unui 'auditoriu disocieri admise de alte auditorii,
când în a aminti o disociere pe care se presupune că auditoriul a ui
tat-o. Cât despre opoziţia la o disociere, ea se va referi la caracteristicile
termenilor săi 1 sau II, sau la principiul însuşi al disocierii. În acest caz,
se va susţine că ar trebui să te opreşti la o noţiune globală. Dar, este
foarte greu să renunţi la nişte termeni, ai căror existenţă ţi-o aminteşti,
doar referindu-te la ei, fie şi numai pentru a-i combate. Gândirea
contemporană se străduieşte, în multe domenii, să elimine cuplurile.
Aceasta cu preţul unui mare efort, căci auditorul nu Se va simţi satis
făcut decât dacă poate face loc, în mintea lui, noţiunilor vechi. Adesea
ne vom sprijini, pentru respingere, pe un alt cuplu. Cel mai uşor va fi să
pretindem că disocierea era iluzorie, bazându-ne pe un cuplu verbal; o
real
altă tehnică va consta în a arăta că problema, pe care disocierea era
destinată să o rezolve, era artificială, bazându-ne pe un cuplu artificial;
autentic
sau chiar că problema se Va pune din nOU exact în aceleaşi condiţii, fără
ca acordul provizoriu asupra disocierii să fi adus vreun beneficiu în
coerenţa gândirii1•
Dar efortul argumentativ vizează foarte adesea nu respingerea
cuplurilor stabilite, ci răsturnarea lor. Aceasta va acţiona numai asupra
unuia sau a mai multora dintre ele; căci interesul răsturnărilor vine
exact din aceea că aceste cupluri se inserează într-un ansamblu admis,
de altfel.

I CL, spre exemplu, G. RYLE, TIre Clmcept [�f mind, p. 305.
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Este de la sine înţeles că o răsturnare de cuplu nu este niciodată
completă, în sensul că o noţiune care devine termenul 1 nu mai este
ceea ce era atunci când o ştiam ca termen II, un termen neputând fi
conceput decât în raportul său cu alt termen al cuplului. Aproape
întotdeauna, o schimbare de terminologie va arăta devalorizarea care
se asociază cu noţiunea devenită termenul I şi valorizarea care se
asociază cu cea devenită termenul II; el va arăta că răsturnarea se
inserează într-o altă viziune despre situaţia respectivă sau despre lume.
În faţa cuplului interpretare există cuplul literă (această răsturnare este
literă
spirit
postulată în mod curent când un jurist susţine o anumită interpretare:
interpretarea care are succes devine termenul II). În faţa cuplului teorie
fapt
vom avea cuplul fenomen.
principiu
Utilizarea neobişnuită a unor noţiuni ca termenul II, chiar
întâmplătoare, marchează originalitatea gândirii. Cunoaştem foarte
bine cuplul normal, legat de cuplul exemplul; or, în piesa lui Salacrou,
'
normă
arhetip
llrl 0/11 ca toţi cei/alţi, realitatea eroului, atât de mult căutată, ceea ce îi
defineşte persoana şi-i conferă, în ultimă instanţă, valoarea umană, este
nu norma, ci normaluJ2.
Răsturnarea, fără nici o schimbare de termen, are adesea un aspect
provocator, chiar dacă este justificată de o distincţie între domenii:
Cuvântul care, în exprimarea în proză, este spectrul unui gând, devine
în vers substanta însăşi a expresiei, unde, prin irizare, apare gânduP.

Când răsturnarea este marcată prin locul cuvintelor, ea poate lua
aspect de figură: unele antiteze, în special multe comutări pe care unii le
numesc reversiuni4, constau în a considera un acelaşi fenomen când ca
termen 1, când ca termen II.
rom., J'. 284; 11.1. )
2 A. SALACROU, UlI llOrrrme comme les autr es, ef. act r, p. 242; actul II, p. 277, p. 298;
actul III, pp. 31 0-31 1, p. 325 .
3 J� BOUSQUET în ARAGON, Les yeux d' Elsa, p. 146.
4 BARON, De la Rhetoriqlle, p. 360.

l Cf. KANT, Critica r aţiunii pllre, p. 305 (ed.
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Trebuie sil milnânci ca sil trilieşti, nu sil traieşti ca sa mânâncjl.
Nu trebuie sil judecam regulile şi obligaţiile În funcţie de moravuri
şi de uzanţe, ci uzanţele şi moravurile trebuie ju decate in funcţie de
obligaţii şi de reguli2.

Conform Retoricii pentru Here/l/lil/s, aceste figuri " cr�ează impresia
că cea de-a doua parte este dedusă din prima, deşi o contrazice "3. De
fapt, este vorba aici de a pune fenomenul în conexiune cu cuplurile
mijloc4, normal şi de a-i alege locul în cuplu.
scop normă
Unele dintre aceste comutări ar putea fi analizate ca o inversare de
metaforă:
Poemul trebuie sil fie o picturii vorbitoa re, iar o picturii un poem mut'.
,
Se are în vedere locul aceluiaşi obiect când ca fori!!, când ca temă,
într-un cuplu foră. Căci, să remarcăm acest lucru, există posibilitatea de
temă
a interpreta orice analogie ca o disociere a cărei temă ar fi termenul II,
diferitele fore posibile fiind termenul 1.
Există noţiuni care, din cauza obiceiurilor noastre mentale, iau cu
dificultate locul termenului 1: mai ales noţiunea de real. Totodată, ea se
inserează în cuplul real ; iar noţiunile de " fapt" sau de "dat" identificate
ideal
în mod curent cu cea de "real " se întâlnesc în calitate de termen 1,
prima în cuplul �:
drept

Pentru oamenii din partid ul catolic, libertatea de conştiinţil, liber
tatea cultelor, libertatea presei, libertatea de asociere n u mai sunt drepturi

I Citat în Retorica pel/tru Herellrrills, cartea IV, § 39.

2 Citat de BARON, De la RiJetorique, p. 360 (Bourdaloue).
Retorica penlru Here/mius, iNd.
ef. § 64: Scopurile şi mijloacele.
5 Retorica pelliru Heremrius, ibid.; ef. VJCO, Irlstill/zimri omlorie, p. 150.
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naturale, inalienabile, imprescriptibile; sunt fapte, simple fapte, pe care
Biserica romana le tolereaza, pentru ca nu le poate împiedica!,
a doua În cuplul

dat
explicaţie

Datul, de care nimeni nu se îndoieşte, este considerat drept apa
renta, în timp ce ceea ce serveşte drept explica tie, deşi rar atât de sigur,
este tratat drept caracteristica a realitatii veritabile2•
rnteresul râsturnârilor ţine În mare parte, În special În filozofie, de
ceea ce pâstrează noţiunile, prin tradiţia, prin conexiunile lor, ceva din
ceea ce erau erau ele când Îşi aveau locul lor vechi În cupluri:

Ceea ce tu numeşti forme goale şi exteriorul lucrurilor mi se pare ca
sunt lucrurile însele.
Ele nu sunt nici 'goale, nici incomplete, numai daca admitem odata
cu tine ca materia este o parte esenţiala a tuturor lucrurilor materiale.
Suntem deci de acord amândoi asupra acestui punct ca noi percepem
numai forme sensibile: dar suntem diferiţi relativ la celalalt punct - tu susţii
ca acestea sunt aparente inutile, iar pentru mine sunt existente reale3.
Termenul r vechi se transformâ În termenul II; dar câte amintiri, şi
mai ales cuvântul "materie " , pentru a indica locul primitiv al noţiunilor.
Menţinerea unor termeni tradiţionali, cu ocazia râsturnârii, se
remarcâ bine În acest pasaj de Bergson:

Or, viata este o evolutie. Noi concentram o perioada din aceasta
evoluţie într-o imagine stabila pe care o numim o fOmla. ( ... ) nu exista
forma, pentru ca forma este nemişcarea, iar realitatea este mişcare. Reala
este schimbarea continua a formei ( ...) . Când imaginile succesive nu
difera prea mult între ele, le consideram ca pe nişte creşteri şi diminuari
ale unei imagini medii, sau ca deformarea t?i în diferie sensuri. Tocmai la

! P. JANSON, Discours parlemerl taires, voI. 1, p. 53 (Sceance de la Chambre des
Representants du 17 mai 1878).
2 Cf. Ch. PERELMAN, Reflexions sur I'explication, Revue de /'Institut de Sociologie,
1939, n° 1, p. 59.
3 BERKELEY, Trei dialoguri Între Hylas şi Plri/onol/s, al 3-lea dial., p. 175.
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aceasta medie ne gândim când vorbim de esellta unui lucru, sau de lucrul
insuşi1.
Deşi punctul de vedere al autorului este absolut nou, se dezvăluie
aici interesul filosofic care este pentru el de a sublinia răsturnarea cuplului
� într-un cuplu esentă, formă .
esenţă
devenire devenire
Originalitatea viziunii şe sprijină pe un cuplu bine cunoscut pe
care ea se străduieşte să-I respingă. Esenta încetează să fie realul şi
devine aparenţă, ca teorie, formă; dimpotrivă, actul deviQe termen II ca
ceva concret, viu.
O disociere de noţiune ne pune la adăpost faţă de incompati
bilitatea pe care ea o rezolvă. Dar noi dificultăţi se ivesc În legătură cu
termenii astfel stabiliţi. De aceea se observă, atât în gândirea practică
sau filosofică, o tendinţă către noi subdiviziuni. Acestea vor acţiona
când asupra lui 1, când asupra lui II, iar noi vom fi În prezenţa unor
scheme de tipul următor/pe care le-am putea califica drept disocieri În
evantai:
11< 11.
_I_
II <l...
II
II
Filosofia lui Schopenhauer furnizează exemple excelente în acest
sens. Se găseşte acolo un cuplu caracteristic obiectivitate, (Objectităt):
(WilIe)
voinţă

Nu există decât acest lucru in sine ( . .. ) voin�a ( . . ) ea nu cunoaşte
multiplicitatea, este unica. ( . . . ) Multiplicitatea lucrurilor în spatiu şi timp,
care in totalitatea lor sunt obiectivitatea ei, nu o atinge2.
.

1 BERGSON, Evoluţia creatoare, p. 327. (Institutul european, Iaşi, 1998, p. 276.
Traducere de Vasile Sporici.)
2 SCHOPENHAUER, ed. Brockhaus, voI. 2: Die Welt als Wille ltlrd Vorstellullg,
Erster Band, § 25, p. 152.
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Dar această obiectivitate, această reprezentare, se scindează ea
însăşi în doi termeni lucruri (în sens platonician), în timp ce termenul
idei
Begriff
legat de cuplul
idei Însuşi dă naştere unui cuplu concept,
intuiţie Anschauung
partial.
total

Tdeile sunt în realitate ceva intuitiv şi prin aceasta ( . . . ) ceva inepu
izabil ( . .. ) . Simplul copcept, dimpotriva, este ceva complet determinabil,
epuizabiJl.
Aceste aprofundări succesive, care permit să nu se sacrifice
rezultatele obţinute, acordurile dobândite, noţiunile de care se dispune,
se prezintă În toate sectoarele gândirii. Ne putem Întreba dacă ele nu
caracterizează mai ales domeniile În care se ezită să se opereze o
răsturnare de cuplu. Sfântul Toma vrea să se dedice literei textului, să
menţină deci cuplul interpretare. Dar, pentru a evita incompatibilităţile
text
cu ştiinţa, va prefera interpretarea care, "În mod superficial mai puţin
IiteraIă " 2, este din punct de vedere raţional mai satisfăcătoare, intro
ducând astfel un cuplu literă aparentă .
literă reală
Disocierile noi, În profunzime, se fac, evident, după criterii care
pot fi cu totul diferite de cel al disocierii pe �are se inserează. Şi acesta
este interesul lor. Ele au totuşi ca efect pe acela de a apropia, din
punctul de vedere al valorii, toţi termenii I. Mauriac introduce astfel,
prin disociere În interiorul unui termen II, judecăţi severe:

Exista o falsa sfintenie - nu În sensul imposturii grosolane a lui
Tartuffe -, falsa, În ciuda sau probabil chiar din cauza efortului sincer,
eroic, al omului care i se dedica3.

1 SCHOPENHAUER, ed. Brockhaus, voI. 3: Die Welt als Wille IlIId Vorstellll/lg,
Zweiter Band, Kap. 34, p. 466.
2 E. eTLSON, Tomis","l, p. 246 . (Ed . rom.: Buc., Humanitas, 2002, pp. 142-1 52.
Traducere de Adrian Nita ; n.t. )
3 F. MAURIAC, Les maisonsfugitives, p. 19.
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Cele câteva indica tii care preced arată din plin rolul disocierilor,
atât in gândirea filosofică, cât şi În gândirea cotidiană. Ne vom limita
aici la a analiza câteva raţionamente care raporteazA cuplul aparenţă la
realitate
cuplurile mijloc şi consecinţă.
·
fapt
scop
Când ezităm Între conduite de adoptat şi când este vorba să li se
acorde o ordine de prioritate, este normal să fie situate Într-un ansam
blu care se sistematizează în raport cu un scop pe care ne străduim să-I
realizăm: scopul devine un criteriu care permite aprecierea şi
ierarhizarea mijloacelor, el devine normativ, În raport cu mijloacele,
care sunt multiple, în timp ce el este unic. În activitatea noastră,
mijlocul nu este decât un scop aparent, în timp ce scopul este obiectul
real al preocupărilor noastre. Dar, pe de altă parte, ne putem servi de
cuplul mijloc în calitate de criteriu al cuplului aparentă, realitatea fiind
realitate
scop
ceea ce vrem cu adevărat să cunoaştem, aparenţa nefiind decât un
mijloc de a izbuti, pe căi multiple şi echivoce. Astfel, Schopenhauer nu
va vedea În iluzia amoroasă decât un mijloc prin care se manifestă
vointa speciei, care este realitatea profundă şi care este singura care
contează]. Rezultă de aici că tânăra fată, pe care părintii săi vor să o
căsătorească cu un bătrân bogat şi care refuză cu încăpăţânare acest
lucru, din dragoste pentru un bărbat tânăr, nu este egoistă decât În
aparentă şi că, în realitate, ea se sacrifică pentru binele specieP. Faptul
că, în cazul acesta, dorinţa tinerei fete coincide cu binele speciei nu este
decât accidental; în alte circumstante, dacă, spre exemplu, ea refuză să
aibă copii, apare opoziţia. Dragostea individuală este o manifestare a
voinţei speciei, singura esentială, manifestarea Însăşi nefiind decât un
mijloc, decât o aparentă, decât un accident p u r Întâmplător. Scopul real
permite astfel să fie opus realul manifestărilor sale, aparente, Întâmplă
toare, accidentale.

] I SCHOPENHAUER, ed. Brockhaus, voI. 3:
Zweiter Band, Kap. 44, p. 636.
2 Ibid., p. 640.
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A trata ceva drept mijloc înseamnă să-I devalorizezi, înseamnă să-i
răpeşti valoarea absolută, valoare care se acordă acelui ceva care are
valoare În sine, acelui ceva care are valoare ca scop, sau ca principiu.
Am văzut că este unul dintre reproşurile pe care idealiştii le fac
utilizării argumentului pragmatic: apreciind un fapt În funcţie de
consecinţele sale, pare a-I considera drept mijloc în vederea conse
cinţelor sale şi, prin chiar acest lucru, el este devalorizat!.
Am văzut, de asemenea, că un acelaşi fenomen, tratat alternativ ca
mijloc În vederea unui scop sau ca un fapt sau ca un principiu care
antrenează o consecinţă, nu are, În aceste două cazuri, aceeaşi valoare2.
Î nseamnă că se transformă În termen 1 al unui cuplu mijloc ceea ce era
scop
termen TI În cuplul
consecintă
. A considera ceva drept mijloc
fapt sau principiu
Înseamnă a spune că aceasta nu este decât aparent preocuparea noastră.
Elogiul este o consecinţă a virtuţii. Dacă aceasta privită ca un mijloc de
a străluci, înseamnă că nu-i acordăm decât o valoare secundară:

Astfel, zelul pe care îl araUI fatll de onoare ne face sll credem cll nu
iubeşte virtutea şi, ca urmare, îl face sll pa rll nedemn de onoare3.
Unele efecte nu pot fi obţinute, după cum se vede, decât cu con
diţia de a nu fi căutate sau cel puţin de a se prezenta ca o consecinţă a
unor fapte independente de voinţă sau de o conduită determinată de
alte preocupări. Ne vom aminti de pasajul lui Proust deja citatl. Un fapt
este devalorizat, iar consecinţele sale normale nu se produc, dacă este
perceput ca un mijloc În vederea consecinţelor sale. Mijlocul, termen 1,
va fi calificat în mod peiorativ drept procedeti . Vom vedea, mai departe,
În ce fel sunt supuse acestei descalifidiri tehnicile argumentative înseşi.
Boala diplomatică, cea în care nu credem, pentru că ea îl serveşte
prea bine pe aşa-zisul bolnav, permiţându-i să-şi prezinte absenţa ca pe
1 Cf. § 62: Argumentul pragmatic.
2 ef. § 63: Leglltura cauzalll ca raport al unui fapt cu consecin ta lui sau al unui
mi jloc cu scopul sllu ..

3 BOSSUET, Sennons, voI. II: Sur I'Ironneur dl/ mOllde, p. 726.
4 M. PROUST, [II căutarea timp II lui p ierdut, vo). Prizoniera, TI, p. 210. (Ed. rom.:
Uni vers, Bucureşt i , 1998; pp. 324-325; n. t. )
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un lucru nepremeditat, Întrucât ea nu este consecinţa unei situaţii de
fapt, este procedeul prin excelenţă.
Î n măsura În care ceea ce este mijloc este invocat ca scop, el va fi
calificat drept pretext:

Cât despre Henriette, între noi este doar un joc,
O mascll ingenioasll, un pretext, frate dragll,
Pentru a acoperi alte focuri, cllrora le ştiu taina'.
Ceea ce trecea drept scop poate deveni deci termen 1 în cuplul
consecintă sau în cuplul pretext .
fapt
scop
Valorizarea fenomenelor va depinde strîns de locul,lor în cupluri.
Ceea ce nu este decât consecinţă, care nu este fapt sau principiu, are
mai puţină importanţă: de aceea orice studiu despre cauzele crimina
lităţii, din care ar rezulta că aceasta nu este decât consecinţa unei stări
de lucruri preexistente, scade mereu puţin, că vrem sau nu, indignarea
morală cea mai justificată. Pentru aceleaşi motive, se resimte în mod
spontan ca o devalorizare indiscutabilă transformarea fenomenelor de
conştiinţă în epifenomene, tentativa de a face din om un produs al
mediului său. Chaignet, apreciind opiniile lui Taine, care sunt o prezen
tare a fenomenelor culturale drept consecinţă, ca termen 1 al unui cuplu
al cărui mediu social ar fi termenul Il, scrie:

Omul nu mai este măsura însăşi a lucrurilor: el este jucăria lor.
Geniul pe care ne plăcuse până aici să-I considerăm drept o forţă, o cauză,
nu este decât un rezultat; nu mai este o lumină, ci o reflectare; nu mai este o
voce, este un ecou2.
Omul, chiar genial, nu mai este realitatea care contează: este o
reflectare, un epifenomen, o aparenţă. Consecinţa, ca şi mijlocul nu sunt
apreciate decât în funcţie de faptul sau de scopul de care depind:
alegerea unuia sau a altuia dintre cuplurile mijloc sau consecintă duce
fapt
scop
la valorizarea sau la devalorizarea aceluiaşi fenomen.

I MOU ERE, Felllllles Sal'Qlltes, II, 3; ef. UTIRE la cuvintul pretext.
2 A. Ed. CHAIGNET, LII r/I/?/orique el SOli l,is loire, p. XV.
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Libertatea este valoarea fundamentală a existenţialiştilor. Totuşi,
când este vorba despre devalorizarea libertăţii femeii romane în Anti
chitate, s. de Beauvoir nu ezită să transforme această libertate Într-un
mijloc şi Încă Într-un mijloc pentru un scop fără consistenţă, Într-o
libertate "Întru nimic " l. Invers, pentru a valoriza curajul, În mod
normal apreciat ca un mijloc preţios În acţiune, Jankelevitch va scrie:
( ... ) această virtute este in acelaşi timp formalll şi categorică; intelegeţi că
ea este întotdeauna frumoasll şi intotdeauna virtuoasll, oricare ar fi conti
nutul ei, şi nu depinde de valoarea scopului său2•

A vedea cunoaşterea ca pe o consecinţă a realului, acţiunea ca
rezultat al cunoaşterii, Înseamnă să susţii un realism ontologic, Întâie
tatea teoreticului asupra practicului. Pragmatismul, dimpotrivă, va
aprecia În funcţie de acţiune, care este unicul scop şi unicul criteriu, atât
al cunoaşterii, cât şi al concepţiei pe care ne-o facem despre real. Astfel,
E. Dupreel nu vrea să vadă În ontologismul Însuşi decât sfârşitul lui:

( .. .) filosoful merge clltre fiintll şi ne spune ce este ea, care-i este rostul?
Ca să fim conştienţi de i/l/!vitllbillli prealabil, de tot ceea ce, în aranjarea
actelor noastre şi În pozitionarea scopurilor noastre, ni se impune ca
obstacol sau ni se oferă ca mijloc. A cunoaşte fiinta, dacll este o bucurie sll
o descoperi, este şi principiul unei resemnllri. Se Întelege c1I, În cazul
filosofului, aceasta este o resemnare entuziastă, pentru cll, fiind primul
resemnat, el va trece, in ceea ce-i priveşt� pe cei pe care-i informeazll,
drept ghid şi uneori drept şef. După ce a ingenunchiat În fata zeului,
preotul se Întoarce şi comandă3.
Un scop recunoscut nu este totuşi un scop absolut: o nouă diso
ciere ÎI va putea transforma într-un mijloc În vederea unui scop ulterior.
Acesta din urmă va permite să se discearnă, În scopul iniţial, care Îşi va
fi pierdut valoarea de termen II, ceea ce constituie un bun sau un rău
mijloc, adică {:eea ce, ca termen 1, păstrează o oarecare valoare.
Nimic nu se opune teoretic repetării infinite a acestei operaţii,
acestei transformări de scopuri în mijloace prin disociere, ş i descalifiI S. DE BEAUVOIR, Al doile a sex, 1, p. 153. (Ed. rom.: Univers, Bucureşti, 1998, 1,

p. 120; n.t.)
2 v. JANKELEVITCH, Traite des llerllls, p. 189.
3 E. DUPR EEL, Esquisse d'/l/le pl1ilosop/lie des valellrs, p. 24.
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cării ce rezultă de aici. Acest proces Îi permite unui adversar al rationa
lismului, ca Buber, să stigmatizeze viziunea despre lume a celui pentru
care totul nu este decât tehnică, decât raport Între mijloc şi scop. Pentru
Buber, tot ceea ce tine de util, face parte din domeniul lui aces ta:

Dezvoltarea funcţiunii experimen tale şi utilizatoare se face de obicei
paralel cu reducerea puterii de relatie a omului. ( . ) Dar omu l
arbitrarului, incredul pânll în mllduva oaselor, nu vede pretutindeni decât
incredulitate şi arbitrar, alegere a scopurilor şi nllscocire a mijloacelor.
FlIrll sacrificiu şi fllrll gratie, fllrll întâlnire şi prezenţll, o lume înglodatll în
scopuri şi mijloace este lumea lujl .
.

.

Efortul filosofic al lui Buber, insistând pe posibilitatea constantă
de a transforma În termen 1 termenul Il din orice cuplu mijloc, descalifică
scop
acest cuplu în întregime şi viziunea despre lume care-i este ataşată, În
beneficiul unei lumi În care primează întâlnirea şi iubirea umane, întâl
nirea şi iubirea de Dumnezeu. El ne furnizează un eşantion interesant
care arată cum poate provoca tehnica disocierii cuplurilor filosofice
respingerea celor doi termeni ai cuplului, negarea punctului de vedere
pe care Îl presupune recurgerea la acest cuplu, în numele unei alte
viziuni şi al unui alt criteriu al realităţii.

§ 93. Exprimarea disocierilor
,

Prezenta unor cupluri filosofice se face cunoscută, celui care
cunoaşte uzajele unei limbi, prin expresii caracteristice care permit
la prima vedere să se distingă termenul 1 de termenul II. Astfel, plecând
de la opozitia aparentă oricare dintre notiuni poate fi disociată prin
realitate
adăugarea adjectivelor " aparent" sau "real", sau a adverbelor ,,(în
mod) aparent" sau " realmente" . În general, de fiecare dată când o diso
ciere se exprimă printr-un cuplu de substantive, adjectivele şi adverbele
derivate vor putea indica noi disocieri. Cuplul nume va permite să se
lucru
1 M. BUBER,
105-106.)

Eli şi Tu,

pp. 71, 95. (Ed. rom.: Humanitas, Bucureşti, 1 992, pp. 68,
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opună salariul nominal salariului real, iar cuplul literă va permite să se
spirit
scrie că, atunci când cuv�ntul lui Dumnezeu este fals În litera lui, el este
adevărat În spirit!.
Articolul hotărât (soluţia), demonstrativul (această lume, ille hommo)
pot arăta că este vorba despre soluţia bună, despre lumea reală, despre
omul veritabil, singurele lucruri care contează. Majuscula, şi ea, va
anunţa termenul II: Războiul este adevăratul război; iar Amphion va
cânta:

Am rllnit, lovit,
Vrlljit, poate,
Trupul secret al lumii?
(.. . )
Şi am atins Fiinta însllşi pe care ne-o ascunde
Prezenta oricllror lucrurj2?
Termenul II este în general numit propriu-zis". Dimpotrivă, lipind
"
de un substantiv un prefix ca pseudo, cvasi, nql1, se anunţă prezenţa unui
termen 1:
( . . . ) pseudo-atelll, negând existenta lui Dumnezeu, neagll existenta unei
abstracţiuni ( . .. ) pe care o numeşte Dumnezeu, dar care nu este
Dumnezeu, - el neagll existenţa lui Dumnezeu pentru c1l il confundll pe
Dumnezeu cu această entitate imaginarll (...) adt:l'ărat,d atell, negând
existenta lui Dumnezeu, - neagll realmente, printr-un act al intelectului sllu
care cere sinelui să transforme intreaga sa listă de valori şi să coboare in
profunzimile fiintei sale, existenţa acestui Dumnezeu care este obiectul
autentic al ratiunii şi al credinţei şi pe care el îl intelege în noţiunea sa
veritabi 1113.

Termenul II este cel autentic, veritabil, real; termenul 1 desemnea
ză aici, cum se ÎntâmplA adesea, o entitate imaginară, un fabricat ilu
zoriu, o teorie inadecvată.

ef. § 84: Efectele analogiei. A se nota c1l continutul unei disocieri poate cores
punde temei şi forei unei analogii.
2 P. VALE RY, Poesies. Ampl1ion, scena V, p. 283.
3 J. MARIT AIN, Raiso" et raisons, p. 161 .
!
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Sartre va vorbi despre " cvasi-multiplicitate" care este, de fapt, " o
unitate care se multiplică " I. Husserl desca lifică filosofiile sceptice
tratându-le drept " non-filosofii " :

Luptele spirituale propriu-zise ale umanismului european ca atare
se deruleazA ca nişte bpte î"tre filosofii, şi anume între filosofiile sceptice "
acestea sunt mai degrabll nişte "Non-Filosofii (Unphilosophien) care nu-i
pllstreaz1l decât numele dar nu şi misiunea - şi filosofiile veritabile şi încll vii2.
Alături de prefixe descalificante, există o serie de alte expresii care
arată că este vorba despre un termen I, începând cu cuvântul "a pre
tinde " până la punerea între ghilimele.
Lefebvre va spune, referitor la argumentele idealismului:

Idealismul nu g1iseşte argumente (dacă se poate spune aşa!), decât
inversând nu numai procesul real al cunoaşteriP.
Şi va mai scrie:

Paradoxul, la care este constrâns idealismul modern, judecă efectul
"criticii" salei (. . . ).
Este cunoscut uzajul frecvent al acestei forme de descalificare din
polemica comunistă'.
Aceste denumiri diferite ale termenului 1 fac aluzie la cuplul opinie,
adevăr
subiectiv, verbal,care disting ceea ce se pretinde de către unii de ceea
obiectiv real
ce este real.
Astfel de opinii sunt descalifica te ca naive l, ca erori, iluzii, mituri,
himere, prejudecăţi, fantezii; obiectul lor este idol, fantasmagorie; ele

I J.-P. SA RTRE, Fii"ţa şi "callllll, p. 1 79. (Ed. rom.: Ed. Paralela 45, Piteşti, 2004,
p. 208. )
2 E. HUSSERL, La crise des sciences europeennes et la phenomenologie
transcendantale, Les etl/des plJilosop',iques, 1949, n" 2, p. 1 39.
3 H. LEFE BVRE, A la II/I/Iiere dl/ I/Iateri alisl/le di aleetiql/e, 1: Logiqlle formelle, logil/lle
4
5

dialeeliqlle, p. 24.
Ibiti., p. 24.

ef. A. KOESTLER, în R. CROSSM AN, Tlle God /Ilai failed, p. 56.
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constituie o mască, un obstacol pentru cunoaşterea realităţii; Într-adevăr,
termenul l este aparent şi vizibil, dat În mod nemijlocit; in măsura În
care nu ne indică termenul II, el riscă să ni-I ascundă. Este modul
obişnuit În care filosofii hinduşi opun realitatea aparenţei:
Sufletu 1, existenta psihicll, este în contact direct cu adevllrul divin,
dar în om su fletul este mascat de mental, de existenta vitalll şi de natura
fizic1l2.

La fel, În fenomenologia lui Levinas, imaginea nu este o reprodu
cere a obiectului, ci posedă o oarecare opacitate care ne ascunde
realitatea).
Aceasta, Într-un frumos poem filosofic de Girolamo Fracastoro,
este prezentată ca ceea ce transpare În noapt � :
Nu ştii cll toate lucrurile pe care le acoperll noaptea
Nu su nt adevllrate aşa cum sunt ele, ci umbre sau
Spectre, prin care transpare o Figurll Strllinâ4?

Menţionarea unei substituiri semnalează adesea prezenţa unei
disocieri: se doreşte să se arate di subiectul, luând drept termen II ceea
ce nu este decât termen 1, ajunge să se înşele:
întotdeauna intelectul Înlocuieşte cu propriile sale reprezentllri con
structii, opi nii, cunoaşterea veri tabilăS.

Prin aceasta, subiectul Îşi oferă motive aparente de a acţiona care
trebuie exorcizate:
Din supunerea fatll de Divinitate nu trebuie să faci o scuzll, un
pretext sau o ocazie pentru a te supune propriilor tale dorinte, agitaţiilor

E. HUSSERL, op. cit., p. 140; ef. şi versurile poetului negru CEsAIRE care ii
numeşte pe albi invinglltori omniscienti şi naivi " , comentat de J.-P. SARTRE,
Sitllatiolls, III, p. 265.
2 ShrÎ AUROBINDO, Glridul yoga, p. 187.
) E. LEVINAS, Realitatea şi umbra sa, Les temps modemes, nov. 1948, pp. 777, 780.
4 G. TOFFANIN, Storia del/' ulllal1esilllO, p. 303. Girolamo FRACASTORO, Opera
Olll Il ia: Carmin um liber unus, Ad. M. Antollilll" Flalllillilll/I et Galeatilll/I
Florill10lltilllll, p. 206 a.
5 ShrÎ AUROBINDO, Glridul yoga, p. 186.
I
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tale inferioare, ego-ului ti'!u sau vreunei forţe a ignoran ţei şi a obscuritătii
care ia în mod fals aparenţa Diviniti'!ţi P .

Pentru a evita această capcană, trebuie îndepărtată orice impuri
tate, care produce tulburare şi eroare. Purificarea este un proces care
permite eliberarea termenului II de ceea ce nu are decât aparenţa lui, de
ceea ce nu constituie decât o aproximare mai mult sau mai puţin
imperfectă a acestuia. Rolul psihologului curant, după Odier, este de a:
reduce unele obstacole care se opun liberului elan spiritual ( . . . ). Este o
operă de purificare2.

Aparentul, este vizibilul, care se află la suprafaţă, care este super
ficial, iar prin aceasta nu este decât un mic fragment al realităţii, care
vrea să treacă drept întreg:
( . . . ) acest mic mental, acest mic vital, acest mic corp pe care îl numi m
noi-înşine nu sunt decât o mişcare superficială şi nicidecum adevăratul
nostru " eu". Tot ul nu este decât o fărâmi'! de personalitate cu tot ul
exterioari'!, promovată în timpul unei scurte existenţe pentru jocul
ignoranţeP.

La fel se întâmplă cu tezele contradictorii dintr-o discu ţie, care
sunt depăşite în sinteză:
Tezele de faţA se descoperă astfel ca fiind incomplete, su perficiale,
ca fiind nişte aparenţe de ·moment, nişte frânturi de adevăr. . . " Noi dăm
numele de dialectică mişcării mai elevate a raţiunii în care aceste aparenţe
separate trec una în alta ( . . . ) şi se depi'!şesc (Hegel, Logica Mare, 1, 1 08)"4.

Fragmentarul este destinat să dispară, el nu este decât fugitiv şi
accidental; este real, dimpotrivă, ceea ce este profund, durabil, perma
nent, esenţial. Este normal ca toate activităţile care vizează degajarea
termenului II în toată puritatea lui să fie concepute ca o eliberare, ca o
luptă contra obstacolelor acumulate de termenul I. Pentru a triumfa,

I lbid., p. 56.
2 Ch. ODIER, Les deux SOll rces, collsciel1te el illCOIIscierr te, de la vie //Iomle, p. 31 .
3 Shrî AUROBINDO, GI,id1l1 yoga, p. 189.
4 H. LEFEBVRE, A la lrlll,iere du lIIaterialis/IIe dialecliqlle, 1: Ltlgique jor/llelle, logiqlle
dialectiqlle, p. 148.
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trebuie să tratăm tot ceea ce priveşte termenul I ca pe ceva străin, ca pe
un inamic:
Când trăieşti în adevărata conştiinţă, simţi dorinţele în a fara ta,
venind din afară . . . Prima condiţie pentru a te debarasa de dorinţă este
deci aceea de a dobândi adevărata conştiinţă, căci este mai uşor în acest
caz să alu ngi dorinţa decât dacă trebuie să lupţi contra ei ca împotriva
unei părţi constituante a fiinţei pe care ar trebui să o a ru nci departe de
tine. Este mai uşor să te debarasezi de o acreţie decât să ampu tezi ceea ce
simţi că este o bucată din tine însuţj l .

Acest pasaj este deosebit de interesant, pentru că respingerea într-un
termen I a elementelor de care vrem să ne debarasăm este preconizată
În mod deschis ca fiind o tehnică mai eficientă decât cea care ar consta
În a ne face stăpânul lor prin constrângere morală, adică prin sacrifi
carea unei părţi reale din noi înşine.
Termenul I va fi adesea descalificat ca fals sau artificial, în opoziţie
cu ceea ce es,te autentic sau natural. Tarde s-a ridicat Înpotriva acestei
tehnici de descalificare, răspândită de către romantici, care tratau de
art ificial tot ceea ce le displăcea:
Există prostul obicei de a numi artificială, în orice ca tegorie de
fenomene sociale, ordinea stabilită de lII/i-col/ştiil/ţă; arti ficiale, codi ficările
durabile introduse în limbi de VTeun gramatician faimos precum Vaugelas;
artificiale, codificările legislative, consti tuţiile dintr-o bucată, compendiile
teologice; artificiale, mai ales, aceste mari filosofii enciclopedice, ţâşnite
din mintea vreunui Aristotel, a vreunui Descartes, a vreunui Kant, care
din mii de bucăţi de ştiinţă fac un singur şi boga t veşmânt - sau deghi
zare - a ceea ce este adevărat ( . . . ); artificial, în sfârşit, în conformi tate cu
economiştii vechii şcoli, orice regim industrial şi economic care nu se va fi
făcu t de la sine, orice ierarhie şi orice disciplin!! a di verselor producţii, a
di verselor i nterese, care, chiar l i beral!! şi, Într-o oarecare măsură, i ndivi
dualist!!, s-ar fi n!!scu t cu păcatul originar de a fi fost elaborat!! în mod
savant de u n singur cap, u tilizând lucr!!rile a mii de spirite anterioare2•

Această descalificare pe motiv de falsitate va fi recunoscută în
foarte multe cazuri: adversarii metafizicii îi vor califica enunţurile drept
I 5hrÎ AUROBINDO, Ghidlll yoga, p. 99.
2 TARDE, La logiql/e sociale, pp. 203-204.
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"
"
" fictitious în opoziţie cu "genuine l; Pareto, adversar al compromi
ui,
al
raţionamentului
persuasiv,
îl
va
califica pe acesta drept "derivaţii "
sul
în raport cu "reziduurile " care sunt adevărata realitate a vieţii sociale2;
exis tenţialiştii contemporani se vor servi, în încercările lor, de
descalificare, de adjectivul "inautentic ", alţii de termenul " mecanic ".
Fiecare doctrină îşi elaborează cuplurile sale filosofice, termenul II
indic ând ceea ce serveşte drept criteriu de valoare, termenul 1 ceea ce
nu satisface acest crite riu. Dar vedem cii există anumite trăsături care
ca racterizează la modul cel mai general termenul 1. Nu rezistăm
dorinţei de a cita aici, pentru a sublinia bine acest lucru, un amplu
extras dintr-o pagină de Nelly Cormeau. Criticul care a întâlnit la
Mauriac mai multe teme pe care noi le vom grupa cu uşurinţă în jurul
unui cuplu central
social
şi care, aplicând autorului însuşi valorile
individual
pe care acesta le evidenţiase, se exprimă astfel:
Există, la Mauriac, ceva îndrăzneţ şi autel/tic - am spune cu toa tă
inima lIepaltiat - o illtegritate indi viduală, un nucleu de puritate care nu se
Iasă nici intimidat, nici falsificat de lume şi de viata socială . . . Dar tot ceea
ce este slIprastrllclu rii pur socială este puţin spus că-1 Iasă indi ferent: a m
văzut c u ce virulentă biciuieşte convenientele", compromisurile, preju
"
decătile. ( . . . ) EI are oroare de caste ( . . . ) gru pări factice ( . . . ). Lumea
l,olllează lIatllra pu rii modelată de Creator ( . . . ). Cadrul său veritabil este
natura liberă ( . . . ). Trebuie oare să amintim aici toate aceste personaje care,
Într-un salon, într-un bar - În atmosfera dellatllrată şi artificialii a " lumii" s-au simţit dintr-odată Înecate de un val imens de disperare? (.. ) Or,
Mauriac este întotdeauna pentru adevăr împotriva ",il/cillllii, pentru sl,irit
contra traditiei, pen tru autel/ticitatea raporturilor directe de la persoană l a
persoană . . . Iar această nobleţe î,IIIăscutii, această pll ritate loială, această
il/gel/ uitate i ncoru ptibilă, această hotărâre de neclintit de a denunta orice
falsificare, este ceea ce face să lâşnească din întreaga operă a l u i Mauriac o
chemare insistentă că tre ceea ce zace mai palpitant şi mai sil/cer in noi . . .
Î n plus, toate acestea - această alltell ticitate fării fard, această absentă
candidă şi îndrăzneală a miiştii şi a ar",,,rii - sunt ceea ce îl duce pe
.

I A. J. AYER, Lallguage, TrutII al/d Logic, pp. 37, 40, 43, 50.
2 V. PARETO, Traite de sociologie gCllfrtlle, Il, § 1 403, p. 791.
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Mauriac cu atâta nepărtinire şi sinceritate, şi Î n ciuda catol icismu lui său
absolut, În întâmpinarea necredincioşilor1 .
Sunt semnalate aici, grupate Î n mod spontan sub pana criticu lui,
majoritatea expresiilor pe care le-am considerat caracteristice pentru
termenu l Il: nepoluat, nucleu, au tentic, adevăr; cele care caracterizează
termenul 1: impuri tate, suprastructură, factice, artificial, denaturat,
minciună; ideea de mască, de fard; ideea că termenu l 1 este obstacol
(armură); în sfârşit şi aceea de eroare (a falsifica).
Aceste câteva remarci referi toare la enunţarea cupluri lor nu
trebuie deloc să ne facă să uităm că o expresie utilizată În mod curent
pentru a ind ica o d isociere este depa rte de a avea Întotdeauna această
semnificaţie. As tfel, adjectivul " etern " desemnează adesea un termen II:
pentru germani i ad versari ai Celui de-al Treilea Reich, Germania eternă
era Germania veritabilă, în opoziţie cu Germania nazistă, tranzitorie,
aparentă; dar pentru Hi tler, acest adjectiv alipit cuvântului " Germania "
nu era decât o formă a superlativu lui2.

§ 94. Enunţuri care incită la disociere
În faţa anumitor enunţuri, nu putem evita disocierea noţională
dacă ţinem, cum este normal, la aspectul semnificativ şi coerent
totodată al gând irii. Aceste expres ii invită la a d isocia o noţiune, fără a
preciza totuşi în ce fel va trebu i să se efectueze disocierea. Contextul va
arăta ceea ce trebuie să fie considerat termen I sau termen II.
Astfel, acest distih al lui Schiller:

Ce religie practic? Nici una dintre toate cele
Pe care tu mi le numeşti. - Şi de ce nici una? - Aceasta-mi e rel igia!3

Nelly CORMEAU, L'ar! de Fra"rois Mal/ riae, pp. 183-184. Sublinierile ne aparţin.
Trad A. S.
2 V. KLEMPERER, L. T. 1. Nolizbuell eines Pllilologe", p. 202, p. 277.
3 Welelle Religion iell beke""e ? Kei"e vo" al/eli
Die du IIIir. - U"d war",n Keine? - AlIs Religion!
Citat de ERDMANN, Die Bedeu lung des Worles, p. 61 .
1
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î l obligă pe citi tor, pentru a Înţelege ideea, să recunoasca cu vântului
"
două uzaje care corespund unei disocieri subi nţelese
" religie
religie pozitivă , rel igiile care sunt respinse
sau
religie aparentă
rel igie veritabilă
religie naturală
corespunzând termenului 1, cea care este practicată termenului II al
c upl ului.
Acelaşi efort de disociere este cerut de expresia:

Si dllo fllcil/1I1 idem, 1/011 est idell/. / Dacă doi fac accla�i
acelaşi II/crll

lucrll,

1111 este

sau de această frază a lui Mirabea u:
Or, u n rege în acest caz nu mai este u n rege1 •
Mai multe dintre aceste expresii cons tituie ceea ce am numit figuri
cvasi logice: tautologie aparentă, negare a unui ter men prin el însuşi,
identitate a contradictorii lor2• În expresii precum afacerile sunt afa
"
ceri " , " un ban nu este [doar] un ban" , acelaşi termen nu poate fi l uat de

două ori în acelaşi sens. Mijlocul de a rezolva dificul tatea va fi acela de
a disocia în termeni I şi II.
Această disociere va fi În acelaşi timp scopul v izat prin folosirea
expresiei şi a iustificării ei. Astfel, Sartre u ti lizează expresia " fiinţa este
ceea ce este" . Intr-o l ungă argumentare, el Îi contestă ca racteru l analitic.
Interpretarea pe care i-o dă echivalează cu a disocia fiinţa În sine de
fiinţa pentru sine. Formula, spune el:

( . . . ) desemnează o regiune aparte a fiinţei: cea a fiillţei î/l sil/e. Vom vedea
ca fiinta PCIltru sil/e- Iui se defineşte, dimpotrivă, ca fiind ceea ce nu este şi
nefiind ceea ce este ( . . . ) faptul de a fi ceea ce eşti ( . . . ) E'!! te un principiu
contingent al fiinţei în sine3.
Necesitatea disocierii va pu tea rezu lta dintr-o opozi ţie între un
cuvânt şi ceea ce se consideră, în mod obişnuit, sinoni mul l u i, precum
această constatare a lui Panisse:

1 Cf. TIMON, Cartea oratorilor, p. 1 93.
2 Cf. § 51: Analiticitate, analiiă şi tautologie.
3 J.-P. SARTRE, Fiil/ţa şi malllui, p. 33. (Ed. rom.: Ed. Paralela 45, Pi teşti,
pp. 34-35.)
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CI mor, nu-mi pasă. Dar mă doare că părăsesc viata1.
Expresiile paradoxale invită întotdeauna la un efort de disociere.
De fiecare dată când este a lipit unui substantiv un adjectiv, sau un
verb, care pare i ncompatibil cu el (doctă ignoranţă, durere preafericită,
bucurie amară, a gândi ceea ce este de negând it, a exprima inexpri
mabi lul, condiţiile de capitulare necond iţion� tă)2, numai o disociere va
permite Înţelegerea.
La fel stau lucrurile când, între noţiuni, este afirmat un raport
inadmisibil, spre exemplu În această definiţie dată de arfell poetului:

Este a scrie fără a fi scriitor3.
Sau În aceste versuri din Plain-Chant:

Cerneala de care mă servesc este sângele albastru al unei lebede,
Cate moare când trebuie pentru a fi şi mai vie4.
I s-ar putea asocia maxima respectată de viaţa japoneză " a pierde
"
pentru a câştiga ale cărei aplicaţii, descrise de Ruth Benedict, arată că
ceea ce se pierde nu este decât termenul I în raport cu ceea ce se câştigă5.
Cât despre raportul de determinare între termeni identici, el nu va
invita doar la o disociere, ci va sugera că aceasta aprofundează o primă
"
disociere, dovadă expres ia " sufletul sufletului
de care uzează
Jankelevi tchb, expresie care se suprapune unei disocieri în care suflet era
termen I I .
Turnuri precum cele pe care tocmai le-am descris formează ceea
ce s-a nu mit pll radoxism, anti teză formulată cu ajutorul unei alianţe de
cu vinte care par a se exclude reciproc7, sau figura pe care Vico o
"
numeşte oximoron, " a nega un lucru pentru ca el să fie ceea ce este 8. Le
1 M. PAGNOL, Cfsar, p. 24.
2 Pentru acest ulti m paradox, ef. The memoirs of Cordell HlI ll, pp. 1 570 la 1578.
3 J. COCTEAU, Orphee (film), În Emprei/ltes, n umăr consacrat lui Jean Cocteau,
mai-iul. 1950, p. 1 63.
4 J. COCTEAU, Plain-ClIa"t, ibid., În epigraf, p. 9.
5 Ruth BENEDICT, 17,e Chrysan lhemll'" alld tlle Swvrd, p. 266.
6 V. JANKELEVlTCH, Traite des llertl/S, p. 58.
7 BARON, De la RlIetoriql/e, p. 361.
8 VICO, Instill/zioni oratorie, p. 151 .
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regăsim, de asemenea, foarte adesea în poliptolă, utilizare a aceluiaşi cuvânt
sub mai mul te forme gramaticale, î n mr limetatezt1 sau IlIrti/l lelllbo/ăl,
rel uare în două fraze succesive a aceloraşi cuvinte Într-un raport inver
sat, uneori confundată cu comutarea2.

§ 95. Definiţiile disociative
Definiţia este un instrument al argumentării cvasi logice3. Ea este,
de asemenea, un instru ment al disocierii noţionale, În special de fiecare
dată când pretinde că furnizează sensul veritabil, sensu l real al noţiunii,
opus uzaju lui său obişnuit sau aparent. Astfel ShrÎ Aurobindo, pentru a
defini " munca " , după ce a eliminat concepţiile mai uzuale, ne
"
furnizează ceea ce consideră el " adevărul mai profund al muncii :

Prin " muncă" în�eleg acţi unea făcută pentru Divinitate şi din ce în
ce mai mult în uniune cu Divinitatea - doar pentru Divinitate, şi nimic
al tceva4•
Adam Smi th, respingând celelalte cri terii, mai uşor de Întrebu
"
inţat, mai " naturale şi mai evidente , dar instabile, prin care este " în
"
general estimată va loarea bunurilor, declarase:

Munca este măsura reală a valorii de schimb a tuturor mărfuriIor5.
Opunând natura l ucrurilor semnificaţiei cuvin telor, Spinoza ne
avertizează că definiţiile sale se Înd epărtează de uzaj:

Ştiu ca uzajul dă acestor cuvinte un alt sens. Dar scopul meu este de
a explica, nu semnificatia cuvintelor, ci natura lucrurilor, şi este suficient
să desemnam pasi unile sufletului cu nume care nu se înde părtează
complet de semnifica tia pe care le-a dat-o uzajul lor, pentru ca cititorul să
fie avertizat o dată pentru totdea una6.

I /bid., p. 150.
2 ef. § 92: Rolul cuplurilor filosofice şi transformările lor.
3 ef. § 50: Identitate şi definitie în argumentare.
4 5hrî AUROBINDO, Ghidul YOgll, pp. 207-208.
5 Adam SMITH, TI,e wealtl, of I/lIliOll5, pp. 31 -32.
b 5PINOZA, Elim, Partea a III-a, Apendice, 2" , explicalie.
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Respi ngerea concepţiei vechi, ca necorespunzând realităţii, este pe
deplin explicitată În acest pasaj al lui Berkel�y relativ l a posibilitatea de
a menţine noţiunea de materie graţie u nei defini ţii noi:

( . . . ) nu există ma lerie, daca prin acest termen se înţelege o su bstanţă
negând itoare care există în afara inteligenţei: dar dacă prin ma lerie se
în�elege un lucru sensibil a că rui existenţă constă în a fi percepută, atunci
există malerie l •
Orice Încercare d e a face cunoscut prin discurs termenul II - care
nu este nicio�ată cunoscut În mod direct - va pu tea fi considerată ca o
definiţie a acestui termen, adică exprima rea cri teri il or care trebuie să ne
permită să-I delimi tăm. Sistemul Întreg va putea astfel servi drept
definiţie. Dar unele expresii formează o pauză, o articulaţie în
Înlănţu irea gând irii, pentru că ele sunt o expresie relativ condensată a
ceea ce ca racterizează un anumit termen II.
Această formulare poate fi foarte d iversă; acesta va fi, În special,
enunţul unei cond iţii:

O gândire religioasă este autentică atunci când este universală prin
orientarea sa2•
Adesea, a afirma că cutare l ucru cade sub cutare concept, sau că
nu cade, Înseamnă să introduci indirect o definiţie disociativă, mai ales
atunci când i n troducerea unui caracter nou devine criteriu pentru
corecta uti lizare a noţiunii. Aşa se facă că Isocrate spune, despre
lacedemonieni, despre care el recunoaşte că au fost zdrobiţi la Termopile:

( . . ) nu este permis a spune că au fost învinşi, fiindcă nici unul n-a
prefera t să fugă3.
.

Extinderea unor concepte corespunde uneori unei redefiniri diso
ciative, ca în acest pasaj din Cicero:

Ju decatori, violenţa nu este numai ceea ce atinge corpul şi viaţa
noastră; este ceva mult mai grav, ceva care, prin ameninţări de moarte,
I

BERKELEY, Trei dialoguri Îlflre Hylas şi PhiiolfOIlS, al 3-lea dia!., p. 213.

2 S. WEIL, L'elf racinemelll, p. 84.

3 lSOCRATE, Discursuri: Pallegiricul A lenei, § 92. (Ed. rom.: Buc., Editura pentru
literatu ră, 1969, voI. 1, p. 146.)
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ad uce spaimă în sufletul nostru şi adesea îl clatină din starea lui norma lă
îl aruncă în disperare i .

şi

Extinderea conceptului s e combină c u o mini malizare a ceea ce
constituia conceptul uzual: violenţa asupra corpul ui, cea mai vizibilă,
va deveni cu uş urinţă, dacă nu suntem atenti, termen l.
Un proced eu destul de curios constă în a da două definiţii, care, în
loc să fie tratate ca interşanjabile2, corespund una unui termen l, cealaltă
unui termen II. Iată ce spune Lecomte du Noi.iy despre c ivilizaţie:

În pri mu l rând, o definitie statică: Civil izaţia este inventarul des
criptiv al tu tu ror modificărilor pe care numai creieml le aduce condiţiilor
morale, estetice şi materiale ale vieţii normale ale omu lui în societate.
În al doilea rând, o definiţie dinamică: Ci vil izaţia este rezultatul
global al conflictului dintre memoria evolu ţiei anterioare a omului, care
persistă în el, şi ideile morale şi spirituale care tind să-I facă să o ui te1.
Rezultă în mod clar din comentarii faptul că definitia dinamică
este primordială în ochii autorului: ea corespunde realului, acelui ceva
care este profund; defini ţia statică corespunde pasagerului, aparenţei;
datorită ei, se face loc pentru ceea ce este grosso moda defini ţia obişnu
ită. Dar cele două definiţii sunt între ele într-un raport care corespunde
unui cuplu, static , reluat în filosofia bergsoniană.
dina mic
Stevenson, pornind de la o reflecţie asupra raţiona mentu lui moral,
a calificat defi niţiile de genul celor despre care vorbi m drept " definiţii
persuasive"4, pentru că ele păstrează sensul emotiv al noţiunilor, cel
care trebuie să-I influenţeze pe interlocutor, modificând totodată sensul
lor descriptiv. Indubitabil, pentru ora tor, într-un mare număr de cazuri,
este vorba despre o simplă tehnică de persuasiune. Dar, în afară de
faptul că deosebirea dintre aspectul emotiv şi cel descri ptiv al unei

1 Citat de QUINTILIAN, A r/a ora/orică, voI. II, cartea VII, cap. II I, § 17. (Ed.
rom.: Minerva, Bucureşti, 1974, p. 248.)
2 ef. § 50: Identitate şi definiţie în argu mentare.
3 LECOMTE DU NOOY, L'lw"",ie e/ sa des/il/ee, pp. 123-124.
4 Ch. 1. STEVENSON, E/lrics al/d lal/gllage, p. 210; ef. şi în 17,e E",o/ive Theory of
E/lrics, sy"'posiu III, Arislole/ial/ Society 5upplelllell tary, V61. XXII, 1948,
conununications de R. ROBINSON, pp. 89-92, şi H. J. PATON, p. 1 1 2.
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noţiuni este discutabilă) , mod ificarea operată poate rezulta dintr-o
convingere intimă pe care o considerăm conformă cu reali tatea lucru
rilor şi pe care am fi gata să o justificăm. Preferă m să insistăm asupra
modului în care defi niţia disociază o noţiune în termeni I şi I I, oricare
ar fi motivul acestei disocieri. Să remarcăm, de al tfel, că se poate
întâmpla, ca' în cazul definiţiei muncii dată de Shrî Aurobindo, ca
procedeul să nu aibă scopul de a transfera asupra unui sens nou o
valoare ad misă, ci de a valoriza o noţiune, de a-i acorda un prestigiu de
care era lipsită în uzajul său anterior.
Uneori, d isocierea va opune un sens tehnic unui sens mai uzual.
Adoptarea unui sens tehnic, rezervat unui anumit domeniu, ar pu tea să
nu aibă deloc infiuentă asupra conceptului vechi şi să treacă drept
simplă convenţie de l imbaj. Dar se întâmplă rar ca o discuţie să se
desfăşoare în întregime în interiorul unei ştiinţe consti tuite2• Iar în
momentul confruntării dintre noţiunea tehnică şi noţiunea uzuală, una
dintre ele - cea care contează pentru auditoriu - va putea juca în raport
cu cealaltă rolu l termenului II. Termenul tehnic va fi cel care se va
bucura în general de acest privilegiu. Dar uneori, dimpotrivă, el va
deveni termen I, ca în acest argument al lui Demostene:

Departe de a spune că nu sunt obligat să prezint o dare de seamă
(aşa elim preciza acest individ calomniindu-mă), recunosc că toată viata
mea am de dat seamă de tot ce am gestionat sau îndeplinit în fata voastră
ca om politic3.
"
" Darea de seamă , în sens admini strativ, tehnic, lasă loc noţiunii
morale mai generală, mai esenţială şi pe baza acestui ulti m sens, consi
derat drept termen II, se va derula în mare parte continuarea argumen
tă rii.
Multe antiteze sunt aplicatii ale definiţiei disociative prin faptul că
opun sensul u i normal, pe care l-a m pu tea crede unic, u n sens care ar fi
mai degrabă cel al unui termen II. Astfel, despre această an titeză speci
ală care era numită enan tioză şi pentru care Vico ia exemplul din Cicero:

) Cf. § 35 şi Ch. PERELMAN şi L. OLBRECHTS-TYTECA, Les notions et
I'argumentation, în voI. Seman tica, Arclr. tii Filosofia, 1955, p. 254.
2 Cf. § 50: Identitate şi definiţie în argumentare.
3 DEMOSTENE, Disc/lrsuri: Pentru coroană, § 1 1 1 .
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Există aşadar, judecatori, aceasta lege nu scrisă, ci înnâscutal .
Definiţia este întotdeauna o alegere2• Cei care recurg la ea, mai
a les dacă este vorba despre o definiţie disociativă, vor pretinde, în
general, că au desprins adevărul, unicul sens al noţiunii, cel puţin
singurul raţional, sau singurul care corespunde unui uzaj constant.
Precum Simone Weil:
Nu s-ar pu tea gasi o altă definitie cuvântului naţiune decât totali
tatea teri toriilor care recunosc au torita tea unui acelu iaşi sta t3,
sau precum Schopenhauer:
Arta are ca scop facilitarea cunoaşterii Ideilor l u mii (în sens plato
nician, singurul pe care îl admit pentru cuvântul Idee) 4.

Această pretenţie este legată de funcţionarea discursu l ui nonfor
mal. Ea nu va fi străină nici chiar celor care denunţă rolul abuziv pe
care îl joacă definiţia unor termeni: Crawshay-Wil liams consideră că
discuţiile asupra sensu lui cuvântului " good " sunt inutile căc i:
Î n măsu ra în care cuvântul " bine " are un sens obiectiv rezonabil " în
uz" , se pare ca este necesar sa-l identificam cu fericirea şi cu bunastarea
oamellilor, şi înca a oricâtor oameni este posibil5.
Se întâmplă să se apeleze, pentru a justifica definiţia, la etimo
logie, savantă sau populară: se va propune astfel un uzaj al notiunii
despre care se pretinde că este primar, autentic, adică rea l, şi care este
desprins dintre falsificările ulterioare. Jean Pa ulha n şi-a înd reptat pe
bună dreptate atenţia asupra acestei recurgeri la etimologie care i-a
inspirat remarci pertinente6.

VICO, r"s/itl/zio/li ura/urie, p. 1 50. (CICERO, Î/I al,ărarell Illi Milo, Univers,
Bucureşti, 1973, p. 1 07. Traducere de Mihai Popa.)
2 ef. § 50: Identi ta te şi definitie în argumentare.
3 S. WEIL, L'e/lraci/lemelll, p. 90.
4 SCHOPENHAUER, ed. Brockhaus, voI. 3: Die Welt als Wille 1/1/11 Vorslellrlllg,
Zweiter Band, Kap. 34, p. 466.
5 R. CRAWSHAY -WILLIAMS, 17,e comforts of u" reIlSO/l, p. 125.
n ]. PAULHAN, La prel/ve pllr /'etymvlogie.
1

542

Tehnicile arg /lll/ell tatille

Foarte apropiată de argumen tarea prin etimologie este argumen
tarea bazată pe sintaxă, ca în acest pasaj al lui Sartre:

Sil/e/e n-ar putea fi o proprietate a .fiinţei-în-sine. Prin natură el este
un reflectal, aşa cum îl indic:! îndeajuns sintaxa şi, în special, rigoarea
logică a sintaxei latine şi distincţiile stricte pe care gramatica le stabileşte
între folosirea lui "ejlls " şi cea al lui "sili". ( . . . ) EI ind ică un raport al
subiectului cu el însuşi, iar acest raport este chiar o dualitate, dar o
dualitate apa rte de vreme ce cere simboluri verbale specialel.
Şi, de asemenea, foarte apropiată va fi argumentarea care constă în
a semnala i nsti tuţii primare sau practici elementare pentru a da u nor
concepte actuale semnificaţia lor veritabilă, care nu este cea comună2.
Este cunoscută utilizarea netemperată a etimologiei de către exis
tenţial işti, şi fra ncezi şi germa ni, pentru a-şi sprijini tezele. Se întâmplă
totuşi ca, în anumite circumstanţe, un au tor, care se sprijină în mod
natural pe etimologie, să respingă explici t această legătură dintre limbaj
şi rea l :
Aceste necesităţi ale sintaxei ne-au obligat pân:! acum s:! vorbim
despre " conştiinţa nepoziţională de sine" . Dar nu mai putem uza mult
timp de această expresie în care "de sille" -le trezeşte înc:! ideea de cunoaş
tere. (Vom pune de acum înainte acel "de" -ul Între paranteze pentru a
indica faptul că el nu răspunde decât unei constrângeri gramaticale) J.
Pentru a justifica această respingere a constrângerii si ntactice,
invocată în altă parte, autorul ar fi recurs fără îndoială la o nouă
di sociere, gra matică , respingând în gramatică, aici termen 1, ceea ce nu
sintaxă
corespunde realităţii filosofice aşa cum o concepe el.
Recurgerea la etimologie nu se va limita la a găsi sensul cel " bun "
al unui cuvânt, la a-I disocia ca termen II, legând acest recurs, orice s-ar

1 J.-P. SARTRE, Fiinţa şi neanllll, p. 1 1 8-119. (Ed. rom.: Ed . Paralela 45, Pi teşti,
2004, p. 131 .)
2 Ex. G. BATAILLE: Le temps de la revolte (II), Critique, 56, p. 33, pe tema
amok-ului şi a suveranităţii au tentice.
3 J.-P. SARTRE, Fiinţa şi neantul, p. 20. (Ed . rom.: Paralela 45, Piteşti, 2004, p. 30.
Trad. de Adriana Neacşu .)
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zice de ideea unei lumi care degenerează. Uneori accentul se va pune
pe trecerea de la un termen la u n altul. Astfel Alain:
Nu exist:! gândire fară cultura, şi nici fară cult, întrucât este acelaşi
cuvânt1 •
Recu noaş terea raportului di ntre cult şi cul tură este prezentată ca
fiind descoperirea adevărului; evoluţia semantică este considera tă
drept opera uitată a u nei umani tăţi raţionale, un drum care ne fusese
ascuns de vălul ignoranţei şi care trebuie regăsit.
Pentru că este tehnică, sau pentru că ea este prezenta tă ca fiind
singura valabilă, sau pentru că se inserează Într-un ansamblu de
cupluri filosofice lega te în tre ele, disocierea noţiunilor tinde să le redea
sensul lor mai precis. Dar acest efort de precizare nu reuşeşte dacât în
măsura în care ne plasăm în interiorul cadrului tehnic, în care facem
fabula rasa din toate celelalte accepţiuni, în care se aderă la u n sistem în
totali tatea l u i . Pentru cel care, di mpotrivă, nu se închide între limitele
sale, definiţia d isociativă introduce, cel mai adesea, o nouă posibilitate
de utilizare a noţiu ni i primare, care vine să se adauge uzajelor ante
rioare şi face chiar prin aceasta noţi unea mai confuză.
Să adăugăm că definiţia disociativă a unei noţiuni poate consta în
a afirma că ea este iremediabil confuză, că uzajul său univoc nu este
decât iluzie, termen 1, uzaj parţial, de moment, şi că, pentru a rezolva
incompatibilităţile pe care aceste aspecte ale termenului 1 nu au cum să
nu le suscite, nu are alte posibilităţi decât acelea de a le deosebi atent de
un termen I I, care ar fi nopu nea rea lă, esenţială, insesiza bilă în mod
direct în pleni tudinea şi în confuzia sa.

§ 96. Retorica în calitate de procedeu
Disocierile nu acţionează numai asupra noţiunilor u tilizate în
argumenta re, ci şi asupra discursului însuşi, căci auditoru l practică
rel ati v la el, fie spontan, fie pentru că este i nvitat să o facă, disocieri
care sunt de o importanţă capi tală .

1

ALAIN, Hisfoire de IIIes pellsees, p . 217, semnalată de J. PAULHAN, La pI"cllve
par l 'ehp"o!(JXie, p. 17.
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Un procedeu este un mod de operare pentru obţinerea unui anu
mit rezultat, precum procedeul de fabricare, mijloc tehnic pentru
confecţionarea unui produs. Ceea ce se prezintă de la bun început ca
mijl oc, ca pr6cedeu, este apreciat după eficacitatea sa, şi încă la justa lui
valoare. Dar se întâmplă foarte des ca termenul " procedeu " să fie
descalificant, ca el să desemneze termenul I dintr-un cuplu fil osofic şi
să fie sinonim cu falsa aparenţă. În ţelegem să denunţăm în acest fel
ceea ce se pretinde a fi consecinţâ naturală a unei stări de lucruri şi nu
ar fi În realitate decât păcăleală, art ificiu, mijloc imaginat În vederea
unui scop; precum lacrimile mincinoase, sa u compl imentele excesive,
procedee pentru a Înduioşa sau pentru a flata.
Argumentarea destinată celuilalt, elocvenţa sub toate formele ei, a
avut de suferit d i n cauza acestei desca lificări şi este În mod constant
expusă la ea. Aceasta poate atinge cutare argument, cutare discurs
particular, artă oratorică În Întregul ei. Adesea este suficient să le cal ifici
drept re/orice pentru a răpi enu nţu rilor eficacitatea lor. Mul te sunt
asemenea acelor acte ale căror efecte nu se produc decât atunci când nu
pentru aceste efecte au fost ele real izate!.
Tratate drept procedee oratorice sa u retorice, mijloacele de
persuasiune sunt descal i fica te ca artificiale, formale, verbale - regăsim
aici termenii 1 caracteristici cupl urilor artificial, formă, verbal. Această
natural fond
real
deva lorizare este de aşa natură, Încât discursului reflectat, premed itat, i
se va prefera discursul spontan, neapretat, oricare ar fi imperfecţiunile lui.
Nu poate constitui procedeu ceea ce este rezul tatul unui impuls
irezisti bil . De aceea, scriitorul, poetu l, oratorul se vor prezenta ca fiind
sub influenţa unei Muze care Îi i nspirâ, a unei indignări care ii ani mă:
ei vor fi purtătorii de cuvânt ai unei forţe care ii dominâ şi care le
dictează discursul. Aceasta viziune romantică traduce cu ajutorul u nui
clişeu, răsuflat astăzi, ceea ce maeştrii stilului şi mari i oratori, de la
Pseudo-Longi nus la Bossuet, au subliniat mereu : elocvenţa cea mai
eficientă este cea care parc a fi consecinţa normală a unei situaţii.
Bossuet, parafrazându-I pe Sfântul Augustin, va spune:

1

Cf. § 92: Rolul cuplurilor filosofice şi transforma riie lOT.
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( . . . ) elocvenţa, pentru a fi demnA de a avea vreun loc in discursurile creş
tine, nu trebuie să fie câutată cu prea m u lt sârg. Ea trebuie să vi nă de la
sine, atrasă de grandoarea lucrurilor şi pentru a-i servi drept interpret
inţelepci unii care vorbeştel.
Va fi perceput ca procedeu discursul resimpt ca nederi vând din
obiectul său. Când auditorii sunt în comuniune cu oratorul, Î n respec tul
sau adm iraţia valorilor glorifica te, cu ocazia unui discurs epidictic,
acesta va fi rar perceput ca procedeu; dar lucrurile nu vor sta la fel
pentru terţi neinteresaţi de aceste valori. " Acestea nu s u nt decât
cuvinte" este o acuzaţie care se la nsează altora când aceştia exaltă ceea
ce ni se pare a fi inutil, Întrucât acelea n u sunt valorile noastre2• Când
Chai gnet, după atâţia predecesori, repetă:
Ceea ce este natural persuad ează, în timp ce artificiul de compozi tie
şi de expresie pare, când este perceput, o capcanâ întinsă bunei-credinţe a
auditorului, care este indignat de această păcăleală şi simte din această
cauză o nemulţumire care nu favorizează persuasiunea3,
el are incontestabil dreptate - să notăm în trecere termenii " capcană" ,
" , pădileaIă " , caracteristici pentru ceea ce se transformă În
artificiu
"
"
termen 1 -, dar cu această restricţie că, foarte adesea, calificarea drept
procedeu rezultă dintr-un dezacord de fond. Tocmai faptul că audi
torul nu-şi i maginează că poţi fi emoţionat În faţa evocări i anumitor
valori face din exprimarea acestei emoţii o păcăleală, o capcană Întinsă
alterităţii.
Impresia de procedeu poate fi totuşi resimţi tă, chiar şi în cazul
unui acord asupra valorilor, când oratorul pare di adoptă reguli şi
tehnici care, prin natura lor uniformă, sau căutată, nu par a se mula în
mod natural pe obiect. Nu vom mai găsi nimic de zis dacă, într-o
revistă de pu blicitate elveţiană4 care laudă diferitele trasee turistice,
citim descrierea fu nicu larului celui mai lung, sau a cel u i mai îndrăzneţ,
sa u dacă acelaşi buleti n conţine douăzeci de reclame, fiecare începând
cu un alt superlativ, iar percepţia procedeului devine de u n comic
1 BOSSUET, Serll/OIlS, voI. II: Sur la parole de Dieu, p. 151 .
2 Ci. J . PAULHAN, Les Jlellrs de Tarbes, p. 84.
3 A. Ed. CHAIGNET, LII r/lI?foriqlle et 50/l lIisfoire, p. 455.
4 La S u isse, aug. -sept. 1948.
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irezisti bil . Tipul acesta de procedeu este cel al ferestrelor false,
inadecvate la real, întrucât ele nu există decât pentru simetrie:
Cei care construiesc antiteze forţând cuv intele sunt asemenea celor
care fac ferestre false pentru simetrie: scopul lor nu este să vorbească bine,
ci si! potrivească figurile de stiP.
Fără ca mijl oacele util iza te pentru a persuada să aibă nimic meca
nic, sau forţat, sau artificial, si mpla prezenţă a unor scheme argumenta
tive, a unor tehnici de persuasiune transferabile, d i n punct de vedere
teoretic, la alte discursuri, poate ajunge pentru a sugera acuzaţia de
procedeu.
Pentru ca aceasta să poată fi susţinută, trebuie ca tehnica argu
menta ti vă, descalificată ca procedeu, să nu poată fi interpretată încă şi
mai bine, ca şi cum ar corespunde exact naturii înseşi a lucrurilor; or
din cauza ambigu ităţii situaţiilor argumentative aceasta este adesea o
problemă greu de rezolvat. Atunci când anticii cal ificau drept clIloare o
interpretare a real ităţii, favorabil ă tezei apăra te2, ei presupuneau o
realita te obiectivă a faptelor, împodobită, modi ficată, de către orator terminologia însăşi, şi aici, o aminteşte pe aceea bine cunoscută a
termenilor P. Dar existenţa acestei realităţi obiective, care nu coincide
exact cu interpretarea propusă, nu este doved i tă. Un procedeu uşor de
decelat nu nu mai că ar avea eficacitate scăzută, dar nu ar servi,
asemenea unei minciuni evidente, decât la a-l confunda pe autorul lui.
Totuşi reversul dificultăţii de a depista un procedeu este că orice act cu
consecinţe favorabile pentru agent este susceptibil a fi considerat
procedeu, ceea ce în ultimă instanţă va arunca o bănuială asupra
oricărei cond uite conştiente4 şi explicâ de ce fiecare crede că-şi cunoaşte
propriile mobile:

PASCAL, Cugetări, p. 834 (27 00. Brunschvicg). (Ed. rom.: Editura Aion, Oradea,
1998, p. 163.)
2 Cf. § 30: Interpretarea datelor.
3 QUINTlLlAN, A rta oratorică, voI. IT, cartea IV, cap. IT, § 88, § 97; SENECA
RETORUL, Con troverse şi sllasorii, Introducere, P. IX.
4 SCHOPENHAUER, Parerga şi Paralipomena, II, Remarci Psihologice, § 340, p. 61 1 .
1
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Raţi u nile pe care le descoperim singuri ne conving de obicei mai
lesne, decât cele apărute În mintea celorlalţj l .
Disocierea n u se opereazâ deci pentru a elimina o incompati
bilitate. Ea i m plicâ faptul că avem - pe un plan care poate varia, de
altfel, - o concepţie despre real, cri teriu care permi te decela rea proce
"
"
deului ( " argumente veritabile , " realita tea sentimentelor ora torului ,
"
" realitatea faptelor enu nţate ). O concepţie despre reali tate şi o concep
ţie despre procedeu se impl ică reciproc; ca în orice disociere, nu există
termen I fă ră termen I I . Dar nu trebuie să neglijăm faptul că tot ceea ce
favorizează percepţia ca procedeu, aspectul meca nic, exagerat, abstract,
cod ificat, formal, al discursului va sugera căutarea unei real i tăţi care
s-ar d isocia de el.
Cum trebuie să reacţionăm împotriva desca lificării discursului ca
procedeu sau, şi mai bine, cum trebuie ea prevenită?
Afirmând, după cum am văzut, că d iscursul este consec i nţa unui
fapt. Da r şi printr-o serie de tehnici dintre care unele încearcă mai ales
să prevină evocarea u nei disocieri, celelalte să furnizeze indicii care să
gara nteze că aceasta nu este oportună.
Adecvarea stilului la obiectul discursul ui, aşa cum o concepe
auditorul, evită disocierile de care trebuie să ne temem i mediat:

Stilul va avea potrivire cu subiectele propuse; căci mintea audi
toru lui trage o concluzie greşi tă, că oratorul vorbeşte În chip adevărat,
Întrucât În asemenea Împrejurări, astfel sunt dispuşi auditorii Încât
consider:!, deşi nu este aşa cum spune vorbitorul, că lucrurile stau astfel,
şi Întrucât cel care aud iază încearcă mereu simpatie pentru cel care
vorbeşte pa tetic, chiar dacă nu spune nimic2•
Unii oratori sau scriitori, pentru a sublinia mai bine ceea ce este
serios şi si ncer în propria lor atitudine, o opun la ceea ce ar fi procedeu.
Astfel, Mirabeau, în d iscursul său despre contribuţia cu un sfert d i n
venituri:

PASCAL, Cugetări, p. 833 (10 ed. Brunschvicg). (Ed. rom.: Ed. Aion, Oradea,
1 998, p. 158.)
2 ARISTOTEL, Retorica, cartea III, § 7, 1 408 a. (Ed. rom.: Editu ra I RI, Buc., 2004,
p . 3 1 7.)
1
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Ei! Domnilor, apropo de o ridicol:! moţiune de la Pa lais-Royal, de o
rizibil:! insureqie ( . . . ) a�i auzit nu de mult aceste cuvinte îndârjite: Ca /ili/la
se apti 1/1 po r!ile ROII/ei, şi IIoi deli/Jertill/! Şi bineînteles, nu erau în juru I
nostru nici Catilina, nici pericole, nici conspira ţii, nici Roma . . . Dar astăzi
falimentul, hidosul faliment este aici . . . 1
Simone Weil evocă în mod asemănător riscul de a vedea luată o
formulă drept propagandă:

A discredita astfel de cuvinte [Spiri tua litatea muncii) lansându-Ie în
domeniul public fără precau �i infinite ar Însemna să se facă un rău
ireparabi l . . . Ele nu trebu ie să fie o lozincă ( . . . ) . Singura dificultate este
neîncrederea du reroas:! şi, din nefericire, prea legitimă, a mulţimii, care
priveşte orice formulă puţin mai elevată ca pe o capcană întinsă naivi lor2•
Această tehnică, prin însuşi faptul că face aluzie la existenţa u nor
procedee, nu este l ipsită de pericole, mai ales atunci când adecvarea
enunţu l ui la real nu este, pe de altă parte, pu ternic garantată. Totuşi,
oratorul îşi poate lua u neori acest risc. Astfel, P.-H. Spaak, tra tând
drept precauţie oratorică " un omagiu adus A mericii, inserat în mijlo
"
cul unui discurs în favoarea Europei, suscită în mod intenţionat disocierea
procedeu În timp ce căldura omagi u l u i incită la a o lua drept realita te,
realitate
disocierea permite evitarea acuzaţiei de americanofil ie.
Unul din sfaturile date cu cea mai mare i nsistenţă de către profe
sorii de retorică din Antichitate era acela de a face elogiul calităţilor
oratorice ale ad versarului şi de a le ascunde, de a le minimaliza pe ale
ta l e3. Sfat urmat de Antonius:

Nu sunt un vorbitor, cum este Brutus4•
Şi pe care nu îl neglija Bismarck:

MIRA BEAU L'AM, Collection complete des Travaux ă l' Assembl� nationale,
voI. 2: Discoltrs sltr / 'e/ab/issemen/ de la con/rib/ltioll pa/riotique, pp. 186-187. T
2 S. WEIL, L 'mracillell/ent, pp. 88-89.
3 QUINTILlAN, Arta ora/orică, voI. II, cartea IV, cap. 1, § 8; voI. III, cartea XI, cap. 1,
§§ 15, 17, 19.
4 SHAKESPEARE, Iulius Cezar, actul III, sc. II. (Ed. rom.: Univers, Bucureşti,
1 986, p. 56.)
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De al tfel, Domnilor, elocvenţa nu este deloc treaba mea . . . Eu nu
sunt un orator (contestare in toate bancile), un avantaj pe care îl acord cu
uşurinţa oratorului dinaintea meal.
Este bine nu numai să lâudă m În cuvinte elocvenţa adversarul u i,
ci chiar să nu-i respingem niciodată argumentele, as tfel Încât el să pară
un avocat med iocru2. Dacă prea marea reputaţie privind elocventa
constituie un pericoP, şi mai ales reputaţia de abilita te, vom putea
totuşi să anticipăm acest l ucru, ariHând că diminu area forţei de
persuadare care rezultă de aici fiind inevitabilă, trebuie să ţinem cont
de ea :

( . . . ) Lisimah a calomniat discursu rile mele mai ales pentru ca, daca
se va constata că sunt elocvent, să se pară că merit imputările facute în
ceea ce priveşte destoinicia mea. Apoi, daca eu, în discursurile mele, voi
aparea mai prejos decât nadejdile puse în mine, voi sa va formaţi parerea
ca faptele mele sunt Înca şi mai rele4.
Tot ceea ce trădează talentul trebuie eliminat, dacă dorim să
evităm disocierea. Pentru a ne apăra contra ei, nimic nu e mai bun ca
natura l ul, cel care era atât de lăudat de că tre clasici; unele texte ale
cavalerului De Mere sunt revelatoare în această pri vinţă :

Arta bu na, care face să excel:!m în a vorbi, nu se arata decâ t sub o
aparenţa naturala: ea nu iubeşte decât fru museţea simple'! şi naiva: şi, deşi
se straduieşte sa-şi pun:! pă rţile frumoase în lumina, ea se gândeşte În
primul rând sa se ascunda . . . Gasesc ca perfect este cel care se remarca cel
mai pupn, iar când lucrurile miros a art:! şi a studiu, putem trage
concluzia ca cei care le spun nu au nimic din cele doua, sau ca nu ştiu sa
se serveasca de ele5.

Citat de H. WUNDERLlCH, Die Kl/IIst de,. Rede ill illrell Hal/ptziige/l aII dell
Redell Bislllarcks dargeste/l t, p. 1 .
2 ef. QUINTlLlAN, A rta oratorică, voI. I I, cartea V, cap. XIII, § 37, 104.
3 Cf. CICERO, De oratore, cartea I I, § 4, pe tema ignoranţei afişate de Crassus şi
de Antonius; Richard D. D. WHATELY, Ele",ell ts of RlJetoric, Partea II, cap. III,
pp. 154-156.
44 ISOCRATE, Discursuri: Asupra schi",/mlui de bUlluri, § 16. (Ed. rom.: Ed. pt.
Li teratu ra, Bucureşti, 1969. p. 186.)
5 Chevalier de M E R E, CEI/vres colllpletes, t. 1: Les cOIll'ersatiolls (a 3-a, p. 47.
1
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Elementele care pot fi in terpretate ca indicii de spontaneitate vor fi
deosebit de eficace pentru a garanta adecv area la real şi, de asemenea,
pentru a favoriza persuasiunea:

Unei persoane tinere îi scap:! anumite lucruri mărunte, care conving
pe deplin şi îl măgu lesc în chip vădit pe cel pentru care sunt săvârşite.
Bărbatilor nu le scapă mai nimic; alintările lor nu mai au spontaneita te,
vorbesc, su nt întreprinzători, su nt gr:!biţi - şi conving mai puţini.
Totodată, chiar aceste i ndicii pot fi considerate procedeu şi este
dificil, În faţa unui text, să i se determine spontaneitatea: efuziunile
roma ntice sub clar de l u nă au devenit rapid un cl işeu greu de l ua t În
serios.
J. Pau lhan a descris cu fineţe ofensivele teroriş tilor şi a contra
teroriştilor În l i teratură2. EI arată că nu există l i teratură fără retorică,
prin care el înţelege o artă a exprimării. Dar mij loacele acestei arte Îşi
pierd din eficacitate pe măsură ce sunt percepute ca procedeu. Argu
menta rea nu scapă acestei devalorizări, decât În măsura În care oratorul
sugerează, despre fapte şi despre el Însuşi, o asemenea imagine Încât
nu suntem incitaţi să facem o disociere procedeu.
realitate
Indicii de stâ ngăcie, indicii de sinceritate, sunt de asemenea utili
pentru a evita disocierea procedeu şi se confundă de altfel în multe cazuri.
reali tate
Ei vor acţiona fie prin simpla l or prezenţă, fie puşi În evidenţă de
către orator sau de către un terţ. Toate imperfecţiunile, care par, la prima
vedere, dău nătoare pentru efectul argumentativ, pot pe această cale să-I
favorizeze pe acesta, iar u nu l dintre avantajele im provizaţiei ar fi să
facă să apară, În mod spontan, i ndicii de stângăcie sau de si nceritate.
Aceşti indici privesc nu numai exprimarea forma lă, ci chiar şi
natura Însăşi a argumentelor. Al egerea u nor argumente ireleva nte
pentru dezba tere dar atingând de a proape emoţiile oratorul ui va fi, tot
atât de bine ca sunetul vocii sale, i ndice de sinceritate. Renunţarea la
anumite tehnici, faptul de a produce argumente rău adaptate audi-

1 LA BRUY ERE, Caracterele, 14, 130. (Ed . rom.: Editura pentru literatură,
Bucureşti, 1968, Despre femei, 14, voI . 1, p. 165.)
2 J. PAULHAN, Les flel/rs de Tarbes.
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toriu lui pot să nu fie fără eficienţă, iar argumentul pe măsură nu este
Întotdeauna, În ultimă instanţă, cel mai bun. Aşa cum Montaigne Îi
recunoaşte l u i Tacit si nceritatea, În aceea că povestirile sale " nu se
aplică Întotdea una la concl uziile judedlţilor sale" l, Pascal vede dovada
sincerităţii eva nghel iştilor în ceea ce par a fi imperfectiuni ale lui Isus:

De ce e slab În agonia lui? Nu ştiu să zugrăvească şi o moarte la fel ?
Ba da, căci acelaşi Sfânt Luca vorbeşte despre moartea Sfântul ui Ştefan,
mult mai eroică decât a lui Iisus Christos2•
Indicii de pasiune pot face loc unor figuri: ezitarea3, hiţ1erba/a sau
il/versiu nea, care substituie ordinii naturale a frazei o ordine născută din

pasi une; absenţa legă turilor, amestecul de figuri, ca mărturie a pasiunii,
au fost foarte bine descrise de Pseudo-Longinus4. Studiind degradările
pe care emotia i le inspiră limbii, un psiholog avertizat, A. Ombredane,
semnalează că:

Toate aceste degradări ale limbii pot fi căutate prin procedeu literar
şi multe dintre ele se integrează În stilistică: repetitia, litania, sări'lcirea
vocabu larului, hiperbola, suprimarea verbului, substituirea juxtapunerii
cu su bordonarea, suprimarea copu lelor, ruptura construcţiei etc.5.
Se regăsesc aici n u meroase particulari tăţi, prec u m parataxa, hiper
bola, deja Întâl nite şi care, în afara rolului lor argumentativ, pot fi ind ici
de sinceri tate.
Tot ceea ce furnizează un argument împotriva tezei pe care o
apără oratorul, inclusiv respi ngerea proprii lor sale i poteze6, se transfor
mă în indici de sinceritate, de loial itate şi creşte încrederea auditorilor.
Orice enunţ greoi, în special confesiunile, va fi prezumat si ncer7. De

MONTAIGNE, Esellri, cartea III, cap. VIII, p. 913 (ed. rom., p. 508).
2 PASCAL, Cugetări, p.l063 (800 ed. Brunschvicg). (Ed. rom.: Editura Aion, Oradea,
1998, pp. 510-511.)
3 QUINTILlAN, A rta oratoricti, voI. III, cartea IX, cap. I I, § 19 (ed. rom., p. 26).
4 LONGIN, Tratat despre sublim, cap. XVII, pp. 102-104.
5 A. OBREDANE, L'apllasie et /'e/abDra tiol/ de la pellsel' explicite, p. 268.
6 ARISTOTEL, Topim, cartea VIII, cap. 1, 156 b.
7 Cf. E. DUPR EEL, Essais pluralistl's, p. 114 (La deuxieme vertu du XIX" siecle).
1
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asemenea, orice enunţ care ameninţă să alieneze auditoriu ! . Şi a ici vom
avea figuri ale sinceri tăţii: licenţa] şi pseudo-licel/!a2, numită uneori asteislIl3.
În trucât orice tehnică ce pare a fi contrară scopului de atins
produce o mare i mpresie, nu vom ezita să uzăm de ea ca de u n proce
deu suprem:

Viaţa omu l ui, scrie Graciân, e miliţie contre maliţiei omului:
sagacita tea l uptă cu stratageme de rea intenţie . . . Simularea sporeşte când
îşi vede vicleşugul di bui t şi caută să amăgească chiar cu adevărul;
schimbă jocul spre a schimba terti pul şi face artificiu din neartificiu,
întemeindu-şi astutia pe cea mai mare candoare. Dă fuga luarea-aminte,
inţelegându-i perspicacita tea, şi descoperă tenebrele-mbrăcate de lumină;
descifrează intenţia, cu atât mai prefăcută, cu cât mai văd ită�.
Astfel mărturisirea, pe un ton ironic, a unui amor nesincer, îi dă
eroului şansele de a fi luat în serios. Sensibilitate modernă, ne explică
romancieru l5, dar mai ales mecanism normal al persuasi unii.
Când este sinceră conduita? Când nu este decât un procedeu care
nu are decât aparenţele sincerităţii? În lipsă de criteriu indiscutabil,
disocierea procedeu poate continua la nesfârşit şi în mod contradictoriu :
rea litate
folosi rea acestei opoziţii este cea care caracterizează, se pare, una dintre
cele mai vechi tedltle, cea atribui tă lui Coraxb, şi pe care u n schimb de
scrisori apărute acum câţiva ani în New York Herald Trib II ne? va permi te
să fie suficient ilustra tă.
Un corespondent adresase ziarului o scri soare, cu aspect profascist
şi i njurioasă pentru Statele Unite. Mai mulţi citi tori au comentat-o, unul
di ntre ei văzând în ea o formă subtilă de propagandă comunistă. Dar,
] Relorica penlrl/ Herel1nius, cartea IV, § 48.
2 Ibid., § 49.
3 O. BARON, De la Rhetorique, p. 356; J. PAULHAN, Les figures ou la rhetorique
decryptee, eallicrs du SlId, p. 371.
4 B. GRACI Â N, L'l1ol/lme de COllr, p. 12. (Ed. rom.: Humanitas, Bucureşti, 1994,
pp. 242-243 - Maxima a XIII-a.)
5 ]. L. Curtis, O,ers corbeallx, p. 96.
6 ARISTOTEL, Retorica, cartea II, cap. 24, 1402 a. O. O NAVARRE, Essai sur la
Rlletorique grecqlle avant Ar,istote, pp. 16 şi urm.
7 De la 24 aprilie la 4 mai 1948 (Ed . de Paris).
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Se in treabă alti ci titori, nu ar putea fi un fascist cel care scrie o scrisoare
pe care o doreşte a tribuită propagandei com u n iste cu scopul de a stârni
opinia impotriva ei? Jocu l interpretărilor s-şr pu tea continua pentru a
atribui, alternativ, autorul ui, obiective procomuniste sau profasciste.
Aristotel clasifică acest procedeu pri ntre enti meme aparente şi dă
legat de el exempl u l următor:
Dacă un om nu este expus la o acuzaţie, de exemplu, întrucât este
slab, scapă de acuzaţie; căci nu este un lucru verosimil; de asemenea,
scapă, dacă este expus la acuzaţie, de pildă, întrucât este puternic; căci nu
este un lucru verosimil, fiindcă el urma sol creadă cll este verosimiP,
pe care o găsim deja dezvoltată, dar cu mult mai pu ţină claritate, în
Plznidros a l lui Platon2•
Este vorba despre argumente care opu n ceea ce Aristotel numeşte
verosimilul absolut verosimilului relativ şi care se sprij ină pe o vero
simil i tate bazată pe ceea ce ştim despre normal, aceste elemente variind
în mod consta n t în cursul argumentării. Agentul care îndeplineşte un
act, sau care argumentează, se presupune că are cunoştinţă de criteriile
realului pe care auditoriul său le va aplica şi că va acţiona în consecinţă.
Acest procedeu este adesea utilizat la tribunal, ca În acest pasaj
din Antifon:

Dacă ura pe care o purtam victimei face credibile bănuiel ile actuale,
nu este oare încă şi mai verosimil ca, prevăzând aceste bănuieli înainte de
crimă, sol mă fi ferit să o comit?
( . . . ) Iar cei care urăsc victima tot atât cât mine - erau mai mulţi de
unul - nu este oare verosimil să fie ei cei care au asasinat-o, mai degrabă
decât eu? Pentru ei nu era nici o îndoială că bănuielile aveau să cadă
asupra mea, in timp ce eu ştiam bine că aş fi fost incriminat in locul lor3.
Cornxu/ n u este decât o aplicare a disocierii procedeu în domeniul
reali ta te

1 ARISTOTEL, Retorica, IRI, Bucureşti, 2004. cartea IL cap. 24, 1402 a, p. 289.
Traducere de Maria-Cristina Andrieş.
2 PLATON, PlIaidros, 273 b-c. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1983. Traducere de Gabriel Liiceanu .
.1 ANTIFON, Pri",a tetra/llxie, 2. 3; 2. 6. Citat de O. NA V ARRE, Essai sur 111
RlrCtor'ique grecqrre al't1 rrt A ristvte, p. 1 39.
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conjecturii. EI i ncită la a îndeplini anumite acte exact pentru că sunt
neverosimile şi dimi nuează, din motive i n verse, şansele de a vedea
îndepli nindu-se acte verosi mile ' . Quintilian ne sfătu ieşte să ne luăm
măsuri de precauţie atu nci când judecătorul ne este prieten căci:

existi!., uneori, judecă tori incorecţi care folosesc această cale nedemnă de a
se pronunta împotriva prietenilor şi în favoarea acelora cu care poartă
d uşmănie şi de a comite o nedreptate pentru ca să nu pară că au comis-02•
Reven irea cOrl/xl/Il/; poa te continua la infinit? Da . Dar la u n
moment d a t e l v a deveni foarte puţin persuasiv ş i chiar comic, pentru
că implică o excesivă capacitate de previziu ne. Nu trebuie să ui tăm de
altfel că adesea, dacă este vorba despre un proces, nu este suficient să
dezvoltăm coraxul numai în funcţie de una dintre părţi. Previziuni lor
uneia vor trebui să le corespundă previziuni i nverse atribuite celeilalte.
În trucât COri/XIII este legat de cu noaşterea pe care o poate avea
agentu l despre ceea ce va fi presu pus verosim il, una dintre riposte va fi
de a invoca ignoranţa criteriilor care servesc d rept bază pentru această
determinare, ceea ce ar exclude i nterpretarea situa ţiei în funcţie de
procedeu. Dar acesta este adesea un demers dificil. Simplul fapt de a n u
f i putu t prevedea c ă ar exista un l i tigiu, o problemă de conjectură care
s-ar pune, poate fi totuşi suficient pentru a mlătura băn uiala.
COri/XIII este un procedeu de argumentare tipic retoric pentru că se
bazează pe posibil ităţi de interpretare multiple; el este propriu unui
discurs non formal şi nu este i maginabil decât în faţa u nei situaţii
ambigue.

1 CE. ARISTOTEL, Retorica, cartea I, cap. 12, 1372 a.
2 QUINTILIAN, Arta oratorică, Minerva, Bucureşti, 1974, voI. 1, cartea
§ 18, p. 330. Trad ucere de Maria Hetco.

IV,

cap. I,

CAPITOLUL V

Interacţiunea argumentelor
§ 97. Interacţiunea şi forţa argument�lor
Am insistat, înainte de a întreprinde stud i u l analitic al argumen
telor, asupra caracteru l u i schematic şi arbi trar al acestuia l . Elementele
izolate în vederea studiului formează, în rea li tate, un tot; ele sunt în
interacţiune constantă şi aceasta pe mai multe planuri: interacţiune
între diverse argumente enunţa te, interacţiune între acestea şi ansam
blul situaţiei argumentative, între acestea şi concluzia lor şi, în sfârşit,
interacţiune între argumen tele conţinute în discurs şi cele care îl au pe
acesta din urmă d rept obiect.
Limitele pen tru jocu l de elemente în cauză sunt peste tot in decise.
Într-adevăr, descrierea argumentelor chemate să interacţioneze
poate fi extinsă Î ntotdeauna într-o d ublă direcţie: printr-o anal iză ma i
avansată a enunţuri lor, o analiză mai fină sa u chiar d usă în mod diferit,
şi prin luarea în consi derare a unui număr crescut de argumente spon
tane având d iscursul ca o biect.
De altfel, j udecă ţile admise care determină situaţia argumentativă
consti tuie Întotdeauna un ansamblu cu conturu rile rău fixate: exten
sibil, u rmând domeniile luate în consideraţie; instabil, continuare pen
tru momen tele succesive ale argumentării; divizibil În mod variat, la
d ispoziţia tăieturiior diverse practicate în ele.
În sfârşit, d iscursul însuşi, dacă are o unitate re lativ bine definită
în pledoaria a vocatului sau în predica propovăduitorului, se poate
întinde, în dezbaterile parlamentare sau fa mil iale, pe mai multe zile şi
poate rezu lta d in intervenţia mai multor persoane. Mai mult încă. Se
întâmplă ca teza în discuţie să nu fie concepută de că tre adversari, în
acelaşi fel, se întâ mplă ca, fiind termen de dezbatere pentru unul, să n u
fie pentru celălalt decât o etapă spre o concluzie ulterioară; de unde,
I O. § 44: Generalităţi.
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decupajul rea lităţii despre care se face argu mentarea fi ind diferit, o
aceeaşi opin ie, o aceeaşi decizie, într-un sens, nu sunt exact opusul
opiniei sau al deciziei în sens contrar. De aceea fixarea punctului de
judecat este una dintre preocupările fu ndamentale î n tr-o dezbatere
judiciară; este o încercare de a-I desprinde pe acesta, de a-I insera într-un
cadru stabilit d i n punct de vedere convenţional şi legal.
Oricât de neclare ar fi deci condi ţiile în care se desfăşoară feno
menele de interacţiune, el e sunt totu şi cele care determină în mare
parte alegerea a rgumentelor, amploarea şi ordinea argu mentării.
Pentru a se orienta în efortul său argumentativ, oratorul u til izează
o noţi u ne confuză, dar indispensabilă, se pare, aceea de fortii Il llrglllllel1-

Ie/or.
Aceasta este cu siguranţă legată, pe de o parte, de intensitatea
adeziunii aud i torului la premise, i nclusiv legăturile utiliza te, pe de altă
parte, de relevanţa argu mentelor în dezbaterea în curs. Dar intensitatea
adeziunii, ca şi relevanţa sunt la discreţia u nei argumentări care ar veni
să le combată. De aceea, forţa unui argumen t se ma n i festă atât prin
dificultatea care ar exista în a-I respinge, cât şi prin propriile sale
ca lităţi.
Forţa argumentelor va varia deci în funcţie de auditori i şi de
scopul argu nlentării. Aristotel notase că " exemplele a parţin mai ales
genului deliberativ, în timp ce entimemele convin mai degrabă genului
"
judiciar l iar Whately, d upă cum se adresează unor spirite care doresc
să se instruiască sau u nor adversari cărora trebuie să le respingă
criticile, îi sfătuieşte să util izeze argumente de la cauză la efect, sau să
se sprijine pe exemple2• Aceste două opinii ajung să recomande exem
plul, ad ică ceea ce este capabil să întemeieze legături noi, acolo u nde
dispunem de mai puţine premise.
Aici, principiul major rămâne întotdeauna adaptarea auditori ului
la tezele pe care le admite, ţinând cont de intensi tatea acestei adeziuni.
Nu este suficient să alegem premisele pe care să ne sprijinim: trebu ie să

1 ARISTOTEL, Retorica, cartea III, cap. XVII, § 5, 1418 a; ef. R. VOLKMANN,
Rhetorik der Griechen "'Id Romer, p. 33.
2 Richard D. D. WHA TELY, Elell1ents of Rlletorik, Partea I, cap. I II, § 1 , p. 74.
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fim atenţi, întrucât forţa argumen tu lui ţine în mare pa rte de rezistenţa
sa posibilă la obiecţii, la tot ceea ce admite auditoriu!, chiar şi la ceea ce
nu avem nici o intenţie să folosim, dar care ar putea veni să se opună
argumen tări P .
În respingere, aceleaşi condiţii. Alegerea este î n plus aici ghidată
de ar g umentul pe care îl combatem.
În cursul expunerii noastre, am ară tat adesea la ce respingere se
expunea o anumită argumen tare: legătura, la refuzul legăturii2, exem
plul la exemplu l invalidantJ, analogia, la prelungirea analogiei4, diso
cierea la răsturnarea cuplului5. Aceste moduri de respi n gere au avan
tajul de a avea cu uşu rinţă pretenţia de a fi relevan te; dar toate celelalte
moduri de respingere pot fi utilizate. Totuşi' obiecţia se va men ţine cu
uşurinţă în cadrul adoptat de orator: vom opune un loc al cal i tăţii unui
loc a l cantităţii, u nui l oc al ordi nii, pe cele ale existentuluib, cutumei i se
va opune cutuma unui alt grup căruia îi aparţinem în egală măsură.
Printre toate motivele care ar pu tea fi i nvocate pentru a nu ţine doliu
d upă un părinte, cu tare va spune de preferi n ţă,

în familia mea nu se obişnuieşte să se poarte doliu7,
iar dacă unul evocă valoarea u tilului, celălalt se va baza pe cea a justiţiei.
Dată fi ind complexi tatea factorilor de luat în considerare, fie şi
n umai pentru a aprecia dacă un argu ment are o forţă oarecare, este
curios să se constate că autorii tratatelor de retorică afirmă adesea fără
ezitare, şi ca întâmplător, că forta argumentelor ne este cunoscu tă şi îşi
bazează sfaturile referitoare la ordinea d iscursului, la înlănţuirea repli
cilor, pe gradul de convingere pe care argumentele îl vor fi an trenat:

1 ef. § 29: Selecţia datelor şi prezenţa.
ef. § 89: Ruptura de legătură şi di socierea.
3 Argumen tarea prin exemplu.
� ef. § 85: Cum se utilizează analogia.
5 Cf. § 92: Rolul cupluri lor fi losofice şi transformările lor.
b ef. § 25: Utilizarea şi red uctia locurilor.
7 G. SMETS, Carnet sociologique, n. 50, Revue de / 'IlIstitut de Sociologie, 1950, n° 1,
pp. 148-149.
2
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Ceea ce nu ne va fi greu s1l ştim, întrucât ştim ce o determin1l în mod
obişnui tl.

I luzie, am pu tea crede, după ceea ce tocmai am spus, şi câ nd ne
amintim că Pascal a fost descurajat atunci când şi-a propus să exami
neze diferitele moduri de a plăcea2•
Simpla cu noaştere a u nor reacţii i ndividuale şi studiile cele mai
ava nsate de psihologie diferen ţială nu ar pu tea fi, într-adevăr, sufi
ciente pentru a măsura această forţă, căci în ea intră un element nor
mativ care poate fi considerat drept u na d i n tre premisele argumentării
sau care, cel pu ţin, este i nseparabil de noţiu nea de forţă. Într-adevăr, u n
argu ment puternic este oare u n argu ment �ficient, care determină adezi
u nea auditoriului, sau un argument valabil, care ar trebui să o deter
mine? Forţa u n u i argu ment constituie oare o cali tate descriptivă sau
normativă? Iar stu diul ei ţine de psihologia individuală şi socială sau,
dimpotrivă, de logică?
Această d istincţie a două puncte de vedere, bazată pe o disociere
norma\' nu poate fi absolută - căci norma lu\' ca şi norma nu se definesc
normă
decât în raport cu un auditoriu ale cărui reacţii dau măsura normalului
şi a cărui adeziu ne întemeiază normele de valoare. Totuşi, d isti ncţia
este preţioasă când reacţiile unui anumit auditoriu sunt cele care
determină normalul şi concepţiile altuia cele care furnizează criteriul
normei. Superiori tatea normei asu pra norma lului ar fi legată de cea a
unui auditoriu asupra altu ia şi acestei ierarhii de auditorii îi cores
punde, am constatat deja, d istincţia dintre a persuada şi a convinge3.
Disociind eficaci tatea u nei argumentări de validitatea ei, vom aju nge să
aruncăm asupra ei suspici unea, să-i diminuăm eficacitatea, chiar şi
recunoscută de cel pe care a reuşit să-I persuadeze, ca în acest dialog
dintre două personaje ale, l u i Sartre:

HUGO: - Ce vrei să cred ? î ti spusesem că-i chinez.
]ESSICA: - Hugo! avea dreptate.
1 Retorica pentru Herellnills, cartea 1, § 10.
2 PASCAL, OelltJres, Bibl. de la Pl�iade, De l'esprit geometriqlle et de l'art de persua
der, pp.375-379. (Ed. rom.: Ed. Ştiintifică, Bucureşti, 1967, pp. 1 64-169.)
3 Cf. § 6: Auditorii le de interes filosofic: a persuada şi a convinge.

1" temcţi III/ea a rgll ",eli telor

559

HUGO: - Biata mea jessica! Ce poti tu să ştii?
jESSICA: - Şi tu ce ştii despre el? Nu erai la largul tău in faţa l ui.
HUGO: - Drace! Cu mine nu-i era uşor.
(.. .)
JESSICA: - Hugo! Vorbeşti fără tragere de inimă. Te-am pri vit În timp ce
vorbea i cu Hoederer: te-a convins!
HUGO: - Nu m-a convins. Nimeni nu mă poate convinge cll trebuie să-mi
mint camarazii. Dar dacă m-ar fi convins, ar fi un motiv În plus
să-I ucid, pentru că asta ar dovedi că i-ar pu tea convinge şi pe
alţiP.
O concluzie în faţa căreia nu vrem să ne înclinăm ne face să ne
îndoim de validitatea argumentelor a căror eficacitate am simţit-o noi
înşine.
Interacţiunea d intre normal şi normă acţionează în a mbele sen
suri: dacă ceea ce este eficace, în anu mite circumstanţe, furnizează
criteriul valabil ului, ideea pe care ne-o facem despre valabil nu poate
rămâne fără efect asupra eficacităţii tehnicil6r care vi zează să persua
deze şi să convingă.
Cine garan tează această validitate? C i ne îi furnizează cri teriul? Cel
mai adesea o teorie a cunoaşterii este cea care constă în adoptarea unor
tehnici care s-au doved it eficien te în d i ferite domeni i ale cunoaşterii,
sau în transpunerea u nor tehnici care au reuşi t într-un domeni u
privi legiat ş i care ar furniza u n model pentru alte domeni i : d e unde
conflictul bine cunoscut dintre recunoaşterea unor metodologii multiple,
fiecare eficientă într-un domeniu limitat, şi concepţia despre unitatea
ştii nţei, fondată pe o metodologie ideală, împrumutată de la o ştiinţă
prestigioasă şi care ar fi aplicabilă la orice ştii nţă demnă de acest nume.
i n acest ulti m caz, criteriul evidenţei, raţională sa u sensibilă, permite
eliminarea disocierii dintre normal şi normativ: ceea ce este evident
este în acelaşi timp eficient şi valabil, el convinge pentru că trebu ie să
convingă. În numele evidentului, devenit criteri u l valabi l u l ui, va fi
descalificată orice Ilrgu rtle/ l/llre, întrucât ea se dovedeşte eficace fără a
furniza totuşi vreo probă veritabilă şi nu poate deci ţine decât de
psihologie şi n u de logică, chiar şi în sensul larg al acestui cu vânt2.
1 j.-P. SARTRE, Les I/tail/s sales, ta b!. V, se. 5, pp. 214-215.
2 Ch. PERELMAN, RI1eloriqlte 1'1 pllilosopllil', p. 1 21 (De la preuve en philosophie).
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Oricare ar fi importanţa acestor poziţionări filosofice, oricare ar fi
repercusiunea asupra aprecierii forţei argumentelor, a d ublului ei
aspect, descriptiv şi normativ totodată, adică a noţiunilor de eficacitate
sau de validita te, oricare ar fi complexitatea elementelor care intervin,
un lucru este cert, şi anume că, în practică, distingem argumente puter
nice şi argumente slabe.
Ipoteza noastră este că această forţă este apreciată datorită regu lii
de justiţie: ceea ce a putut convinge, într-o anu mită situa ţie, va părea
convingă tor într-o situaţie asemănă toare sa u analogă. Apropierea
dintre situaţii va face obiectul, în fiecare disciplină particu lară, al unei
anal ize şi al unei rafinări constante. Orice iniţiere într-un domeniu
sistematizat raţional nu numai că furnizează cunoaşterea faptelor şi a
adevărurilor ra murii în discuţie, a terminologiei sale proprii, a modului
de a uza de instrumentele de care dispune ea, dar şi educă în pri vinţa
aprecierii forţei argumentelor folosite în acest domeniu.
Forţa argumentelor depinde deci în mare măsură de un context
tradiţional. Uneori oratoru l poate aborda toate subiectele şi se poate
servi de orice tip de argu mente; uneori argumentarea sa este lim itată de
către obicei, de lege, de metodele şi tehnicile p roprii disciplinei în sânul
căreia se desfăşoară raţionamentul lui. Aceasta determină adesea
nivelul argumentării, ceea ce poate fi considerat ca fi ind în afara discu
ţiei, ceea ce trebuie considerat d rept irelevant în dezbatere.
Este de la sine înţeles că diversele filosofii, prin determinarea
structurii rea lului şi justificările pe care le dau acesteia, prin criteriile
cunoaşterii şi a le probei 'va labile, prin ierarhia auditorii lor pe care le
adoptă ele, influenţează asu pra forţei cutărei sau cu tărei scheme
argumentative. Contextul filosofic dă o forţă sporită anumitor tipuri de
argu mente: rea li smul esenţelor va favoriza toate formele de argu
mentare care se sprijină pe esen ţe, fie că este vorba despre argumente
act ; o viziune a u n i versului care
ale diviziunii sau ale disocierii
esenţă
admite existenţa unor gra de de realitate ierarhizate va favoriza
argumentarea prin analogie; empirismul va favoriza argumentele
bazate pe fapte prezentate ca indiscutabile, raţionalismul va fa voriza
argumentarea cu ajutorul unor principii, nominalismul - recurgerea la
cazul particular. Dar filosoful, să nu u i tăm, se va servi, ca fiecare dintre
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noi, de argumentele cel .. mai di verse, cu riscul de a atribui u nora, în
sistemul său - şi dadl ar trebu i să ia poziţie în privi nţa lor - o situaţie
subordonată, ba chia r să le ignorel.

§ 98. Aprecierea fo�ei argumentelor, factor de argumentare
Forţa argumentelor poate fi u tilizată ea însăşi, î n mod explicit sau
implicit, de ora tor sau de auditori, ca factor argumentativ. De unde
bogăţia crescu tă a interacţiunilor de care va trebui să se ţină cont.
Su praevaluarea voluntară, de că tre orator, a forţei argu mentelor
pe care le propune tinde în general să o sporească pe aceasta. A pre
zenta o concluzie ca fiind mai certă decât este în propriii n oştri ochi
înseamnă să angajăm persoana noastră, să uzăm de prestigiul nostru,
să adăugăm d i n acel moment argumentelor un argument suplimentar.
Acest demers este considerat de Bentham drept o stare care desparte
reaua credi nţă de temeritate2• Fără îndoială că oratorul poate fi convins
de alte raţiuni decât cele pe care le găseşte în argu mentarea sa şi că
mobilele lui pot fi onorabile. Dar el va trebui eventual să-şi justifice
atitudinea.
Un alt mod de a supraevalua constă în a extinde acordurile
particulare, obţinute în cursul discuţiei, fără ca interl ocu torul să-şi fi dat
adeziunea explicită. Schopenhauer vede un artificiu în faptul de a trata
adeziunea la exemple ca şi cum ea ar antrena acord u l în legătură cu
generalizarea care deri vă din ele3, sau chi ar în faptu l de a considera ca
acceptată o concluzie contestabilă4.
De fapt, în orice discurs care n u se declară în mod explicit retoric,
se supraestimează forţa argumentelor avansate. Este, în mod deosebit,
cazul din argumentarea cvasi l ogică ce se dă drept demonstra tivil, în
timp ce nu ar fi astfel decât prin mij locirea u nor premise asupra cărora

H. GOUHIER, La resistance au vrai et le probleme cartesien d'une
philosophie sans rhetorique, dans Retorica e Ba rocw, pp. 85-97.
2 Bentham, Opere, t. 1: Tratat despre sofislllele politice, p. 503.
� SCHOPENHAUER, Dialectica eristicii, p. 413 (S tratagema a Xl-a) .. (Ed. rom.:
Editura Art, Bucureşti, 2007, p. 61 .)
� l/lid., p. 65 (Stratagema a XI V-a).
1 Cf.
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este posibi lă o contesta re. Iar artificiul denunţat de Schopenhau er, care
constă în a trage concluzii fără a fi obţinu t adezi unea pentru toate
premisele', nu este decât forma grosieră a unui proces inev i tabil.
o tehnică inversă, foa rte eficientă, va fi aceea de a restrânge
efectul unei argumentări, de a menţine concluzia d incoace de acel ceva
la care autorul se putea aştepta. Astfel Reinach, d u pă o lungă pledoarie
în favoarea au tenticităţii tiarei lui Saitaphames, recomandă rămânerea
în expecta tivă:
La ora actuală, cred că nici un arheolog nu are dreptul să fie absol ut
sigur în privinta tiarei. EI trebuie să cântărească ceea ce este pro şi contra,
să studieze . . . şi să aştepte2.

Cititorul, li niştit de acest exces de moderaţie, merge instinctiv mai
departe în concluzii decâ t dacă autorul ar fi vrut să-I conducă spre ele
forţat.
Toate tehnicile de a tenuare3 dau o impresie favorabilă de pondera
ţie, de sinceritate şi concură la a d istrage a tenţia de la ideea că argu
mentarea este un procedeu, un artificiu4•
Unele figuri, precum insinllarea5, reticenfab, litota7, redllcfia'l, ell/emislIIlIl,
ţin de aceste tehnici de � tenuare În măsura În care ne aşteptăm să le
vedem interpretate ca expresie a unei dorinţe de moderaţie; ele au, sub
acest aspect, o funcţie comună, cu toate că, În a l te cazuri, funcţiile lor
pot fi foarte d iverse iar aceste figuri îşi găsesc fără Îndoială originea În
sectoare foarte diferite ale gândirii şi ale comporta mentu lui.
Cerinţele argumentării mai pot fi a tenuate recurgând la ipoteză.
Astfel, analogia este adesea prezentată ca o ipoteză, ceea ce pare moderat,

1 Ibid., p. 41 4 (Kunstgriff 20).
2 VAYSON DE PRADENNE, Les fraudes eli arc!Jeologie pre1listoriqlle, p. 545.

3 Richard D. D. WHATELY, Elements of RJtetoric, Partea II, cap. II, § 5, p.
Cf. § 96: Retorica in calitate de procedeu.
5 QUINTILIAN, Arta oratorică, voI. III, cartea IX, cap. II, §§ 65 şi urm.
6 Retorica pentru Herellnius, cartea IV, § 67.
7 Cf. § 85: Depăşirea.
8 Retorica pentru Herennills, cartea IV, § 50.
4
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dar efectele ei par din acel moment să cond ucă, în mod constrângător,
la concluzie!.
U topiile prezintă acelaşi ca racter de ipoteză de la care pornind
consecinţele s-a r desfăşura totuşi în tr-o manieră total raţională.
Aşa cum putem creşte forţa argumentelor acţionând ca şi cum
forţa lor ar fi su perioară compa rativ cu ceea ce am fi îndreptăţiţi să
credem, sau moderând chiar pretenţii le, putem la fel, prin tehnici
inverse, să reducem forţa argumen telor şi mai ales pe cele ale adver
sarului. Ora torul însuşi se expune adesea la acea sta: emoţia astfel
exagerată, inegală cu su biectul, scopul de a tins sau na tura argumen
telor, sugerează pretenţii care vor face să pară slabă orice argu mentare.
Poate fi de asemenea red us, d inainte sau retrospectiv, efec tul unor
argu mente, atribuindu-I nu valorii lor, ci a l tor factori inerenţi persoanei
oratorului. Tot ceea ce se acordă persoanei nu se va mai regăsi În unele
din manifestă rile sale.
Această tehnică acţionează la diferite niveluri.
La cel al j u decăţii, se reduce efectul u nei apreci eri severe făcând
cunoscută severitatea obişnuită a cutărei persoane: nu mai este
considerată drept un judecător obiectiv, ci d rept cineva căruia trebuie
să i se ia În calcul coeficientul de severi ta te. Este de la sine înţeles că
chiar acest raţionament va permi te să se acorde o mai mare i mportanţă
celui mai mic elogiu, celei mai mici aprobări.
La nivel ul discursului, se va insista pe cal i tăţile oratoru lui, pe
inteligenţa, pe u morul, pe talentul, pe prestigiul, pe pu terea lui de
sugestie. Se va opera as tfel o disociere între forţa reală, intrinsecă a
argumen telor şi puterea l or aparentă, în care se amestecă ceea ce ţine de
ele cu ceea ce ţine de alţi factori. Această disociere corespunde altor
disocieri care vizează acelaşi scop, cea dintre auditori u l universal, care
scapă infl uenţelor oratorului, şi auditoriile particulare care le suportă,
cea dintre vali d i tate şi eficacitate. Ne vom a m inti dialogul dintre Hugo
şi jessica din Les mai ilS sales de Sartre, cita t mai sus2, şi căruia i s-ar
putea aplica cele trei disocieri.

I Cl. § 85: Cum se util izează analogia.
2 Cf. § 97: Interacţiunea şi forta argumentelor.
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La nivelul teoriei argumentării, în sfârşit, se va nega uneori orice
forţă argu mentelor înseşi, a tribuind efec tul lor unor factori total
ira ţionali, sa u simplei forme a discursurilor l .
U n alt mij loc d e a reduce forţa argumentelor va f i acela d e a
sublinia caracterul lor general valabil, prevăzu t, uşor de găsit, deja înţeles.
Toti profesorii de retorică au insistat asupra a vantajului argumen
tării " potrivită cauzei " , care nu este un simplu loc comun cllruia i s-ar
putea opune un alt loc comu n. La adresa unu i preot adul ter care,
sprijinind u-se pe o lege ce îi permi tea să ierte un vinovat, dorea să şi-o
aplice lui însuşi, Quintilian propune această replică, considerată de el
potrivită ca uzei :
" Î n acest caz tu nu ai salva numai un vinovat, ci doi, fiindcă dac� tu
ai fi scos din cauză nu ar mai putea fi ucisă nici complicea ta". De fapt acest
argument este oferit de lege, care ar interzice uciderea femeii ad ultere fără
a complicel ui ej2.
Ceea ce caracterizează argumentul propriu cauzei este faptul că,
contrar argumentelor mai generale, care ar fi putut fi găsite pe loc de
oricine, fără ajutorul ora toru l ui, el adaugă în general ceva informaţiei
noastre, sau obi şnuinţelor noastre de gândire. Am spune fără probleme
că nu se întâmplă adesea ca, desfăşurându-se pe un fond de argumente
generale neexplicita te, un argument adus în plus, însă nesupus acelei
devalorizări pe care o su teră tot ceea ce, fiind aplicabil în toate cazurile
este cunoscut de toţi, să poată fi cu uşurinţă considerat procedeu3.
Argu men tul prevăzut este un argument banal. Este, de asemenea,
un argument care, deşi am avu t cunoştinţă despre acest lucru, nu am
ezitat să adoptăm decizia pe care o apără m4; de unde prezumţia că
forţa lui nu era cu adevărat mare. A prevedea un argument este, În
plus, o dovadă de competenţă. Previziunea evită ca, odată enunţat de
către ad versar, acest argument să scadă Încrederea pe care o avem în
I el. teoria derivaţiilor opuse rezidu urilor la PARETO.
2 QUINTILlAN, voI. II, cartea V, ca p. X, § 1 04 . (Ed. rom.: Aria oratorică, Miner
va, Bucureşti, 1 974, p. 64.)
3 O. § 96: Retorica în cal i ta te de procedeu.
4 O. § 9: Deliberarea cu sine însuşi.
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orator; acesta nu va pu tea fi descumpănit; judeCi\ţile sale nu vor putea
fi revizui te; pe scurt, argumentul prevăzut, fie că este, fie că nu este
prod us efectiv mai târziu, a pierd u t din forţa sa cri tică. Să adăugăm că
motivele pentru care un argument este previzibil contribuie adesea la
devalorizarea l u i : din cauza faptului că este, fără îndoială, banal, poate
fi considerat el chiar un procedeu, dar probabil şi pentru că ţine de
persoana adversarului, de prejudecăţile bine cunoscute ale acestuia, de
ceea ce se ştie despre caracterul să u . Neajunsurile previziunii sunt
lega te, pe de altă parte, de discursurile a căror concluzie, cunoscută
dinain te, nu cedează deloc în faţa libertăţii ora torului; de unde anumite
dificultăţi particulare în cazul predicii, al discursului epidictic în general'.
Un argu ment poate pierde de asemenea din forţă, nu pentru că
fusese prevăzut în singularita tea lui concretă, ci pur şi simplu pentru că
putem arăta, cal ificându-I drept termen tehnic, că intră în categoria
raţionamentelor aventu roase, prevăzute şi clasificate de către teoretici
eni2• Auditoriu l, mai bine informa t, obligat să recunoască direct banali
tatea argumentului, caracterul l ui de procedeu, va modifica retrospec
tiv aprecierea forţei acestuia. Pe de altă parte, cel care îl a tacă îşi va fi
arătat competenţa într-un mod care-i este u til.
Avantajele pe care i le recunoaştem argumentului potri vit cu
cauza, argumentului neprevăzut, constituie fără îndoială o mare parte a
forţei care se leagă de reluarea unui argu me'1t al adversarului, pentru a
extrage din el o concluzie diferită şi chiar contrară celei pe care i-o
asocia. Aşa se face că Bossuet, în predica lui asupra milosteniei, arată
pe larg că numărul mare de copii, departe de a constitui un obstacol,
cum s-ar putea susţine, în practica rea cari tăţii, trebuia, dimpotrivă, să o
favorizeze. EI reia mai ales o învăţătură din Sfântul Ciprian:
"
" Dar ai mai multi copii, şi o familie numeroasi\ . . . : chiar asta îţi
impune obligaţia unei milostenii şi mai mari; căci ai mai multe persoane
pentru care trebuie să câştigi bunăvoinţa lui Dumnezeu ( . . . ). Dacă îţi
iubeşti copiii, dacă reverşi asupra nevoilor lor izvorul u nei milostenii şi al
I CL CI.-L. ESTEVE, Eludes I'hilos0l'hiqucs sur J'expressioll litterairc, pp. 62-63.
2 Cf. SCHOPENHAUER, ed . 8rockhaus, voI. 2: Die Weii als WiJ/e l/Ild
VorsleJlulIK, Erster Balld, § 9, pp. 55; voI. 3: Zeiler Balld, p.l 13; Dialectica erislică,
notă, p. 27.
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unei buniHăţi cu adevărat pa terne, invocă pentru ei bună\'ointa lui
Du mnezeu prin faptele tale bune ( . )
Tu, care dai ca exemplu copi ilor tăi mai degrabă păstrarea bogă tiilor
terestre decât a celor din cer, eşti de două ori cri minal, şi pentru faptu l că
nu asiguri copiilor protecţia unui astfel de Tată, şi, în plus, pentru că îi
înveli să iubească mai mult averea decât pe Iisus Hristos însuşj l . . .
.

.

.

Orice respi ngere - fie că este cea a unei teze admise, a unui
argument al ad versaru lui, a unui argument neexprimat, a unei obiecţii
la un argument - implică să a tribuim acelui ceva pe care îl respingem o
anumită forţă, care să se potrivească aplicării utile a efortului nostru: îl
vom considera destul de sus pentru a face ca respingerea să fie impor
tantă, demnă de a fi luată în considerare, şi aceasta nu numai în scopul
prestigiului, dar şi pentru a atrage mai bine a tenţia aud i tori ului, pentru
a asi gura argu mentelor pe care le utilizăm o anumită forţă pentru
viitor; şi îl vom considera destul de jos pentru a face ca respingerea să
fie satisfăcătoare.
Această evaluare a forţei a acelui ceva pe care il combatem se
poate enunţa mai mu lt sau mai puţin explicit, sau se poate i n fera in
maniera de care ne ocupam, ba chiar prin fel ul în care u tilizăm vreun
argument al ad versaru lui. Uneori ne vom servi, pentru a descrie forţa
unor anumite afirmaţii ale ad versaru lui, de comportamentul acestuia,
de siguranţa sau de lipsa l u i de si guranţă.
Acest comportament va pu tea fi utilizat şi pentru a infera din el
forţa propriilor noastre argumen te: mânia unui adversar care se vede
încolţit în timpul discuţiei, faptul că ad versarul se foloseşte de
diversiuni, faptul că întreabă in loc să răspundă2. A face a luzie la
asemenea reacţii va fi o manieră de a subl inia şi de a creşte, astfel, forţa
argumentelor care le-au provocat.
Aceste reacţii îl vor putea lumina de al tfel pe ora tor, ii vor pu tea
permite să urmărească argumentarea pe terenul pe care ad versarul
dovedeşte că a fost zdruncinat, chiar şi atunci când oratorul nu ştie
exact ce l-a emoţionat atât de profund pe interlocu torul să u. Căci
eficacitatea propriului său discurs il va puteţi surprinde pe orator şi va

I BOSSUET, Senllons, voI. II, 690-691.
2 ef. SCHOPENHAUER, Dialectica eristică, p. 94 (Stratagema a XXXIV-a).
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pu tea influenţa argu mentarea lui ul terioa ră. Montaigne şi Pascal, după
el, au subliniat su rpriza, încuraja rea pe care le poate provoca reaqia
aud itoriului; şi d impotrivă, rriijlocul pe care îl avem de a-I face pe orator
să se îndoiască de propriile sale argu mente:
În nevoia şi vlllmllşeala luptei m-am folosit odinioarll de intorsllturi
care au rllzbit mai departe de plllnuitul şi speranta mea. Eu nu le dam
decât ca un numllr şi erau luate ca având greutatel.
( . . . ) d acll nu dllm spuselor lui aprecierea pe care o meritll, adesea
vom vedea cll-1 facem sll şi le retragll imediat şi cll-1 indepărtllm mult de
aceastll gândire mai bunll decât crede, pentru a se arunca în alta cu totul
vulgară şi ridicol1l2.

§ 99. Interacţiunea prin convergenţă
Calculul probabilităţilor a elaborat tehnici foarte precise pentru a
determina proba bilita tea unei concluzii bazate pe mai multe premise a
căror probabili tate este fixată şi ale căror relaţii sunt date şi, invers,
pentru a eva lua probabilitatea acestor premise pornind de la o conclu
zie anal izată. Dar interacţiunea dintre argumente nu poate fi decât rar
tratată în acest fel, căci, în afara cazului în care sunt inserate într-un
sistem, ele nu oferă niciodată precizia şi u nivocita tea indis pensabile.
Nimeni nu con testă totuşi faptul că există i n teracţiuni între argumente.
Una d intre cele mai importante derivă din ceea ce, în general, vom
numi cOllvergel/ţă.
Dacă mai multe argumente d istincte d uc la aceeaşi concluzie,
generală sau parţială, definitivă sau prov izorie, valoarea acordată
concluziei şi fiecărui argument separa t va creşte, căci pare puţin veridic
ca mai multe argu mente total eronate să conducă la un acelaşi rezu ltat.
Această interacţiune între argumente izolate convergente poate rezul ta
din simpla lor enumerare, din expu nerea lor sistematizată, sau chiar
dintr-un " argu ment de convergenţă " explicit atribuit.

I MONTAIGNE, Esellri, cartea I II, cap. VIlI, p. 908. (Ed. rom.: Editura Ştiinţificll,
Bucureş ti, 1971, voI. 2, p. 503.)
2 PASCAL, De�p,.e �piritlll Keollletric, p. 383.
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Forţa acestu i argu men t nu este practic niciodată necunoscută. Fără
îndoială, d iscu ţii teoretice vor avea drept obiect problema de a şti în ce
măsură este suficientă convergenţa, ea singură, pentru a antrena
persuasi uneal, în ce măsură sporirea verid icităţii cere o proba bi litate
iniţială minimă, dar este vorba în acest caz despre fu ndamentele argu
mentului convergenţei şi nu de util izarea sa în dezbateri.
Convergenţa însăşi este totuşi o afirmaţie care poate fi întotdea
una contestată, într-un sistem nonformal, căci ea depi nde de interpre
tarea dată argu mentelor: identita tea concluziilor lor nu este niciodată
absolută întrucât acestea fac corp comun cu argu mentele şi îşi iau
semnificaţia din mod ul în care se aj unge la ele2.
Uneori, totuşi convergenţa este verifica bi lă prin experiment, este
acea cOllsi!ience a lui Whewell, care constituie, după el, fu nda men tul cel
mai solid al raţionamen tului inductiv. Exemplul cel mai rema rca bil de
consi!ience este determinaorea, cu ajutorul unor metode diferi te, a numă
rului lui Avogado.
Aceasta este, de asemenea, baza experimentală care carac terizează
noţiunea de CLlI/grllel/tă care se opune adesea simplei coerenţe: atunci
când patru jucă tori de cărţi primesc succesiv, la începutul unui joc,
asul, regele, d a ma şi valetul de cupă, probabi l i ta tea ca pachetul de cărţi
să nu fi fost niciodată amesteca t sau să fi fost rea ranja t înaintea distri
bu irii, foarte slabă pentru fiecare dintre jucă tori, creşte prin confrun
tarea observaţiilor lor3• La fel, dacă nişte martori, puţin demni de
încredere când sunt l uaţi individual, depun mărtu rii care concordă,
fără să se fi pus de acord în prealabil, valoarea fiecăreia dintre mărturii
va fi întări tă . Tot aşa, de asemenea, concordanţa de opinii între un mare
număr de persoane poa te întări opiniile individ uale.
Convergenţa d intre argumente îşi va pierde eventual din greutate
dacă rezu ltatul raţiona mentului provoacă, d� al tfel, o incompatibilitate
care îl face inacceptabil. Şi aceasta ne determină să subliniem un nou
tip de convergenţă. Este aceea care se poate constata Între un ansamblu
cunoscut, credinţă religioasă, sistem ştiinţific sau filosofic, şi un
I V. PARETO, Traile de sociologie generale, L cap. IV, §§ 563 şi urm., pp. 304-306.
2 Cf. § 34: Cla rificarea şi obscurizarea n0tiunilor.
3 C. 1. LEWlS, �II Analysis of Knowledge and Val/lalioll, pp. 338 şi urm.
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argument care vine să-I confirme: fapt nou care coroborează un siste m
stiinţi fic, interpretare a unui text pa rticular care coroborează un
ansamblu juridic, o concepţie despre valori.
Afirmarea unei astfel de convergenţe nu are obligatoriu un efec t
favorabil asupra adeziunii la sistem şi asupra noilor argumente atri
buite. Uneori, convergenta va fi considerată irelevantă pentru că audi
torul nu acordă aceeaşi i mportanţă sistemului în cauză ca şi oratorul,
sau pentru că această convergenţă este considerată lipsită de sens:
pentru cine refuză raportul dintre ştiinţă şi ideologie nu are importanţă
dacă teoriile ştiinţifice ale lui Lsenko sunt mai mult sau mai puţin
conforme cu material ismul dia lectic!. Problema semnifica ţiei conver
genţei se va i m pune de fiecare dată când vrem să punem în legătură
domenii pe care le considerăm izolate unul de altul şi între care, înainte
de a putea menţiona convergenţa, va trebui să ridicăm barierele. Fără
îndoială că, în ul timă instanţă, cu întregul corpus al cunoaşterii, al
credinţelor, va tinde argumentarea să fie convergentă, dar în acest caz
este vorba despre o convergenţă difuză care nu ar putea fi alegată în
mod explicit; noţiunea de convergenţă astfel lărgită se confundă c u
exigenţa generală formulată mai sus, ş i anume că este cazul să se ţină
cont, pentru a da forţă deplină unui argument, de tot ceea ce admite
auditoriu\ .
Convergenţa poate stârni, de asemenea, neîncrederea: ne v o m
teme c a elementele noi s ă nu f i fost aranjate î n vederea aces tei conver
genţe. Plebiscite sau alegeri prea favora bile tezelor sau cand idaţilor
guvernu lui au fost rareori considerate ca fi ind exprimarea sinceră a
opiniei votanţilor. Şi nu a fost câtuşi de pu ţin luată în serios argumen
tarea lui Chasles, care apăra autenticita tea autografelor pe care l e
prezenta l a Academia d e Ştiinţe din Paris, arătând c ă o piesă o susţinea
pe cealal tă2. Era prea uşor de răspuns că vechile şi noile piese aduse în
dezbatere erau toate falsi ficate în vederea unui ansamblu coerent. Se
poate întâmpla, de al tfel, ca convergenţa d in tre argumente, ca şi cea
dintre argumente şi un ansamblu doctrina\, să nu se perceapă decât
a tunci când fiecare element şi-a ocupat locul într-un complex:
I J. HUXLEY, Sovie/ gem/ies t1lid wor/d seienee, p. 33.
VAYSON DE PRADENNE, Lesjral/des ell llrelle% Kie I,rehis /oriqrte, pp. 391 -395.
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neîncrederea, care nu atingea as tfel de discursuri izola te, le va ati nge
începând cu momentul în care su nt inserate într-un ansamblu prea
coerent. Acest fenomen se percepe clar În reacţiile publicului la anumite
propagande pol itice.
Neîncrederea faţă de coerenţa excesivă face ca un anumit grad de
incoerenţă să fie luat drept indice de sinceri tate şi de seriozitate. M.-L.
Silberer, întrebând o serie de subiecţi care era cea mai mare virtute şi
care cel mai mare viciu, constată cu satisfacţie că cele două răspunsuri
su nt rareori unul inversul celuilalt şi vede În aceasta dovada că
Întrebările sale au fost lu�te În seriosI .
Forţa persuasivă a convergenţei poate fi deci modificată graţie
unei reflecţii chiar asupra acestei convergenţe. Nu mai este vorba aici
despre interacţiu nea di ntre argumente situate pe un acelaşi plan, ci
despre aceea din tre argumente care depind strâns unul de celălalt,
primele fiind obiectul la care se referă urmă toarele. Reflectăm în special
asupra raporturilor dintre concluzie şi argu mente, ne întrebă m În ce
măsură sunt influenţate acestea d in urmă de prima .
Se ştie că majoritatea oamenilor admit cu mai multă uşurinţă
tezele care le plac2. Dar această tendinţă a spiritului uman către " wishful
thinking" poate fi luată În considerare şi va fi d i minua tă În aceeaşi
măsură forţa argumentelor care cond uc la teorii sau la previziuni prea
conforme cu dori nţele. Mai mult. Vom arăta că o judecată, prin chiar
acţiu nea ei, tinde să modifice ceea ce descrie: defetistul, În vreme de
război, este cel care nu numai că prevede Înfrângerea Întrucât ea nu Îi
repugnă destu l, ci chiar cel care, prin ' afirmarea acestei temeri,
contribuie la Înfrângere. Vrem, prin acuzaţia de defetism, să-I obligăm
să ia cunoştinţă În acelaşi timp de originile tulburi ale judecăţii sale şi
de consecinţele care ar pu tea rezulta din ele.

§ 100. Amploarea argumentării
Din d04ă demonstra ţii, ambele constrângă toare, care pleacă de la
aceleaşi premise pentru a ajunge la aceleaşi concluzii, cea mai scurtă va
I M.-L. SILBERER, Au tour d'un questionnaire, in Le diagllostiqlle du ca rac/ere, p. 197.
§ 14: Argumentare şi implicare.

2 Cf.
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părea intotdea una cea mai elegantă: producând aceleaşi efecte, antre
nând acelaşi grad de conv ingere, fiind tot atât de satisfăcătoare şi de
completă, scurtimea ei nu comportă decât avantaje. Nu la fel vor s ta
l ucrurile cu argu mentarea: amploarea acesteia joacă un rol care eviden
ţiază in mod izbitor diferenţa dintre demonstraţie şi argumen tare.
În aceasta din urmă, numai dacă ea se desfăşoară În in teriorul
unui cadru dat În prealabil, premisele pot fi Întotdeauna susţinute În
mod util, făcând u-le solidare cu alte teze admise. La fel, În ceea ce
priveşte concl uziile, cu excepţia situaţiei când chestiunea de judecat
este bine determinată, le putem face solidare cu unele dintre consecin
ţele lor, ceea ce permite prelungirea argumentării, transpunând obiectul
dezbaterii.
Dacă punctele de plecare şi terminarea unei argum,entări nu sunt
strict circumscrise, verigile intermediare sunt şi mai nede terminate
Încă. Într-o demonstraţie riguroasă, nu trebuie să ind icăm doar verigile
indispensabile desfăşurării probei, ci trebuie să le arătăm pe toate.
Într-o argumenta re, nu există limită absol u tă pentru acumularea utilă a
argumentelor şi este permis să nu se enunţe toate premisele indispen
sabile raţionamentului.
Avantajele pe care le- oferă acumu larea argumentelor su nt de două
feluri: ele ţin, pe de o parte, de raporturile d intre argu mente, pe de altă
parte, de diversitatea auditoriilor.
Am văzut că argumente variate, care conduc la o aceeaşi con
cl uzie, se întăresc reciproc). Căutarea convergenţei d intre argumente va
incita deci la a creşte a mploarea argumentării. La fel se Întâmplă cu
orice efort de integrare a argumentelor Într-o reţea mai completă, cu
conexiuni mai variate, mai bine precizată, mai bine protejată de obiecţii
posibile. Această extindere a argu mentării nu este decât o formă nouă a
efor tului de a asigura cele mai ferme premise.
Un caz de extindere merită o atenţie deosebită: este acela al
argumentelor introduse d rept complementare unor argumente anteri
oare, de care depind deci strâns. Orice d isociere de tipul aparenlă poate
realita te
I

ef
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fi completat<1 in mod util, dup<1 cum am v<1zut, printr-o explicare a
diferenţei dintre termenii 1 şi IP. Rol ul atribu it idolilor de cMre Bacon,
imaginaţiei şi pasiunilor în filosofia raţional ist<1, prejudec<1 ţilor in
filosofia lumi ni lor, obiceiurilor şi reful<1 rilor în psihologia modern<1 este
concepu t ca fi ind complementar u nei d isocieri prealabile şi unor criterii
propuse pentru a cu noa � te realitatea. Nu ne vom lim ita la a explica
posibi litatea erorii, prin aceşti factori de tulburare, dar vom încerca s<1-i
combatem. La u tilizarea acestor argu mente complementare se gândeşte
Fenelon atunci când descrie tehnica ora toru lui abil şi experimentat:
fie se intoarce la principiile de care depind adevărurile de care vrea el să
convi ngă, fie încearcă să vindece pasiu nile care împiedică aceste adevă
ruri să facă impresie2.
Pentru c<1 argumentarea pozitivă nu este constrângătoare, argu
menta rea negativă, care dezv<1 luie şi îndepărtează obstacolele ce se
opun eficacităţii celei dintâi, se dovedeşte emi namente util<1. Să not<1 m
c<1 pasiunile, ca obstacole, nu trebuie să fie confundate cu pasiuni le care
servesc de sprijin unei argumentări pozitive şi care vor fi de obicei
ca lificate cu aju torul unui termen mai puţin peiorativ, precu m valoare,
spre exemplu.
Argumenta rea complementară, explicând atracţia aparenţei, a
ră ului sau a erorii, poate face loc, împreun<1 cu argu mentarea pozitivă,
unui argument de convergenţă, de care Pascal nu ezită să uzeze în a sa
apologie a Creştinismului.:
( . . . ) la ce le-ar putea folosi, în nepăsarea de care dau dovadă în căutarea
adevărului, să susţină sus şi tare că nimic din acest adevăr nu li se arată,
când întunericul chiar în care se află şi pe care-l pun pe seama Bisericii nu
face decât să întărească una din cele dou ă afirma�ii, sus�inute de ea, fără
să vatăml! pe cealaltă, şi care, departe de a o ruina, îi confirmă doctrina3?

Cf. § 91: Cuplurile filosofice şi justificarea lor.
F E NELON, (Ellvres, ed. Lebel, t. XXI: Dialoglles sl/ r l'eloquellce, p. 65.
3 PASCAL, Cllgetări, p. 911 (194 ed. Brunschvicg). (Ed. rom.: Editura Aion, Ora
dea, 1998, p. 232.)
1

2
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A te a afla în obscu ritate nu poate decât s<1 înt<1reasc<1 adezi unea la
doctrina Bisericii, întrucât ea îşi face loc în aceast<1 stare şi o preve d e î n
mod expres.
Argumentarea negativ<1, tinzând s<1 arate de ce nu a reacţionat
auditoriul aşa cum ar fi trebu it la evenimente sa u la discursuri, va
aju nge adesea să creeze, pentru a le comba te, argumente explicite sau
impl ici te, care se presupune c<1 ar fi avu t influenţă asupra acestui
auditoriu1. Vom arăta uneori că auditorul se supune unor raţiuni pe
care nu le cunoaşte el însuşi,"sau pe care nu ar îndr<1zni s<1 le dezv<1 luie.
Aceasta dă amplorii argument<1rii un nOu aspect: nu ne mulţu mim s<1
combatem imaginaţia, pasiunile, ca atare; dezvoltăm argumentele care
au putut seduce, pe care le facem responsabile de a ti tudinea luată.
Problema const<1 în acest caz în a şti care sunt argumentele care trebuie
puse în lu mină, pe care auditoriul le va recunoaşte drept ale sale şi care
totuşi, odat<1 decela te, vor fi cu uşuri nţ<1 combătute.
Foarte adesea, în fine, o consecinţă depinde de u n anumit număr
de condiţii, pe care putem să le examină It! succesiv cu scopul de a
decide dacă, da sau nu, ele erau prezente. I n logic<1, dovada fa lsit<1ţii
'
unei singure premise le scu teşte pe celelalte de examinare; dar în
argu mentare, aceast<1 dovadă nu este niciodată constrângătoare iar
exami narea critică a celorlalte condiţii este rar superfl uă. Numai atunci
când dispunem de un argument care pare greu de respins reuşim s<1-1
punem pe acesta în valoare, să concentrăm argumentarea .
Un exemplu deosebit de critică succesivă este, la tribunal, dubla
apărare de drept şi de fapt2• I-am pu tea apropia multe argumentări din
alte domenii. Când Berkeley îI pune pe Philonous să spună:
Inovaţiile în materie de guvernare şi de religie sunt periculoase şi
trebuie descurajate, mărturisesc sincer. Dar există oare un motiv analog
pentru a le descuraja în filozofie?
şi mai departe:

1 O. J. WISDOM, Gods, în A. FLEW, Essays OII Logic ""d Lal/gllage, pp. 1 99-200.
2 O. QUINTILIAN, Arta om/oriClI, voI. I, cartea IV, cap. V, § 13, p. 400.
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Dar nu este rolul meu sa pledez pentru noutilti şi pentru paradoxuri . . .
Î mpolTiva acestor inovaţii şi a celorlalte analoge încerc eu să apăr simţul
comuni,
ce este aceasta, dadl nu o dublă apărare, una bazându-se pe regu lă,
cealaltă pe apli carea ei (fapt)?
Cele două argumente nu sunt numai argu mente de rezervă pentru
auditorii recalci tra nte: ele interacţionează În sensul că fiecare va fi mai
uşor de acceptat, pentru că oratorul, nefiind În necesitatea absolută de a
se servi de ele, se presu pune că le acordă o reală valoare.
Diversitatea aud itorii lor este suficientil totuşi pentru a justifica
acumularea unor argumente, independent de orice interacţiune Între
ele; şi aceasta chiar dacă ne adresăm unui singu r aud itor2•
Dacă nu am avea de-a face decât cu un judecător, nu ar fi nevoie
decât de u n fel de argument. Diversita tea Spiritelor cere dovezi de mai
multe feluri. ÎI ;al/ I1Iai Întâi pe Adversarul "'CII de gât, spune un Orator din
Plinius (Regu lus, Plinius. Ep. 20). Iar eli, spune Plinius, care 1111 ştill "nde se
află acest gât, îl lol'esc peste tol ca să-I găsesc3.
Toate acestea explică suficient faptul că Întâlnim În discursuri
argumente care par incompatibile şi nu sunt totuşi aşa, pentru cil ele se
apl ică unor situaţii diferite sau unor auditorii diferite. Nogaro, în critica
teoriei cantitative a monedei, nu ezită să scrie, În două fraze succesive,
că teoreticienii deductivi preferă să igno�e faptele care ar infirma
teoriile lor şi
se întâmplă foarte de rar ca ei să nu găsească chiar în teoria lor argumen
tele necesare pentru a îndepărta conlTadicţia pe care ar pretinde faptele că
le-o aduci.

BERKELEY, CEI/l'res c1lOisies, t. II: Cele Irei dialogl/ri dintre Hylas şi Phi/onol/s, al
3-lea dialog, pp. 171 , 173
2 Cf. §4: Auditoriul În calita te de conslTuc�ie a oratorului.
3 GILBERT, JugellJen ts des savanls sur les alllellrs qui Ol1t traite de la Rhelor;ql/e, III,
p. 147. Cf. PLIN1U CEL TÂNĂR, Scrisori, t. 1, cartea 1, 20, §§ 14-16.
4 B. NOGA RO, La valeur logiq"e des t/leories ecol1omiques, p. 37.
1
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În discursul s<1 u despre predicarea evanghelic<1, Bossuet ne
prezintă Evanghelia, În acelaşi timp, ca un ord in şi ca un s fat:
Predicatorii Evangheliei fac să apară legea lui Dumnezeu în amvoane
în aceste două auguste calităli: în cali tate de poruncă, ca fiind necesară şi
indispensabilă; şi în calitate de sfat, ca fiind utilă şi avantajoasăl.
Comicul argumentării şi-a îns uşit de al tfel efectele ciudate pe care
le poate produce acumularea unor raţiuni diverse:
Nu vă certa li cu o persoană furioasă, ci răspundep-i cu amabilitate.
Chiar Sfânta Scriptură o impune şi, în plus, amabilita tea o înfurie mai
mul t decât orice altceva2•
Diversele argumente pot părea, nu incompatibile, ci pur şi simplu
superflue, pentru că faptul de a-I admite pe unul dintre ele le-ar face pe
celelalte inutile. Iată cele două argumente succesive folosie de W.
Churchil l cu ocazia unei dezbateri parlamentare d i n ·1939, privind
bugetul militar al Marii Bri tanii:
Partidele sau oamenii politici trebuie să accepte mai degrabă să fie
răsturnali decât să pu nă viaţa naţiunii în pericol. Pe lângă aceasta, nu
există exemplu în istoria noastră ca u n guvern să-şi fi văzut refuzate de
Parlament şi de opinia publ ică măsurile de apărare necesareJ.
Acest caracter superfl uu va fi totoda tă mai clar şi mai putin
surprinzător când argum�ntele nu fac decât să se repete. Într-adevăr,
ampl oarea argu mentării poate rezulta nu d i n folosirea unor argu mente
diferite care se susţin, se completează, se adresează unor audi torii dife
rite, ci din simpla reprod ucere, mai mult sau mai puţin fidelă, a acelo
raşi argumente. Această insistenţă are ca scop pe acela de a da argumen
telor prezenţa . Regăsim aici unele figuri precum repetitia şi al/lplijicarea4.
În afara faptului că redundanţa este pe depli n justificată în
argu mentare, trebuie să subliniem că ea nu este percepută În general
decât dacă se analizează argumen tele într-un anumit mod; căci dis-

1 BOSSU ET, Sermolls, voI . II: Sur la ,mfdicalioll fl'allgflique, p. 53 .
2 FUN FARE, Reader's Digest, 1949, p. 64.
3 Winston CHURCHI LL, Memoirs of Ilie Secol/d World War, t. 1 , voI. 1, p. 1 1 2 .
4 Cf. § 42: Figurile alegerii, ale prezenlei şi ale com � niunii.
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tinqia dintre argu mente nu este un dat. Ea poate fi fixată, în anumite
cazuri, de tradi ţie, precum apărarea în fapt şi în drept. Ea poate rezul ta
de asemenea din prezentarea discursului. Astfel, divizarea, în sensul
anunţării argumentelor, ilccentuând planurile argumentării, va sublinia
faptul cil există cumul de argumente. Dimpotrivă, acest cumul este
mult mai puţin marcat a tunci când oratorul nu izolează deloc aceste
ra ţiuni unele de altele. Ele vor tinde uneori sil se confunde într-o
argumentare unică, a fortiori, ca în pasajul urmă tor:
Veţi j udeca dacă, într-un astfel de moment, este bine ca nOi, I n
calitate de oameni de stat, să ne facem publică propria slăbiciune şi
incapacitatea de a continua lupta şi să declarăm că suntem pregătili să
negociem i mediat, fără a şti măcar cine trebuie să primească declara lia l .
Toţi factorii care lungesc l a infinit o argu mentare sunt totuşi ţinuţi
în şah, atât oral, câ t şi în scris, de anumite consideraţii sociale şi
psihologice: anumite limite, temporale sau spa ţia le, sunt impuse de
reguli de proceduril foarte stricte uneori2, sau de bună-cuvi inţă, şi mai
ales de atenţia pe care audi toriul poate şi vrea sil o acorde oratorului.
Am ploarea discursului depinde, de asemenea, de numărul orato
rilor care participă la dezba tere, de o eventuală repartizare a rolurilor
lor, de ocazia pe care o va avea fiecare de a relua argumentarea, fie pentru
a furniza noi argumente, fie pentru a repeta sau a dezvolta argumentele
deja enunţate.
Ea va depinde de genul de d iscurs şi de funcţiile pe care le
atribu im auditoriului: îl considerăm ca parte a unui aud i toriu universal
şi renunţăm la toate argumentele care ar fi fără acţi une asupra lui?
Vrem să persuadăm membrii unui auditoriu particular şi ne bazăm pe
particularităţi? Vom prezenta toate argumentele pe care le considerăm
relevante în dezbatere, pentru că pot avea o oa recare influenţă asu pra
rezultatului acesteia, sau ne propunem să desfăşurăm n u mai ceea ce ar
fi favorabil unui punct de vedere dat, criticând ceea ce i s-ar pu tea
opune? După cum este vorba de deliberare intimă sau publică, de

w. PITI, Orafiolls on a,e French War, p. 1 07 (29-10-1795).
2 ef. Canonicul ROME, La vitesse de parole des orateurs attiques, Bul/etill de la
C/asse des Lettres de ['Academie Royale de Belgique, seria a S-a, 1 952, 12.
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pledoarie sau de discurs epid ictic, amploarea argu mentării se va si tua
intr-un cadru diferit.
Înţelegem că, în faţa mulţimii de factori de luat În considerare,
Prod icus, nedând câştig de cauzil nici partizanilor discursului lung, nici
celor ai discursului scurt, a procl anla t că singura regu lă valabilă este ca
discursul să fie conform unei juste măsuri i. Justa măsură este de
recomandat pentru a nu exceda audi tori u\, dar şi pentru că uzajul unor
anumite argumente, izolate sau în conjuncţie cu altele, nu este lipsit de
inconveniente. Este chiar posibil ca justa măsură să constea în a tăcea.

§ 101. Pericolele amplorii
Pentru a aprecia bine pericolele amplorii, ar fi cazul să avem în
vedere, pe de o parte, argumentarea care furnizează ra ţiuni de a crede
în ceea ce se admite deja, şi, pe de altă parte, pe aceea care tinde să ne
solicite adeziu nea; în alţi termeni, să o distingem pe cea care se referă la
o teză cu rol de concluzie.
În privinţa primului ca �, să ne amintim că orice argumen tare este
indicele unei îndoieli, căci ea presupune că este cazul să se precizeze
.
sau să se întărească acord ul asupra unei opinii anume, care nu ar fi
destul de clară sau nu s-ar i mpune cu o forţă suficientă. Îndoiala
provocată de însuşi faptul de a argu menta în favoarea unei teze va fi c u
atât m a i mare, c u c â t argumentele util izate vor părea m a i slabe, căci
teza va părea că depinde de aceste argumente. Pericolul rezidă deci
totodată în simpla asociere de probe şi în cali tatea acestora. Astfel,
exceptând cazul în care este vorba despre o tehnică ştiinţifică s a u
profesională recunoscu tă, indicarea sursei unei informa ţii lasă să
pla neze asu pra acesteia din urmă o anumită îndoia lă, fie pentru că
acest lucru implică faptul că oratorul nu-şi asumă responsa bilitatea ei,
fie pur şi s i mplu pentru că aceasta trezeşte spiritul critic.
Dimpotrivă, prezentând o ştire drept un fapt, nici mai mult nici
mai puţin, lăsăm să se creadă că nu poate exista nici o îndoialil în
legătură cu e\, că nu se consideră măcar că trebuie justificat acest lucru;
pe de altă parte, indicarea sursei va fi cu atât mai periculoasă, cu câ t
I

PLATON, Pllaidros, 267 b.
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aceasta se va bucura de mai puţin prestigiu. De asemenea, celui care
crede c<1 dispune de o autoritate indiscutabil<1 îi repugn<1 să-şi motiveze
deciziile. A pretinde c<1 tot ceea ce face Dumnezeu este bine înseamn<1
că avem o mai mare încredere în perfec ţiunea divin<1, decât dacă
furniz<1m dovezi ale bu nătă ţii sale. Aşa cum o dovad<1 constrângătoare
face inutil<1 orice dovadă ul terioară, un adev<1r evi dent face inutil<1 orice
dovad<1 în general .
Napoleon s e temea c a lungile preambuluri l a legi s ă n u dăuneze
autorităţii lor. Bentham remarcase deja că invocarea unui motiv poate
duce la o respingere a unei propuneri şi c<1 ad versarii u nei moţi uni vor
avea răgazul de a o torpila, adăugând textului ei o motivare inaccepta
bilă. EI descrie pe larg cum un proiect care invoca impozitul pe săpun a
fost înlăturat din cauza unor considerente făcu te anume pentru a
displăcea şi arată efectul pe care l-ar avea o. anumită motivaţie asu pra
unui proiect care aboleşte legile penale referitoare la blasfemie:
" Considerând că nu există Dumnezeu, toate legile penale referitoare
la natura divinitălii sunt abolite" . Chiar dacă toli membrii adunării ar fi în
unanimitate pentru abolirea acestor legi penale, nu s-ar găsi probabil nici
unul care să nu fie revoltat de această declaratie de ateism şi le-ar plăcea
mai mult să respingă măsura în totalitate, decât să o aibă cu acest preţl.
Când atgumentarea se dovedeşte indispensabilă pentru că, problema fiind supus<1 controversei, nici una d intre tezele prezente nu se
bucură de un acord suficient, am putea crede c<1 orice argument a cărui
valoare nu este nulă ar fi lansat în dezbatere cu folos. Totuşi nu este
deloc aşa: existâ, n imeni nu ignoră acest lucru, pericol ul de a uza de
anumite argumente, şi aceasta, esen ţialmente, din cauza interac ţiunii
di ntre toate argumentele în cauză.
Cele care sunt utilizate contribuie la ideea pe care ne-o facem
despre orator şi, prin intermediul acestei idei, pot afecta ansamblul
discursului. Un argument slab, uşor de refutat, dăunează, dacă este
avansa t, prestigiului celui care se angajează prin aceasta la a-I apăra
împotriva eventualelor obiecţiuni.
Pe de altă parte, orice argu ment, prin prezenţa sa, atrage atenţia
auditoriului asupra anumitor fapte, îl introduce cu forţa în anu mite
1 BENTHAM, O,Jere, t. 1: Tactica adI/nărilor politice deliberal/te, pp. 378-379.
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domenii la care el nu se gândise probabil îna inte şi, pe aceasti'! cale,
suscită obiecţii împotriva a ceea ce era probabil deja dobând i t de orator:
A vorbi unui i ndivid despre un lucru, fie de bine, fie de ri'!u, i l poate
predispune, daci'! nu este deja predispus, sâ se ocupe de acest l ucru sau îi
poate spori aceastâ dispozilie, daci'! deja o arel.
Acelaşi mecanism al prezenţei intervine când se reia, pentru a o
respinge, o afirmaţie a adversarului: majori tatea oratorilor prefera, d i n
acest motiv, s ă treacă sub tăcere o obiecţie careia nu i-ar p u tea opu ne
decât o slabă refutare. În cursul unor experienţe asu pra schimbării de
ati tudini provocate de discurs, oral sau scris, s-a constatat că opini a
auditorilor era uneori c u totul modificată d e că tre acesta, d a r într- un
sens opus cel u i dorit2• Şi asta se întâmplă, făra îndoială, tocmai pentru
că d iscursul introdusese în câ mpul atenţiei elemen te de care auditorii
se dezinteresaseră complet pâ nă atunci. Mai mul t, fiecare argument
invită la o apreciere a forţei sale, iar aceste încercări repetate de respi n
gere mentală, oricât de puţin ar reuşi câteodată, pot degenera într-u n
nega tivism sistematic căruia nu trebuie să-i suba preciem i nfluenţa,
chiar în deliberarea intimă.
În sfârşit, noile argumente introduse într-o dezbatere pot parea
incompa tibile, fie cu aserţiunile ora torului, ceea ce îl face ridicol sau ne
face să ne îndoim de sincerita tea lui, fie cu teze deja admise de către
auditoriu, ceea ce îl pune pe acesta în situ a ţia penibilă de a trebui, dadi
acordă vreun credit acestor noi argumente, să regleze el însuşi aces te
incompatibi lită ţi.
Acest inconvenient apare, de asemenea, în cazul în care argu
mentele nu sunt emise decât ca ipoteză. As tfel, la prima vedere, nimic
nu se opune ideii de a prezenta o mul titudine de ipoteze pentru a
explica un eveniment, chiar dacă ele sunt incompatibile, căci se pare dl
acumularea lor nu are alt efect decât acela de a face eveni mentul mai
I V. P ARETO, Traiti? de sociologie gfll/irale, II, § 1749, pp. 1089-1090.
2 ef. Ch. BIRD, Social Psyc//Ology, pp. 215 şi urm. (experienţe de F. H. KNOWER,
Ex perimental studies of changes in atti tudes, J. of se. Psych, 1935, 6, pp. 315-347;
J. of abllormal alld soc. Psye"., 1936, 30, pp. 522-532; J. applil'lf Psyc"., 1936, 20
pp. 114-127). Cf. şi C. I. HOVLAND, A. A. LUMSDA INE şi F. D. SHEFFI ELD,
EXl'erimcllts OII Mass COl/llllllUicatioll, pp. 46-50, 215-216.
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veridic. Şi totuşi, îl vom descalifica adesea pe ad versar sugerând că
noile ipoteze sunt dovada fa ptului c<l el nu acorda mare încredere
argumentelor sale anterioare. Studentul Huber, susţinMor al " iconolitelor"
de la Wiirtzburg, îşi bate joc de unul dintre cenzorii l u i care:
Trece de la ipo teza unui capriciu al naturii la cea a vestigiilor
pa gâne şi de la aceasta din urma la ideea unei imposturii .
Pericolul va fi cu atâ t mai mare, cu câ t punctele la care se referă
incompa tibil i tatea vor părea mai esenţiale. Ipoteze învecinate, dacă ne
plas<lm într-o perspectiv<l foarte general<l, se p ot confunda într-un argu
'
ment unic. De u nde ocazia unei noi argument<lri bazate pe faptul de a
şti dacă, da sau nu, unele argumente trebuie privite ca un singur argu
ment, divers nuanţat.
Incompatibilitatea va fi mai ales evidentă dacă este vorba despre
afirmaţii de fapt. Ridicolul care-I atinge în acest caz pe orator izbuc
neşte din nenu mărate povestiri amuzante, ţinând de comicul argu men
t<lrii, precum a părarea menajerei acuzate că nu vrea să restituie o oală:
" Această oalJ, mai întâi că nu am văzu t-o nicioda tă; şi apoi nu am
împru mu tat-o; pe de a l tă parte am res ti tuit-o deja şi, în plus, era
"
cr<lpată . Vedem aici, în mod clar, neajunsurile acumulării, c<lci luate
două câte două, mai m u l te dintre aceste argumente nu ar fi ireconci
l iabile.
Auditorul va avea el oare În vedere incompa tibilităţile în cadrul
strict al unui su biect anume aflat în d iscuţie? Vor fi ele avute În vedere
într-un cadru mai extins? Judecătoru lui îi revine, spre exemplu, să
decidă dacă vreo poziţionare ad optată de un jurist, într-o lucrare
doctrinală, va putea să-i fie lui imputată a tunci când, acţionând ca
avocat, desfăşoară argu mente incompatibile cu ea.
într-o aceeaşi lucrare, peri col u l se extinde oare la uzaj u l unei
"
noţiuni, sub mai multe aspecte? Lefebvre va utiliza referi rea la " primitivi
când pentru a descalifica idealismul În care se găsesc urme de gândire
primitivă, când pentru a descalifica teoriile l u i Comte arătând că gân
direa primitivă contine elemente superioare celor ale gândirii ul teri1 Memoire de Huber în VA YSON DE PRADENNE, Les fral/des eu arcll/!ologie
IJrffllistoriqlle, p. 41 .
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oare1 . Fiecare argument are ca lităţile sa le. Cititorului îi revine să deci dă
dacă le va accepta, pe fiecare la locul său, dacă va modifica el îns uşi
incompa tibili tatea sau daca. i-o va reproşa autoru lui.
Pericol ul argumentelor superflue, şi mai ales incom pa tibile, deter
mină adesea renunţarea la anu mite argu mente. Se renunţă din cauza
altor elemente ale discursului, dar şi din cauza opiniilor promovate de
că tre auditoriu, fie de că tre aud itoriul particular că ruia ne adresăm, fie
de către un auditoriu din care facem noi înşine parte. Apărătorii lui
Rutilius ar fi renunţat - În detrimentul lui - la utilizarea unor argu
mente care nu conveneau stoicilor2. Atitu dinea lui Socra te, refuzând să
implore indu lgenţa judecătorilor săi, este unul dintre cele mai celebre
exemple de renunţare.
În general, cel care este preocupa t de adeziunea auditoriului uni
versal va renunţa, chiar şi în faţa unui auditoriu particul ar, la nişte
argumente inadmisibile pentru acest auditoriu universal, aşa cum şi-I
reprezintă el; el va considera aproape imoral să recurgă la o argu
mentare care, în propri ii lui ochi, nu ar fi raţională.
Pe de altă parte, este adesea o l ipsă de tact să înfrunţi, sau pur şi
simplu să şochezi, un auditoriu particular. Este preferabil să renu nţi,
spre exemplu, să citezi Întruna, în faţa unui auditoriu creş tin, aşa cu m
s-a făcut deja, pe Profeţi, pe Iisus, pe Spinoza şi pe Marx, ca ilustrând
tendinţa universalistă a poporului evreu. Cicero dădea o serie de
sfaturi referi toare la ceea ce era bine de evi tat: să faci elogii exagerate
care suscită invidia, să te Înfurii pe o persoană apreciată de judecători,
să reproşezi cuiva defecte care se regăsesc la judecători, să ai aerul,
când pledezi pentru altcineva, că pledezi pentru tine Însuţi3.
Independent de orice incompatibilitate între ele sau cu opi niile
auditoriul ui, o cohortă de argumente ne determină să credem că nu
avem destulă încredere În nici unul dintre ele. În refuta re, desfăşurarea
unor argumente este adesea şi mai periculoasă: ea ne au torizează să

1 H. LEFEBVRE, A la IUII/iere dll I/Iaterialisl/le dialectique, 1: Logiq/le fo rmel/e, logiqllc
dialeefiqlle, pp. 20, 40.
2 CICERO, De Ora/ore, cartea' l, § 230.
3 lbid., cartea Il, §§ 304-305.
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credem că o simplă remarcă a adversa rului era a mplu justificată,
Întrucât nimic nu poate fi negl ijat pentru a o combatel .
Pe d e altă parte, dat fiind faptul că oratorul este presupus a
cunoaşte pericolele argumentelor slabe, capabile să dăuneze presti
gi ului său, utilizarea lor introduce o prezUl;nţie gravă: Înseamnă că el
nu are al tele mai bu ne la dispoziţia sa, ba chiar că n u există al tele2•
Astfel, enunţând argumente slabe, oratorul poate anihila, fără măcar să
se gâ ndească la aceasta, al te argumente mai pu ternice, care ar fi venit
spontan În spiritul aud itorului. Tăcerea va putea juca acelaşi rol ca
argu mentul slab, va putea lăsa să se creadă că nu există argumente
ut ile. Argumentul inoportun şi tăcerea pot fi astfel cauze asemănătoare
ale unei aceleiaşi Înfrângeri. Să notăm, În legătură cu cele de mai sus,
că, În toate acestea, auditorul presupune că oratorul cu noaşte tehnicile
argumentative şi le util izează cu bună ştiinţă. De fapt este normal, chiar
În privinţa unei persoane care nu trece drept deosebit de abilă, să
argu mentăm făcând caz de aceste cunoştinţe: vom Înţelege, spre
exemplu, ca B să pretindă că A nu a avut de la Începu t despre o contro
versă cutare interpretare a u nui text care ar fi fost decisivă În favoarea
sa, căci al tfel A nu ar fi produs argumentele slabe pe care le-a invocat În
favoarea tezei sale.
Periculos, de asemenea, va fi orice argument care permite o replică
facilă: el se va Întoarce În ultimă instanţă În avantajul celui care nu l-a
introdus În dezbatereJ. Sau, mai simplu, argumentul care poate genera
la auditor o interpretare defavorabilă. Cutare broşură În favoarea unui
nou vaccin, dacă insistă pe d ificulta tea descoperirii, pe iluziile şi pe
eşecurile anterioare, va putea su gera ideea că, şi de această dată, Încre
derea nu şi-ar prea găsi locul.
Al te argu mente sunt, cu siguranţă, u til izabile de către toate păr
ţile, precum afirmaţia:
Judecatori, am fost scurt deoarece cauza mea este buna4•

1 Cf. A. Craig BAIRD, Argumen tation, DisclIssiol1 aud Debate, pp. 330-331 .
2 Cf. DEMOSTENE, DiscursJlri şi pledoarii politice: Despre ambasadă, § 213.
3 Cf. § 98: Aprecierea for�ei argumentelor, factor de argumentare.
4 CI CERO, De IIwerltiarle, cartea 1, XLVIII, § 90.
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Pericolul unui astfel de argu ment nu constă a tât în faptul că
adversarul l-ar asuma - nu i-ar trece prin gâ nd aşa ceva -, ci În aceea de
a fi calificat drept procedeu l .
Printre problemele legate de pericolele amplorii, trebuie să-i dăm
un loc special d iversiunii, deplasare a discuţiei asupra unui alt obiect
considerat irelevant2. Acesta ar fi un procedeu periculos şi care preia
toate inconvenientele a�gumentului slab, dad! ar exista ind! acord
asupra acestu i aspect irelevant. Dar nu se întâmplă aproape niciodată
astfel. Acuzaţia de diversiune şi cea de sofism se aseamănă prin faptul
că presupun o argumentare cu bună ştiinţă irelevantă sau amăgitoare.
Or, acuzaţia nu se susţine decâ t în măsura în care argumentarea se
îndepărtează în mod apreciabil de ceea ce se obişnuieşte în mod
normal. Ar fi teoretic posibil, într-adevăr, să negăm orice valoare argu
mentativă reală unor anumite părţi ale discursului, precum exordiul
sau peroraţia şi sa le tratăm drept di versiune. Regula de justiţie este cea
care permite formarea unei opinii în această problema.
Ceea ce cal ificăm drept diversiune constă adesea în a conduce
discuţia asupra unor chestiuni secundare, unde apărarea este uşoară,
triumful facil. Un caz mai tipic constă în a introduce în dezbatere
elemente şi distincţii care vor ra mâne ulterior neutil izate: introduse
probabil din precau ţie, aceste distincţii sunt periculoase pentru că vom
extrage cu uşu rinţă din nefolosirea lor o mărturie implicită despre
caracterul lor irelevant.
Când timpul de care dispunem este limitat, diversiunea poate să
nu aibă alt scop decât acela de a ocoli punctele del icate. Studentul
ignorant şi abil practică bucuros aceea sta tehnică 1<\ examene. Î n
controversă, o as tfel de diversiune vizeaza să impiedice discuţia, ea nu
mai este decât un sabotaj al condiţiilor prealabile ale acesteia. Î n u l timă
instanţă, vom avea acel jilibuster, în care nu subzistă nici o dorinţă de a
crea iluzii asupra efectului intervenţiilor. Pericolul mul tor argu mentari
prea extinse ar fi acela de a trimite cu gândul la jilibllster.
1 O. § 96: Retorica în calitate·de procedeu.
2 Cf. ARISTOTEL, Tapim, cartea II, cap 5, 112 Il; SCHOPENHAUER, Parerga şi
Paralipolllerra, II, Def;/1re logică şi dialectică, § 26, p. 30; Dilllectica erislică, p. 69
(Stratagema a XVIJI-a); p. 82 (Stratagema a XXIX-a).
.
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Diversiunea se preteazii la caricaturii. Un mare nu miir de anecdote
ţin de comicul diversiunii:
Sotul care se Întoarce în zori este primit de sotia lui, care agită o
crosi'i de golf. " Cum, o întreabă el. vrei si'i joci golf la ora asta? "

Remarca n u este deloc fiirii legiiturii cu situa ţia, dar ea rezul tii din
tr-o reinterpretare a acesteia: ea transpune discuţia pe un nou teren, Îi dii
celui care o utilizeazii un anu mit prestigiu, aju ţii la a câştiga timp, pe scurt,
Îndeplineşte, în mod comic, serviciile cerute în mod obişnuit diversiunii.
§ 102. Paliativele la pericolele amplorii
Pentru a a tenua pericolele pe care tocmai le-am semnalat, pu tem
utiliza toate procedeele destinate sii evite sau sii facă mai dificiM refutarea.
Este oare vorba despre a proteja persoana oratorului contra efec
telor rele pe care le vor produce anu mite argumente? Se va declara d!
au fost sugerate, ba chiar impuse oratorului. Aşa se face cii Demostene
aratii cii circumstanţele sau atitu dinea adversarului îl obl igii sii-şi facii
propriul elogiul, sii se îndepiirteze de subiect2 sau sii u til izeze un gen
de argumente care îi displac3.
Când un orator Îşi dii seama de faptul cii ansambl u l argumentelor
care privesc o tezii conţine incompa tibil itiiţi atât de mari, Încât cel care
ar expune succesiv aceste argumente ar fi acuzat de incoerenţii, el va
opera În mod normal o alegere dintre ele. Dar, dacii nu vrea sii ia o
astfel de decizie, va uza de diverse mijloace pentru a asigura coerenţa:
el va face ca argu mentele sii fie prezentate de mai mul te personaje - ca
În d ialog, piesa de teatru, roman. Sau va prezenta chiar diversele opinii
atribu indu-Ie unor autori diferiţi: pseudonimele sub care a scris
Kierkegaard reprezintii cea mai mare d isociere la care ar pu tea conduce
dorinţa de a face loc tuturor al temativelor, de a nu sacrifica nimic din
argu mentele incompatibile4•

1 DEMOSTENE, Discursuri: pentm coroarlă, § 3.
2 Ibid., § 9.
3

4

Ibid., § 1 23.
Cf. P. L. HOLMER, Kierkegaard and ethical theory, Etllics, aprilie 1953, p. 159.

[II temcţ; II /lea a rg /I//Ierl te/or

585

Î n general, pentru a evita relele efecte ale unor argumente incorn
patibile, oratorul va trebu i sii introducii o argumentare complementarâ,
care va sublinia incompatibil itatea aparentii dintre diversele argumente
enu nţate sau d intre acestea şi credinţele auditoriului şi care se va
striidui sii previnii inconvenientele lor. El va explica schi m barile de
punct de vedere, va prezenta ipotezele ca fiind succesive, va delimita
aria de aplicare a normelor astfel încât ele sii nu se excludâ.
Pentru a evita pericolul unui argu ment slab, vom spune cii acesta
nu a fost introdus decât în mod subsidiar. Dacă ne temem ca interlo
cutorul sa nu subestimeze un argument care nu este lipsit de forţă, Îl
vom putea transforma în miza dezbaterii, obligând astfel adversarii sii-l
ia în serios; întâlnim aici tehnica ce constii În a ne sublinia dinainte
acordul cu privire la anumite probel.
î n sfârşit, pentru a evita inconvenientele diversiunii, pentru a ne
înarma împotriva acuzaţiei de a o practica, vom insista asupra caracte
rului relevant a tot ceea ce avansiim.
Pentru a evita sii fi m nevoiţi sii folosim anumite argumente, vom
face in aşa fel încât partea adversii sii nu ocazioneze acest lucru; dacii
una dintre piirţi renunţii la audierea unor anumiţi martori, ea poate
spera ca cealalta parte va face la fel.
Totuşi, paliativul specific, dacii ne temem de util izarea unor
anumite argu mente, va fi de a le lasa subînţelese2• Existii argu mente de
care este deplasat, periculos, ba chiar interzis sii uziim Într-un mod prea
explicit. Nu ne pu tem referi la ele decât prin insinuare, aluzie sau
ameninţând că le utilizâm. Ameninţarea poate face, de altfel, ea însiişi
parte din aceste argumente interzise.
Aceastii semi-renunţare la anumite argu mente face loc u nor figuri
de renunţare care nu exprinl a numai moderaţia ora toruluP. Reticenţa
permite evocarea unei idei, Msând totodatii auditorului sii facii dezvol
tarea: aceastii dezvoltare va putea fi sugeratii prin anu rnite forme de
exprimare, precum ritmul, aliteraţia. Preteriţ;a este sacrificarea imagina1 ef. § 27: Acorduri proprii fiecilrei discutii.
A ria oratoricii, voI. III, cartea IX, cap. II, § 73, p. 44.
J Cf. § 98: Aprecierea forţei argumentelor, factor de argumentare.
2 QUINTILIAN,
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ră a unui argu ment. Acesta din urmă este schiţat anunţând totodată că
se renunţă la el. lată, în acest sens, un exemplu banal l uat din Retorica
pe" tril Here" 1/;/15:
Despre copilolria ta, când te-ai prostituat cu top, voi vorbi când voi
crede col a venit momentul. Dar tac dinadins· .

Sacrificiul raspunde convenienţelor; el Iasă să se creadă şi ca
celelalte argumente sunt suficient de pu ternice pentru a ne pu tea lipsi
de acesta. Putem lega de preteriţie acest pasaj în care lui Demostene
pare a-i repugna să-şi facă propriul elogiu:
Fil tp ne pu nea pe toţi la încercare. Cum? Trimiţând ceva fiecolruia
personal, oferimi u-ne bani şi, fiti atenp, atenieni, foarte multi bani. Cum
nu avea succes pe lângol cineva (nu-mi revine mie sol mol numesc, dar
faptele şi actele însele vor desemna omul), el credea col toti, în comun, am
accepta banii oferiti; astfel, cei care s-ar fi vândut personal ar fi la adolpost,
dacol noi toti am participa, molcar cu o micol parte, la profitul comun2.

Este oare vorba despre o figură argumentativă? Unii ar ezita să o
spună, atât de normală pare inserţia în text; ne aflăm, în orice caz, în
prezenţa unui paliativ.
Uneori, semi-renu nţarea este exprimată într-un fel şi mai indirect:
o tăcere semnificativă, ba chiar folosirea ostentativă a u nor argumente
slabe, irelevante, pentru a marca faptul că există şi altele.
Toate renunţările, semi-renunţări, pot fi considerate concesii. Totuşi,
rolul principal al concesiei nu priveşte atât amploarea argumentării, cât
întinderea pretenţiilor şi dinamismul acordurilor.
Concesia se opune mai ales pericolelor lipsei de măsură; ea
exprimă faptul ca este rezervata o primire favorabilă unor argumente
reale sau prezu mate ale adversarului. Restrângând pretenţiile, abando
nând anumite teze, renunţând la anu mite argu mente, oratorul îşi poate
face poziţia mai puternica, mai uşor de apărat, poate dovedi în cadrul
dezbaterii în acelaşi timp fair-play şi obiectivi tate. vazute sub acest
unghi, efectele concesiei trebuie apropiate de cele pe care le obţinem
1 Retorica pentru Here/Jnills, cartea IV, § 37.
2 DEMOSTENE, Discursllri: Asupra a,IIbasadei rlecretiillcioase, § 1 67.
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neeliminând in mod sistematic dintr-un expozeu toate circumstanţele
defavorabile1 • Concesia va fi totuşi dezastruoasă dacii introduce o breşă
într-un ansamblu în care toate elementele sunt presupuse solidare.
Dimpotrivă, ea nu va avea decât efecte bune dacă se bazează pe ele
mente secundare. De aceea, departe de a ne irita din cauza intreMrilor
irelevante, trebuie să vedem în ele o ocazie favorabilă de a face concesii:
( . . . ) caci in trebil torii, de cele mai multe ori, se afla in mare incurcatura,
daca li s-au acceptat atâtea lucruri şi totuşi nu-şi ating ţinta2.

Concesia da uneori naştere unei figură, epitropa, prin care, spune Vico,
admitem adversaru lui chiar şi l ucruri injus te, false, inepte sau indoielnice
chiar, din exces de drepP ( . . . )

Adesea, unul dintre interlocutori pare că il somează pe celălalt, fie
să recunoască temeiul unei poziţii (recunoaşteţi că am dreptate În acest
punct), fie să recunoasca faptul că este partizanul unor anumite idei
(" recunoaşte că eşti reacţionar", va spune liberalul interlocutorului său
conservator). În primul caz doar, încercăm să sesizam un acord care va
putea servi direct bunului mers al discuţiei. Î n cel de-al doilea, încer
căm să minimalizăm argumentele adversarului, diminuând În ele ceea
ce este serios şi efectul. În ultimul, insinuăm că, daca el recunoaşte că
este reacţionar, discuţia va fi astfel facilitată: pe această poziJie, mai
conforma cu faptele, discuţia va putea lua o turnură nouă. In toate
cazurile, recunoaşterea pe care o solicităm este considerata drept o
concesie, care trebuie sa-i aducă Într-o oarecare măsura un beneficiu
adversarului, fără de care nu am Îndrazni să o cerem4•
De fiecare dată când îl urmăm pe interlocutor pe propriul lui
teren, îi facem o concesie, dar aceasta poate fi plină de capcane.
Una dintre ele constă în a recunoaşte că poziţia adversarului nu
poate fi infirmată; renunţăm să o combatem pe un anumit plan; dar vom

1 ef. BENTI-IAM, Opere, t. 1: Tratal despre sofismele poliliee, p. 473.
2 ARISTOTEL, Topiea, cartea II, cap 5, 112 a,. (Ed. rom.: IRI, Bucureşti, 1998, p.
345; 11.1.)
3 VICO, Irlsliluziolli oralarie, p. 148.
4 ef. J. PAULHAN, Ellirelierl Sltr des fails dilJers, pp. 135-138.
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arăta în acelaşi timp mica importanţii a acestui plan. Aceasta este atitu
dinea bine cunoscutii a neo-pozitiviştilor privitor la enunţurile metafizice.
O altii formii este de a admite ceva, pentru a supralicita imediat:
recunoaştem cii opinia care vi se atribuie ar fi eronatii, negiim chiar d!
aţi exprima t-o, dar este pentru a formula una şi mai dezagreabilii.
Eu, sa-ti imput ospi talita tea lui Alexandru? ( ...) nu sunt atât de
nebun; afara doar de cazul când ar trebui sa-i n umim pe seceratori şi pe
cei care fac o treaba oarecare pentru ban.i, prieteni şi oaspeti ai celor care ii
platesc!.

Anecdota u rmiitoare, luatii din Quintilian, ţine de comicul denegarii:
Domitia, soţia lui Passienus, se plânge ca Junius Bassus, invinu ind-o
de avaritie, a zis ca ea obişnuieşte sa-şi vânda încalţamintea invechita;
Bassus a raspuns: " zau daca am spus vreodata aşa ceva; dar am spus ca
obişnuieşti sa-ti cumperi încaltaminte veche"2.

Negaţia, în general, joacii un rol apropiat de cel al concesiei:
renunţăm la o afi rmaţie pe care am fi putut-o susţine, sau pe care o
susţin terţi, dar piistrând o u rmii a acesteia ca miirtu rie a bogiiţiei
de informaţie şi de c1arviziune a celui care a recunoscut nonvaloarea
unei propoziţii.
Comicul critica acest aspect al negaţiei în acest pasaj din Trisfrm/1
S/ltll1dy:
î ntr-un cuvânt, opui meu e d igresiv şi progresiv totdeodata. Asta,
bunul meu domn, e cu totul alta poveste decât zilnica rotire a pamântului
În jurul osiei sale3.

Din aceasta semnificaţie argumentativa a negaţiei rezul ta cii dubla
negaţie este rareori, în argumentare, echivalentul afirmaţiei: o formula
precum "eu sunt mulţumit de a nu fi fost obl igat sa nu fi fost de faţa"
1 DEMOSTENE, Disc"rsuri: Pentru coroană, §
Li teratura, Bucureşti, 1969, voI. 2, p. 200; n.t.)

51 .

(Ed. rom.: Ed. pentru

2 QUlN11 L IAN, Arta oratorică, voI. II, cartea VI, cap. III, § 74. (Ed. rom.:
Minerva, Bucureşti, 1974, p. 178; rU.)
3 Laurence STERNE, Viaţa şi opiIJil/u ile lui Tristram Sl1andy, cartea 1, cap. XXII, p.
64. (Ed. rom.: Polirom, Iaşi, 2004, Gentleman, p. 78; /l.t.)
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indică raporturi complexe, sugerează raţiunile raţiunilor noastre. Dubla
negaţie poate restabili într-o formă condensată o întreagil argu mentare
su biacen tă.
Problemele pe care le pune amploarea, pericolele ei, paliativele lor
depind de pretenţiile celor care argumen tează: ne mulţu mim oare cu o
atitudine pasivă, ne mulţumim să ne marcăm clar dezacordul, refu
zând, sprijiniţi de motive, să aderăm la opiniile interlocu torului, sau
dimpotrivă, vrem să modificăm punctul de vedere al acestuia, să
acţionăm asupra credinţelor sale? Prima atitudine permite utilizarea
unor argumente care, în cea de-a doua, ar fi periculoase; ea permite să
se marcheze toate punctele; cea de-a doua, cere menajamen te, proce
dează prin abordări s uccesive, prudente. De aceea problemele amplorii
ar trebui reluate şi examinate în funcţie de fiecare situaţie argumentativă.
§ 103. Ordine şi persuasiune
Ordinea chestiunilor de tratat, ordinea argu mentelor de dezvoltat,
a preocupat, d intotdeau na, sub aparenţa noţiunilor de expu nere, de
dispunere sau de metodă, pe teoreticienii dialecticii şi mai ales ai retoricii.
Nu trebuie să ne mirăm de acest lucru, căci în argumentare şi nu
în demonstraţie se pun esenţialmente aceste probleme.
Î ntr-o demonstraţie formală, se pleacă de la axiome pentru a ajunge
la teoreme. Exis tă deci o ordine. Dar importanţa sa este limitată, pentru
că variantele ei sunt strict echivalente. Puţin intereseazâ, într-adevăr,
ordinea în care sunt prezentate axiomele, puţin interesează s uccesiunea
etapelor, cu condiţia ca fiecare dintre ele să poată fi parcursă cu
aplicarea regul ilor de inferenţă adoptate.
Numai dacă se ţine cont de adeziunea spiritelor, dacă se trece d e
la un punct d e vedere formal l a un punct d e vedere psihologic, argu
menta tiv, va căpăta importanţă ordinea în demonstraţie: când, în loc să
considerăm axiomele drept arbi trare, suntem preocupaţi de caracterul
lor evident sau acceptabil; când, În alegerea etapelor, suntem preocu
paţi de mai marea sau mai mica inteligibili tate a vreunui ordin demon
strativ. Aşa se face că Wertheimer a arătat, prin interesante ex perienţe,
că înţelegerea unor anumite demonstraţii matematice diferă în funcţie
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de fel ul în care se prezintii figura care le ilustreazii. Variantele nu mai
su nt atunci echivalente, în acest caz, pentru cii ne-am îndepiirtat de
condiţiile pur formale ale demonstraţiei pentru a analiza forţa persuasi
va a probelor1 .
Î ntr-o argumentare, în orice caz, ordinea nu poate fi indiferen tii:
adeziu nea depinde într-adeviir de auditoriu. Or, pe miisu ră ce se deru
leazii argumentarea, situaţia acestuia se modificii, prin însuşi faptul
acestei argumentiiri, şi aceasta oricare ar fi primirea fiicutii argumen
telor. Condiţionarea auditoriul ui, o ştim, se poate realiza prin orice
mijloace auxiliare: parfumu ri, muzicii, aduniiri de mase; dar ea se
real izează, de asemenea, în manierii discu rsi vii. Discursul nu-I Iasii
deloc pe auditor aşa cum era la început; dar nici nu-i modificii
credinţele într-o manierii ineluctabilii, aşa cum o fac verigile unei
demonstraţii. Ciici, dacii ar fi aşa, ordinea nu ar avea deloc întreaga sa
greutate. Tocmai pentru cii modificiirile auditoriului sunt în acelaşi
timp efective şi contingente, conteazii atât de mult ord inea adoptatii.
Acest lucru este valabil atât pentru diversele încarniiri ale audito
riului universal, cât şi pentru auditoriile particulare. La prima vedere,
ordinea nu conteazii pentru auditoriul universal. Dar auditoriul univer
sal este, ca şi celelalte, un auditoriu concret, care se modificii în timp,
odatii cu concepţiile pe care şi le face oratorul despre el.
Î n deliberarea intimii, ordinea pare, de asemenea, sii-şi piardii
orice importanţii. Nu este adeviirat, fiirii îndoiai ii. Cel mult putem
admite cii reluarea, într-o ordine nou ii, este aici mai uşoarii. Ea poate
chiar constitu i noua argumentare pe care o vom opu ne celei dintâi
pentru a le confru nta.
Dacii argumentarea este esenpalmente adaptare la auditoriu2,
ordinea argumentelor unui discurs persuasiv ar trebui sii ţinii cont de
top factorii susceptibili de a le favoriza primirea de ciitre au ditori. Trei
puncte de vedere cel pu ţin pot fi adoptate in alegerea ordinii persu
asive: cel al situaţiei argumentati ve, adicii al influenţei pe care o vor
avea etapele anterioare ale discuţiei asupra posibil itiiţilor argumenta1 M. WERHEIMER, Productive Tl1inking, cap. 1: " The area of the Parallelogram " .
2 ef. § 4: Auditoriul în calitate de constructie a oratorul ui.
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tive ale unui orator; cel al condiţionării audi toriului, adică al modifi
cărilor de atitu dine generate de d iscurs; în fine, cel al reacţi ilor pe care
le suscită, în auditoriu, perceperea unei ord ini din discurs.
Este vorba, în cele trei cazuri, despre efectele asupra aud itoriului;
ceea ce distinge aceste trei perspective este că, în prima, ne gândim mai
ales la premisele pe care auditoriul este determinat progresiv să le
admită; în cea de-a doua - care va face obiectul paragrafu lui nostru
viitor - ne gând im mai ales la efectele succesive suferite de auditor; în
cea de-a treia, în sfârşi t - care va face obiectul u l timului nostru paragraf
-, considerăm ordinea discursu lui ca materie de reflecţie.
Î ntr-o demonstraţie, totul este dat, fie că este vorba despre un sis
tem ipotetico-deductiv, fie că axiomele sunt furnizate de intuiţia
raţionalii sau sensibilii. Î n argumentare, dimpotrivă, premisele sunt
labile. Î n timpul argumentării, ele se pot îmbogăţi; dar ele sunt, de
al tfel, tot precare, intensitatea cu care se aderă la ele se modifică.
Ordinea argu mentelor va fi deci dictata în mare parte de dorinţa de a
degaja noi premise, de a da prezenţă unor anumite elemente şi de a
obţine anumite angajamente din partea interlocutorului!.
Ordinea în care aceste angajamente se obţin nu este ind iferentă. Se
ştie că, în cursul unor interminabile şedinţe de d u pă război dintre
reprezentanţii Statelor Unite, ai Franţei, ai Marii Britanii şi ai U.R.S.s.,
aceştia au discutat la nesfârşit despre stabilirea ordinii de zi a nego
cierilor lor. În mod normal, " a negocia " , nu înseamna a disc uta şi a
persuada; înseamnă a face concesii reciproce, iar ordinea problemelor
nu ar fi trebuit să exercite atâta influenţă dacă, privind aceste probleme
ca legate, s-ar fi negociat cu dorinţa de a reuşi. Dar lipsa de spirit de
înţelegere făcea în aşa fel, încât condiţiile erau mai degrabă cele ale unei
discuţi i decât ale unei negocieri. De unde preeminenţa dată ord inii, căci
orice poziţionare constituia un angajamen t fără contra partidă.
Î n discuţia cu întrebari şi răspunsuri se manifestă cel mai clar acest
rol al angajamentelor. Î ntr-adevăr, modificarea situa ţiei, în cursul unei
argu mentări, este întotdeauna profundă, fie că este vorba despre dis
curs continuu, fie de controversă. Dar, în primul caz, numai oratorul
1

ef.

§ 27: Acorduri proprii fiecărei discuţii.
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enllnţ� lu�ri de poziţie; În cel de-al doilea, ne Îndrept� m cMre o conclu
zie bazându-ne pe puncte de sprijin succesive care rezult� din anga
jamente explicite ale auditorului.
Faptul de a pu tea Întreba, de a alege dup� plac intreb�rile şi
ordinea in care ele sunt puse, este un avantaj incontestabil pentru cel
care argumentează. De utilizarea abil� a acestui privilegiu depinde
eficacitatea metodei socratice.
Î n trebările tind adesea s� ne determine să facem o alegere între
mai mu lte posibilit�ţi; ele nu dau În acest caz decât o informaţie În
legMură cu opiniile interlocutoru l ui, dar răspunsul este tot un anga
jament şi adesea o adeziune la ceea ce pretinde oratorul . Or, nu trebu ie
să ascundem c�, În ultimă instanţă, discuţia vizează în general să
modifice o opinie, c� ea presu pune deci un dezacord fundamental Între
părţi. De aceea, ordinea adoptată pentru Întrebări va avea adesea drept
scop pe acela de a masca oricât de mult timp posibil raportul dintre
aceste acorduri parţiale şi dezacord ul fundamental: Întrebări prezentate
f�ră o ordine aparentă!, Întreb�ri cărora nu li se percepe importanţa2, ba
chiar Întreb�ri inu tile3.
Î n cu rsul celor mai multe discuţii, cei doi interlocutori se bucur�
de privilegiul de a întreba şi de a alege în parte ordinea argumentelor
lor. Ei se bucură, de asemenea, de posibilitatea de a da anumitor ele
mente prezenţ� .
Î n aceast� privinţă, un studiu recent" a arMat că, dac� discu ţia
dirijată permite, într-o problemă concret� - era vorba despre orga
nizarea muncii -, s� se ajung� la o soluţie pe care grupul o consider�
satisfăcMoare, dar la care, fără această dirijare, el nu ar fi ajuns, este mai
ales datorită ordinii puse în dezbatere de cineva care ştie cMre ce
concluzie ar fi de dorit să se meargă. Căci ordi nea este, de asemenea,
u na dintre con d i ţiile care determină amploarea; este selectarea a ceea ce

1 Cf. ARISTOTEL, Topica, cartea VIn, cap. 1, 156 a; Rejlltări softstice, cap. 15, 174 a;
SCHOPENHAUER, Dialectica eristică, p. 59 (Stratagema a IX-a).

p. 57 (Stratagema a VII-a).
3 ARISTOTEL, Tapica, cartea VIn, cap. 1, 157 a; ef. § 1 01 : Pericolele amplorii .
4 Norman R. F . MAIER, The quality o f group decisions a s i nfluenced by the
discussion leader, Hummr reia ti0l15, voI. m, 2, 1950, pp. 162-163.
2 1bid.,
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va fi luat în considerare de către participanţi. Nu avem grijă numai ca
reflectia individ uală să nu se rătăcească pe piste greşite, ci şi - şi acest
ultim pu nct este cel mai i nteresan t - ca unele cărări uti le să nu fie pre
matur abandonate, adică să le dăm unor anumite premise o prezentă
su ficientă pentru ca ele să servească reflecţiei drept punct de plecare.
Această preocupare de a orienta gândirea în d irectii propice
înainte de a merge mai departe este, fără îndoială, baza unor anumite
figuri, precum slIbjec/ilinea (Slistelllatio)l. Î ntrebăm, răspundem noi
înşine imediat, dar acest răspuns nu este decât o ipoteză care, cel mai
adesea, va fi respinsă de a utorul ei.
Anumite argumente nu pot fi întelese, admise, decât dacă mai
cunoaştem şi altele. Ordinea este în acest caz impusă. Uneori chiar
putem spune că argumentul este constituit de această ordine, precum
argumentul directiei, al gradării, al amplificării. Nu tot asfel se întâm
plă oare cu orice argument? Nu există aproape niciodată modificare de
ordi ne care să nu fie, În acelaşi timp, modificare de argument sau, mai
bine, crearea unui argument nou. Chiar într-o demonstraţie formală, În
care variantele de ordine sunt echivalen te, etapele nu sunt doar
modificate în Înşiruirea lor dar, în acelaşi timp, operatiile efectuate pot
fi altele. Î n argumentare, modificarea ordinii nu este aproape niciodată
o simplă permu tare. Aceasta se aplică chiar şi la ceea ce am pu tea
considera drept elemen te ale argumentării. Î ntru cât este vorba, În
general, Într-o argumentare despre a ne asigura de premise ferme,
putem admite că expunerea unor fapte, adică a ceea ce se bucură de cel
mai larg acord, va fi plasat favorabil la Începu tul unui discurs.
Majoritatea memoriilor ştiinţifice, a expu nerilor politice, juridice proce
dează î n acest fel. Dar nu trebu ie să uităm că faptele, d acă joacă un rol
important ca element de acord, nu sunt adesea admise decât pentru că
interpretarea lor rămâne deschisă. Aşa cu m remarcă foarte bine Quintilian:
" Omorul a fost comis de ti ne, căci ai avut îmbrăcămintea plină de
sânge". Argumentul apasă mai puţin greu, când acuzatul recunoaşte,

I

QUINTIUAN, A rta oralv rică, voI. III, cartea IX, cap. II, § 23, p. 27.
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decât a tunci când, dadl neagă, e dovedi t mincinos. Căci dacă recunoaşte,
îmbrăcă mintea a putu t fi plină de sânge şi din al te cauze I .

Aceleaşi fapte, precedate de interpretarea lor, nu s-ar bucura fără
îndoială de adeziunea unanimă şi ar suscita disocieri între aparenţă şi
realitate. Î nsea mnă să se spună că locu l dat elementelor modifică
semnificaţia lor.
Argumentele pot fi totuşi privi te, într-o oarecare măsură, ca enun
ţuri d istincte care interacţionează, desigur, dar care pot fi dispuse cu o
mare marjă de libertate. Astfel, elogiu l unui personaj poate, după caz,
preceda sau urma afirmaţia că este propus ca model . De asemenea,
argumentele convergente pot fi grupate sau împrăştiate, fără ca această
împrăştiere să excludă efectul de convergenţă. Soluţia aleasă nu va
permite totuşi niciodată să apară repercusiuni asupra argumentării.
Gruparea argumentelor, în special, va accentua efectul de convergenţă,
în timp ce împrăştierea îl va atenua. De aceea, într-o acuzaţie, persoana
acuzatu lui va pu tea constitui în mod util un centru că tre care converg
strâns toate săgeţile, în timp ce, în apărare, se va face în aşa fel Încât
ansamblul argumentelor care su nt respinse să apară ca un mozaic de
piese detaşate a căror legătură este cât se poate de imperceptibilă2. La
fel se vor gru pa în mod u til exemplele pentru a favoriza generalizarea;
şi tot aşa se vor grupa în mod u til argumentele adversarului între care
se doreşte să se arate o incompatibili tate. Î n general, într-o discuţie, raţi
unile care fac să se adopte o ordine de către una din p<'lrţi ar trebui să
tindă să determine adoptarea unei ordini diferite de către partea adversă.
Dar alte consideraţii ne vor deturna adesea de la o astfel de perturbareJ.

§ 104. Ordinea discursului şi condiţionarea auditoriului
Se poate reduce o expunere demonstra tivă, precum cele din tra
tate de geometrie, la enu nţul tezei urmat de demonstrarea ei. Un
discurs argumentativ va fi aproape întotdeauna mai complex. S-a recu-

QUINTILIAN, Arta oratorică, voI. II, cartea V, ca p . XII, § 3. (Ed. rom.: Minerva,
Bucureşti, 1974, pp. 85-86; n.t.)
2 lbid., voI. II, cartea V, cap. XIII, § 15 (ed. rom., p. 96; n.t.).
3 Cf. § 105: Ordine şi metodă.
I
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noscu t acest lucru dintotdeauna, iar Platon enumeră, cu o complezenţ�
destinată să le ridiculi?eze, părţile discursu lui lăudate de sofiştP;
Aristotel nu este deloc �nai putin sever2; majori tatea autorilor antici
admit totuşi că discu rsul judiciar comportă în mod normal, pe putin,
exord iul, naraţiunea, proba, refutarea, concluzia, epilogul; În discursul
deliberativ, cele două prime părţi ar fi mai puţin utile3.
Este de remarcat faptul că, printre părţile discursu lui, cea care, la
prima vedere, va p�rea cea mai puţin utilă, exordi u l, a reţin u t totuşi
atenţia tuturor. Aristotel, Cicero, Quintilian tratează îndelung despre
e14; autoru l Retoricii pelltru Herell llius se laudă că ar fi fost pri mul care
i-ar fi recunoscut anu mite modalităţi5. Or, exordiul este partea discur
sului care vizează în modul cel mai specific s� acţioneze asupra dispo
ziţiilor aud i tori u l ui. De aceea ne va reţine atenţia aici.
Scopul să u va fi de a câştiga de partea sa auditoriul, de a-i capta
bunăvoinţa, atenţia, i nteresul6• EI va furniza, de asemenea, anumite
elemente din care se vor naşte argumente spontane având discu rsul şi
oratorul ca obiect.
Aristotel îl compară cu prologul şi cu preludi u F, ceea ce pare a
face din el o capodoperă, a cărei semnificaţie ar fi mai ales estetică8. Dar
în multe cazuri el este indispensabil efectului persuasiv al discursului.
EI asigură condiţiile prealabile argumentării9• În tr-adevăr, În timp ce
exordiul poate fi scurtat, şi chiar suprimat cînd aceste condiţii prea
labile su nt complet asigurate, el devine indispensabil dacă trebuie să
completăm aceste condiţii pe cutare sau c utare chestiu ne, şi mai ales În
PLATON, Phnidros, 266 d-267 n.
ARISTOTEL, Retorica, cartea III, cap. XIII, §§ 3-5, 1414 n-1414 b
J R. VOLKMA NN, R/retorik der Griec/rell IIlId RomeI', p. 33.
4 ARISTOTEL, Retorica, cartea III, cap. XIV, 1414 b-1416 n; CICERO, De 1,Wt?lltiolle,
cartea 1, §§ 20 şi urm.; QUINTILIAN, A rta orato rică, voI. 1, cartea IV, cap. J, § 5.
5 Reto rica pentrll Herel lllills, cartea J, 16.
6 CICERO, De Ora tore, cartea II, § 323; QUINTIU AN, A rta oratorică, voI. 1, cartea
IV, cap. 1, § 5.
7ARISTOTEL, Retorica, cartea III, cap. XIV, § 1, 1 414 b.
8 A. Ed. CHAIGNET, La r/lI!toriqlle et sOll lristoire, p p. 359-360.
q Cf. I Parle: Cadrele argumentării.
I
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ceea ce priveşte cali tatea oratoru lui, raporturile sale cu auditoriul,
obiectul sau oportu nitatea discu rsului.
Oratorul va Încerca, În exordiul său, să-şi facă cunoscută compe
tenţa, imparţial itatea, onesti tatea,
Clei

audi torii sunt atenţi mai ales la cei cinstilil.

Dacă discu rsul pretinde a convinge auditoriul universal, exordiul
nu va fi totuşi deloc exclus: oratorul Îşi va arăta mai ales respectul
pentru fapte, pentru obiectivitatea sa.
Simple remarci preliminare îi vor da u neori oratorului un pres
tigiu util. Dacă Robert Browning face ca apologia episcopului Blougram
să înceapă cu câteva aluzii dispreţuitoare la adresa decoraţiei arhitec
turale a bisericii sale, pentru poet, este fără îndoială modul de a situa
discursul şi personajele În spiritul cititorului său, dar este, de asemenea,
- şi din acest dublu rol vine întreaga justificare a acestor câteva versuri
- un fel de exordiu care conferă episcopulu i, în ochii interlocutorului
său, ava ntajele unui om rafinat, cu gust delicat2.
Oratorul se va strădui mai ales să pună În valoare cal ităţile de care
ne-am putea îndoi şi a căror absenţă ar dăuna creditului său; cel care
este acuzat în mod obişnuit de o prea mare abil itate va încerca să
câştige Încrederea publicului; cel care prin situaţia l u i socială, prin
interesele sale, prin an tecedente este presupus arogant, străin sau ostil
auditoriului să u, va începe prin a dezminţi o astfel de bănuială, insis
tân d asupra comuniunii sale cu auditoriuP. Aluzia la prietenia dintre
două popoare, aluzia la un fapt de cu ltură comu n, u n citat bine ales vor
fi de ajuns pentru a suscita încrederea, arătând că există între orator şi
auditoriu o comuniune de valori.
Exordiul va fi întotdeauna adaptat la circumstanţele discursului,
la orator şi la auditoriu, la afacerea tratată, la eventualii adversari.
Nimic nu ilustrează mai bine această exigenţă decât declaraţia
preliminarli " eu nu sunt un orator " şi alte precauţii mai mult sau mai
1 ARISTOTEL, Retorica, ca r tea III, cap. XIV, § 7. (Ed. rom.: IRI, Bucureşti, 2004,

p. 347; /1.t.)
2 R. BROWNING, Poems, Bisltop Blougrall1's Apology, pp. 136-137.
3 Cf. Dale CARNEGIE, L'art de parler en pllblic et de persuader dans les aJfaires,
pp. 228-230.
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pupn echivalen te. Recomandabil� adesea, ea este sever criticat� de Dale
Carnagie1• Adică, dacă permite evitarea acuzaţiei de procedeu2, evi ta
rea ca o parte a forţei unui argument sa nu fie transfera tă asupra
talentului ora torului3, ea nu poate conveni celui care, fără o mare
reputaţ�e şi făre'! se'! fie obligat la aceasta, ia cuvâ ntul sau ia În mân�
pana . In acest caz, dificu ltatea constă în a a vea o audienţe'!
satisfe'!câ toare, iar exord iul care insiste'! asupra fa ptul u i ce'! eşti i nabil sau
incompetent nu contribuie deloc la aceasta. Caton îşi bâ tea joc de acel
autor care începea cu a se scuza ce'! scrie În greace'! câtă vreme nimic nu-I
obliga s-o face'!4.
În anumite circumstanţe, departe de a-şi minimaliza abil itatea
oratorice'!, oratorul poate chiar, dacă se bucure'! de o reputaţie satisfăce'!
toare, se'! se prevaleze de ea. Precum Isocrate, la începu tul Pallegiricullii
A tellei, iar aceasta pentru a arâta mai bine că, în peroraţie, oricare i-ar fi
talentul, sarcina îl depe'!şeşte5•
Exord iul care se refere'! la auditoriu va viza se'! stimu leze amorul
propriu al acestuia, fe'!câ nd caz de capacite'! ţile lui, de bunul se'! u simţ, de
bune'!voinţa sa. Predicatorul care se adreseaz� public lui Dumnezeu
pentru a-i cere ca inimile oamenilor se'! se deschidă6, recun oscând de
al tfel În acest fel ce'! argumentarea sa nu va fi deloc o argu mentare
constrâ ngâtoare, dispune favorabil auditoriul prin chiar aceaste'!
invocaţie.
Exord iul care se refere'! la subiect va a trage a tenţi a asupra intere
sului pe care acesta d in urme'! îl prezintă prin importanţa sa, prin
caracterul se'! u extraordinar, paradoxal, prin fa ptu l ce'! este neglijat,
neînţeles sau deformat7• Se va trata, de asemenea, despre oportunitatea
discursului, arc'ltând de ce este momentul de a vorbi, prin ce impun

1 Dale CARNAGIE, ibid., p. 207.
2 Cf § 96: Retorica În calitate de procedeu .
3 Cf. § 98: Apreci erea forţei argumentelor, factor de argumen tare.
4 Citat de Aubrey GWYNN, RO/llall edllcatioll fl'o/ll Cicero to Qui,ltiliall, p. 45, după
POLYBE, XXXIX, 1 (ed. Bottner-Wobst).
5 ISOCRATE, Discllrsuri: Pallegiricul A teI/ei, §§ 13, 187.
6 Cf. BOSSUET, Semrol/s, voI. II: Su r la predicatioll eVa/lgeliq/te, p. 50.
7 Cf. Richard D. D. WHATELY, Elel/lellts of Rlletoric, Part L cap IV: " Of
Introductions", pp. 109 şi urm.
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circumstanţele s� iei poziţie. Exordiul va varia dup� cu m acţiunea este
" nobil�, confuz�, paradoxal� sau ruşinoas� " I .
Exordiul este uneori inu til sau este înlocuit de alte tehnici:
prezentarea oratorului de către un preşedinte de şed inţ:l nu are alt scop
decât de a-I dispensa pe orator de a-şi face propriul elogiu2. Pe de altă
parte, exordiul, atu nci când este percepu t ca procedeu destinat s:l
atenueze insuficienţa anumitor condiţii prealabile, poate atrage asupra
acestui defect atenţia auditoriului. De aceea mulţi oratori, f:lcând caz de
corelaţia dintre amploarea exordiului şi lacunele pe care trebuie s:l le
umple el, îşi vor centra întreg exordiul pe inutil itatea celui din u rm:l.
Aceasta presupune, evident, c:l auditoriul este conştient de raţiunile
care justific� în mod obişnuit exordiul. O dat:l în plus vedem aici c:l
argumentarea presupune adesea la auditoriu cunoaşterea, cel puţin
intu itivă, a regulilor ei.
S:I ad:lug:l m c:l, în momentul unei articulMi importante a discur
sului, oratorul introduce uneori un nou exordiu, apropriat Înadins. V.
Goldschmidt a notat pe bu n:l dreptate că, În dialogurile platoniciene:
Aceste invocari solemne ale zeilor sunt cu totu l al tceva decât
fioriturile li terare sau dramatice şi, in multe cazuri, subliniază importanţa
fi losofică a pasajelor3.

Du p:l ce aud itoriul a fost pregătit s:l asculte ceea ce consti tuie
materia propriu-zis:l a discursu lui, trebuie oare s� începem prin a
indica teza pe care o vom apMa sau, dimpotriv:l, trebuie s:l tragem
concluziile dup:l ce ne-am dezvoltat raţionamentele? În Partitiones
Oratoriae, Cicero sf:ltuieşte s:l se procedeze diferit, în funcţie de genul
argumentMii :
Sunt insă doua genuri de argumentare: unul dintre acestea se referă
direct la intel egere, altu l se pleacă spre afecte. Î n mod direct, atunci când
oratorul a pus in fată ce voia să probeze şi a luat argumente din cele pe
care se sprijinea; şi, după confirmarea acestora, s-a Întors inapoi şi,
Principa Rhetorices, În Appendice il Saint Augustin, Patrol. latine, t. XXXII, col.
1447 şi 1448; ef. CICERO, De 1,lVel1 tiolle, cartea I, § 20; Retorica pelltru Here/1llills,
cartea I, § 5.
2 Cf. § 72: Discursul ca act al oratoru lui.
3 V. GOLDSCHMIDT, Le paradigme dalls la dialectiqlle platol/iciel/l1e, notă, p. 16.
I
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contrar, selecteazil, mai întâi, cele ce vrea şi le confirmă; apoi, dupa ce
su fletele s-au înfiilcărat, in troduce, la sfârşit, ceea ce trebu ia pus la
inceput!.

Teza care nu cere o pregătire deosebit � a auditoriului, pen tru că
nu conţine nimic extraordinar sau şocant, ar trebui enunţată încă de la
început2. Teza orientează discursul, dar ea este şi o poziţionare, un
angajament al oratorului. Enunţarea sa imediată are avantajul de a-i
l umina pe auditori; este o ocupare a terenului. Dar o altă tactică constă,
pentru orator, în a Întârzia angajamentul şi a-şi formula teza în funcţie
de derularea discuţiei, astfel încât să ţină cont de obiecţiuni şi să se
prezinte cu o propu nere care să aibă toate şansele să fie admisă3. Avan
tajul de a vorbi În primul sau în al doilea rând trebuie să fie anal izat în
funcţie de consideraţiile precedente. Ele su nt cele care, în parte, vor
determina ordinea argumentelor din discurs.
în măsura În care această ordine poate fi fixată în mod liber de
către orator, u nul dintre factorii de care vom ţine cont este forţa
argumentelor. Când aceasta este irezistibilă, pu tem restrânge argumen
tarea, putem fi mu lţu miţi de argumentul de care suntem si guri că va
convinge. Dar n u se întâmplă decât foarte rar astfel4• Când d ispunem,
pentru a ne susţine teza, de u n anumit număr de argumente, cum
trebuie să le aranjăm?
Trei feluri de ordine au fost luate În considerare: ordinea de forţă
descrescătoare, ordinea de forţă crescătoare şi, în sfârşit, cea mai reco
mandată, ordinea homerică, sau nestoriană, numită astfel pentru că
Nestor plasase În mijlocul trupelor sale pe cele mai puţin sigure5;
conform acestei ordini, trebu ie să Începem şi să sfârşi m prin argumen
tele cele mai pu ternice6.
CICERO, Arta oratoriei, § 46. (Ed. rom.: Editura Saeculum Vizual, Bucureşti,
2007, p. 53; /I.t.)
2 Richard D. D. WHATELY, Ele/llellts of Rlletoric, Part 1, cap. III, § 4, p. 87.
3 Cf. T. KOTARBINSKI, Trakttlt o dobrej robocie ([mtat despre a ""lIIci bille), cap. XIII.
4 ef. § 1 00: Amploarea argumentării.
5 ef. HOMER, lIiadtl, cap. IV, v. 297 şi u rm.
6 CICERO, De Oratore, cartea II, § 313; Retorica peutrll Herellllius, cartea III, § 18;
QUINTILIAN, Arta oralorică, voI. I I, cartea V, cap. XII, § 14; voI. III, cartea VII,
I
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Inconvenientu l ord inii crescă toare este d\ prezentarea la Începu t a
unor argumente medi ocre îl poate indispu ne pe auditor şi-I poate face
reca1citrant. Inconvenientul ord inii descrescă toare constă În a-i părăsi
pe auditori pe fondul u nei ultime impresii, posibil defavorabilă, adesea
singura rămasă prezentă În spiritul lor. Chiar pentru a evita aceste
două pericole se preconizează ordinea nestoriană, destinată să pună în
valoare, oferind chiar de la Început sau în u ltimul moment, argu
mentele cele mai solide, toate celelalte fiind grupate În mijlocul argu
mentării.
Să remarcăm faptul că aceste consideratii presupun că forţa argu
mentelor rămâne aceeaşi oricare ar fi locul lor în discurs. Or, adesea
numai datorită pregătirii cu aju toru l unor argumente prealabile va
părea puternic un argument. Aşa se face că, În Julills Caesar de
Shakespeare, Antoniu nu dezvăluie decât la sfârşitul discursului
argumentul-măciucă, testamentul lui Cezar în favoarea poporului, şi
aceasta după ce a creat Întreg contextul care ar face ca acestui testament
să i se atribu ie interpretarea dorită1.
Ordinea argumentelor va trebu i deci să fie cea care le va da cea
mai mare forţă: se va debuta, în general, cu cel a cărui forţă este inde
pendentă de cea a celorlalte. În dubla apărare, orientată În acelaşi timp
asupra faptului şi dreptului, ordinea nu este indiferentă: vom începe
întotdeauna cu apărarea cea mai puternică, sperând că convingerea
stabilită de primul punct va contribui la a-I face acceptat pe al doilea2•
Î n general, trebuie să prezentă m argumentele într-o astfel de ordine ca
ele să pară plauzibile dat fiind faptul că ştim deja elementele dezbaterii.
Î n a sa apologie a Creştinismulu i, Pascal recomandă o ordine În care
dovada adevărului nu vine decât atunci când a fost creat cadrul care o
va face admisă cel mai uşor:
( . . . ) trebu ie să începem prin a le arăta că religia nu este deloc potri vnică
ratiunii; venera bilă, ea trebuie mai Întâi respectată, apoi s-o facem

cap. 1, § 10; Cf. R. VOLKMANN, Hennagoras oder E/f?mellte der Rhetorik p. 197; ef.
Argument de LI BANIOS, § 6, şi Argument anonim, § 5, pe tema pledoariei
despre coroană, DEMOSTENE, Discl/rsuri şi pledoarii politice, t. IV.
I SHAKESPEARE, 1111iu Cezar, actul III, sc. II.
2 Cf. § 100: Amploarea argu mentării.
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plăcută, în aşa fel încât ei sil dorească ca ea să fie ad evăratil şi pânil la
urmil sil dovedim că e adevilratăI.

Când o obiecţie gravă poate apăsa pe întreaga deru lare a discur
sului, nu serveşte la nimic să avansăm argumente care ar fi toate inter
pretate în funcţie de această obiecţie. Mai întâi ea trebuie respinsă
pentru a lăsa câmp liber unor interpretări mai favorabile2. Quintilian
sfătuise, din aceleaşi motive, să se înceapă prin a respinge o acuzaţie
care face să planeze o îndoială asupra integrităţii morale a acuzatului,
afară numai dacă anu mite prejudicii mai puţin grave su nt în mod
manifest false; în acest caz, trebuie să se înceapă prin a le respinge,
pentru a-i lipsi pe acuzatori de orice crediP.
Î n unele cazuri, nu vom aştepta ca acuzaţia să fie formulată; o vom
respinge anticipat. Această procedură nu este fără i nconvenient. Ea
obligă la a enunţa acuzaţia, atribu ind astfel adversarul u i idei pe care nu
le-ar fi avut întotdeau na sau pe care nu ar fi îndrăznit întotdeau na să le
exprime. Respingerea a nticipată implică faptul că acuzaţia este nor
mală, că trebuie deci să ţinem cont de ea. Ea poate face loc din acest
motiv unor efecte comice, aşa cum o arată această anecdotă ci tată de
Quin tilian:
Fulvius Propinquus, pe care trimisul împăra tul u i îl intreba dacă
documentele aduse de el erau semnate, răspunse: " Da, domnule, iar
senmătura nu este fa l să 4 .
"

Când ia forma unei obiecţii pe care ne-o facem n ouă înşine, res
pingerea an ticipată poate da naştere unei figuri, prolepstI, argumenta
tivă în cel mai înalt grad5•
Această respingere anticipată poate lua de asemenea forma unei
concesii. Am văzut deja avantajele acesteia6• Posterioară unei remarci a
adversarului, ea constitu ie un compromis. Dar anterioară, plasată mai
I PASCAL, Cllgetări, p. 823 (1 87 ed. Brunschvicg) .. (Ed. rom. : Editura Ai oll, Oradea, 1998, p. 230; 11.1.)
2 ef. Richard D. D. WHATELY, Elemellts of Rhetoric, Partea 1, cap. III, § 6, p. 90.
� QUINTI LlAN, A rta orntorică, voI. II, cartea VII, cap. 1, § 1 1, p. 207.
4 Id., voI. II, cartea VI, cap. III, § 100, p. 186.
5 ef. § 41 : Figuri de retorică şi argumentare.
6 ef. § 102: Paliativele la pericolele amplorii.
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ales la începutul unui discurs, ea const:i în a ne ap:ira, dinainte, de
neglijarea unei valori sau a unui fapt important. Ea împa.rt:işeşte avan
tajele şi i nconvenientele refuta.rii anticipa ti ve. Ea poate urma, de
asemenea, enunţa.rii u nor argu mente slabe, poate confirma buna cre
dinţa. a oratorului. Este, dupa. pa.rerea lui Quintilian, una din raţiunile
care pot inci ta la a debuta pri n argumente slabe, care vor fi i mediat
abandonate! . Vedem aici o anu mita. legMur:i foarte strânsa., între locul
dat argumentelor şi rolul care li se atribuie în condiţionarea auditoriului.
Descalificarea adversarului, daca. trebuie sa. se recurga. la ea, va fi
plasata., în acuzaţie, la sfârşitul d iscursului, iar în repl ic:i, la început2.
Vechii oratori a veau obiceiul, în dezbaterile judiciare, sa.-şi termine
discursul printr-un atac împotriva celui pe care îl acuzau, astfel încât sa.
înla.ture, dinainte, orice valoare a pledoariei acestu ia; cel care se ap:ira,
d impotriva., trebuia sa. recâştige, în exordiu, buna.voinţa auditorilor şi a
judecMorilor sa.i, stra.duindu-se sa. modifice starea de spirit defavorabila.
creata. de peroraţia ad versaru lui sa.u. Î n acest caz, ca în majori tatea
celorlalte, ord inea d iscursurilor fiind adaptare la auditoriu şi la situaţia
argumentativa., toate regulile pe care le-am pu tea formula în aceasta.
privinţa. sunt funcţionale. Precepte mai precise nu sunt decât cod ifi
carea a ceea ce reuşeşte în mod normal, dar acest normal d in care se
inspira. ei nu are el însuşi nici o stabilitate.
Tactica u til izata. va varia, de altfel, în funcţie de caracterele audito
riului. Aristotel notase ca. anumiţi auditori dau dovada. de mai mult
simţ critic la sfârşit decât la începutul unei dezbateri3; pentru alţii va fi
invers. Reacţiile scontate vor putea fi de ordin emotiv. Vom merge
pâna. Ia a incita gradual auditoriul la furie�. Pe ma.sura. ce tactica
utilizată speculeazi1 slăbiciunile interlocutorului, care nu par a trebui să
fie împărtilşite de toţi, şi mai ales de auditoriul universal, succesul pe

QUINTILlAN, Arta oratori�ă, voI. II, cartea VII, cap. 1, § 16, p. 209.
Cf. A RISTOTEL, Retorica, cartea III, cap. XIV, § 7, 1414 b; ef. WHATELY,
Elements of Rhetoric, Partea II, cap. III, § 5, p. 1 69 .
3 ef. ARISTOTEL, Topica, cartea VIII, cap. 1, 1 56 b.
4 a. SCHOPENHAUER, Dialectica eristică, p. 58 (Stratagema a VII I-a). ARISTOTEL,
Respingerile softstice, cap . 15, 1 74 a.
!
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care-l obţinem îşi va pierde din valoare în ochii terţilor. Nu există totuşi
limită tranşantă între tehnicile ordinii destinate auditoriului uni versal
şi cele care nu au valoare decât pentru u n auditor particular, căci
auditoriul universal va coincide întotdeauna, prin anumite trăsături, cu
omul real, concret; el nu se va îndepărta de un aud i toriu particular
decât în măsura în care concepţia pe care ne-o facem despre el transcende
anumite auditorii particulare determinate.
Pe de altă parte, reacţiile unui auditoriu dat, chiar dacă pot fi
interpretate în termeni psihologiei, ba chiar politiei, n u sunt foarte
adesea mai puţin explicabili şi justificabili prin raţiuni care ar putea fi
admise de către auditoriu l universal şi care sa facă aceste reacţii în tr-o
anumită măsură raţionale.
§ 105. Ordine şi metodă
Fara îndoială, ordinea face obiectul unei alegeri care nu are altă
regulă decât cea mai bună adaptare posibilă la stările succes ive ale
auditoriului, aşa cum şi le imaginează oratorul, iar acesta din urmă va
putea chiar revendica u n fel de drept de a
lăsa fiecare pledant să folosească planul şi apărarea pe care le-a ales şi
adoptatl.

Totuşi Demostene, d u pă ce a cerut astfel deplină libertate, declară,
în aceeaşi pledoarie:
( . . . ) voi adopta aceeaşi ordine ca cea a plângerii pentru a va vorbi
succesiv, despre fiecare punct, şi nu voi omite nimic cu bună ştiin�ă2.

Simplă curtoazie faţă de auditor pentru a-i uşura sareina? O cutumă
de urmat?
Aceasta ne conduce catre un punct foarte important: acela ca
ordinea adoptată poate fi, ea însăşi, subiect de reflecţie pentru a u d i tor,
şi, pe această cale, poate influenţa direct rezultatul argu mentării. Am
subliniat de multe ori argumentele spontane care au discursul ca obiect

1 DEMOSTENE, Discursuri: Pel/tru curoal/ă, § 2.
2 Ibid., § 56.
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şi ale căror efecte se su pra pun celor ale argumentelor enunţatel.
Ord inea argumentelor furnizează u n astfel de caz remarcabil.
Pentru a fi obiect de reflecţii, trebuie ca o ordine să poată fi
înţeleasă ca atare. Aşa vor sta lucrurile de fiecare dată când ordinea
enunţurilor este legată de o ordine exterioară d iscursului, cunoscută
aud itorilor, sau care cel puţin poate fi imed iat înţeleasă de ei. Ordinea
cronologică, atunci când este adoptată pentru expunerea faptelor, ar fi
exemplul cel mai caracteristic de ordine exterioară discursului. Ea
reprezint", se pare, forma cea mai simplă a acelei ordini naturale" care
"
i-a preocu pat a tât pe teoreticieni2.
Dar această ordine cronologică este departe de a fi singura care
poate servi, pentru auditor, d rept schemă de referinţă. Astfel, cutu ma
oratorică fu rnizează şi ea scheme care, ca tipare, par exterioare discur
sului particular; şi vedem că este greu să d iscernem, mai ales la audi
erea d iscursului continuu, partea care-i revine obişnuinţei, tradiţiei, d in
percepţia discursului ca garant al u nei ordini normale.
Ordinea adoptată de ad versar nu este mai puţi n apt" să servească
drept schemă de referinţă. Şi, de asemenea, vreo parte a d iscursului
deja pronunţat de ora tor şi care va servi drept schemă argumentativă,
aceluiaşi orator, într-o a doua parte a expunerii sale. Mai mult, se pare
că este posibil ca anumite argumente să fie înţelese în funcţie de ritmul
pe care l-au sugerat: ne pu tem întreba dacă soritu l chinez nu-şi trage o
parte a eficacităţii sale din schema pe care o amorsează: primele verigi
ar determina înţelegerea următoarelor, ca elemente succesive ale u nei
aceleiaşi înaintări; la fel ar sta lucrurile cu anumite analogii, cu anumite
d u ble ierarhii.
Ord inea exterioară, precum ordinea cronologică, obişnuită, şi de
asemenea ord inea născută din argu mentare ar constitu i n işte bune fonne
care se derulează în timp, cu toate caracterele pe care phihologia
" gestaltistă" le-a dat acestui termen, adică uşor sesizabile, satisfăcătoare
pentru spirit, ba, mai mult, susceptibile de a rea duce la ele percepţiile
care s-ar îndepărta uşor şi, de asemenea, de a permite anumitor
.

1 Cf. § 72: Discursul ca act al oratorului; § 96: Retorica in calitate de procedeu.

2 Cf. Rodolphus AGRICOLA, De inventione dialectica, cartea III, pp. 1 67 şi urm.;
Juan L. VIVES, Obras colllpietas, t. II: Arte de Iwblar, cartea III, cap. III, p. 783.
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elemente să-şi g"sească locul într-o serie. As tfel, este posibil ca anumite
argumente subînţelese să fie înţelese graţie locului pe care îl ocupă
Într-o astfel de succesiune ordonată.
B U lla fOr/IIi'!, prin însuşi faptul că se desfăşoară în timp, se caracte
rizează adesea printr-o intensitate sporită, o însumare. Aşa se întâmplă,
spre exemplu, în g radaţie (climax) care este o figur" de ordine. Legătura
verbal" dintre clauzule, repetiţia unor anumiţi termeni sugerează o
creştere de intensitate. Repetitia nu dă numai prezenţă), ea face mai
mult. Dup" cum spune Quintilian "înainte de a ne ridica la ceva mai
important, ne oprim la cele precedente" 2. Pasajul următor, luat din
Demostene, este dat adesea ca exemplu În acest sens:
După ce to�i m-au aprobat, şi nu s-a auzit nici un glas împotrivă, eu
nu m-am mărginit la aceasta şi am făcut o dec lara tie scrisă. Nu m-am
m ul tumi t nici cu propunerea scrisă; fără a fi plecat În această misiune, şi
nici să merg ca sol fără a-i convinge pe tebani3.

Este oare vorba despre acţiuni care cer din ce în ce mai multă
determinare? Nu este vorba oare tot atât de bine despre lacu nă din ce
în ce mai slab" în acţiune? Punctul de vedere diferă fără îndoială după
auditori. Dacă nu vorbim deloc despre o figură care ar fi an tic1imax,
este pentru c" percepţia unei ordini poate fi concepu tă, aproape
întotdeauna, ca o progresie.
Raporturile dintre discurs şi seria exterioar" l u i se vor preciza
u neori, când o legătur" a realu l u i le uneşte, într-un argument de dublă
ierarhie tipiC". Aşa se face că ordinea argumentelor în funcţie de forţa
lor crescătoare va fi recomandată, de către anumiţi autori, ca fiind cea
mai naturală pentru raţiu ne încât:

) Cf. § 42: Figurile alegerii, ale prezen�ei şi ale comuni un ii.
2 QUINTILIAN, Arta oratorică, voI. III, cartea IX, cap. III, § 55, pp. 74-75.
3 DEMOSTENE, Discu rsuri: Pel/trll coroal/ă, § 179. (Ed. rom.: Ed. pentru
Literatură, Bucureşti, 1969; /I.t. )
4 Cf. § 76. Argumentul dublei iera rhii.
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Se pare ci\ suntem antrena ţi În aceasta ordine de o lege a naturii care
Încalzeşte, exalta şi transporta imaginaţia şi ra�ionamentl.ll ca şi vocea
oratorului pe masura ce vorbeştel .

Sfat naiv, dacă este vorba de a preconiza ordonarea argumentelor
după forţa lor - căci am văzut că însăşi această forţă depinde în mare
parte de locul a rgumentelor -, dar remarcă interesantă, dacă este vorba
de a arăta rolu l pe care îl joacă dublele ierarhii în reflecţiile asupra
ordinii. Ordinea argumentelor, d in moment ce caracterele lor permit sll
fie percepu te destul de uşor ca fiind inserate într-o astfel de dublă
ierarhie, va fi, prin chiar acest lucru, justificată: aranjarea lor nu va
apărea ca un procedeu, întrucât ea devine consecinţa unui fapt2.
Orice indicaţie referitoare la ord ine va facilita înţelegerea ei ca
atare: aceasta se va putea face prin simplă aluzie, spre exemplu, aluzie
la ord inea obişnuită, sau prin tehnica binecunoscută a d iviziunii, ad ică
anunţarea părţilor de tratat: fie părţi ale discursul u i, fie puncte de
dezbătut, fie dovezi care vor fi aduse. Am subliniat, în acest ultim caz
mai ales, inconvenientele diviziunii: pentru Quintilian, ea îi răpeşte
discursului farmecul spontaneităţii, arată de departe anumite argu
mente greu de ad mis, privează de avantajul unei ieşiri în faţa mulţimiP.
Totuşi, diviziunea are avantajul de a crea, pornind d i n momentul în
care este propusă, şi chiar dacă nu corespunde nici u nei ordini exte
rioare discursului, o schemă de referinţă. Dovada acestui lucru este că
orice infracţiune împotriva diviziunii va părea o infracţiune la adresa
unei ordini admise şi va trebui să fie justificată.
Această justificare este cea pe care o cere orice schimbarei.
Într-adevăr, auditorul riscă să atribuie u nei rupturi a ordinii aşteptate,
oricare ar fi ea, valoare de ind ice sau de semn: dorinţă de a bruia ideile
aud itoriului, voinţă de a pune în evidenţă un argument considerat
puternic, dorinţă de a tre(e sub tăcere anumite chesti uni.
I A. Ed. CHAIGNET, La rhetorique et SOlI histoire, p. 401 .
2 ef. § 96: Retorica in calitate de procedeu.
l QUINTILlAN, Arta oratorică, voI. 1, cartea IV, cap. V, §§ 4-8, pp. 38-40, ef.
FENELON, ed. Lebet t. XXI: Dialoguri despre docin ţă, pp. 68-71 .
4 Cf. § 27: Acordu ri proprii fiedlrei discu�ii.
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Ordonarea la care ne aşteptăm contează atât de mult, încât adesea
ea va fi adopta t" în detrimentul u nei alteia, tot atât de favorabilă, de
altfel. Chiar aşteptarea dejucată trebuie corelată cu pericolul argumen
telor întârzia te, care îşi pierd din forţă din cauz" că n u a u fost enunţate
la momentul cu venitI . Fără îndoială vom putea rupe în mod deliberat
cu orice ordine prevăzu tă cu scopu l de a stârni curiozita tea, de a părea
originali, dar ruptura, departe de a da impresia de natu ral şi de since
ritate, riscă să favorizeze disocierea procedeu.
realitate
Din momen tul În care discursul urmează o schemă percepu tă ca
exterioară lui, ordinea astfel adoptată va apărea, după cum am văzut,
ca o ordine naturală, fie că este ord inea cronologică, fie cea care cores
punde exaltării tot mai mari a oratorului. Dar reflecţia asupra ordinii,
considerate ca na turală, a fost împinsă mult mai departe. Când
Agricola2, Ramus3 încearcă să separe net dialectica şi retorica, redu
când-o pe cea din urmă la studiul mijloac �lor de expresie ornate şi
agreabile, ei transferă în dialectică problemele de ord ine, de expunere,
de metodă care erau în mod tradiţional tratate în lucrările de retorică.
Fără îndoiaI" că, prin aceasta, retorica penetrează d ia lectica în ciuda
efortului de a le separa4• Totuşi, problemele se transformă. Î ntr-adevăr,
ne întrebăm înainte de toate, şi din ce în ce mai mul t, dacă nu există o
ordine unică, ce se impune, cea a na turii lucrurilor, c"reia ar trebui să i
se conformeze d iscursu l raţional. Metodei de prudenţă, care este
referitoare la opinie, îi vom opune metoda de doctrină sau de naturi!
"în care ceea ce este în mod natural mai evident trebu ie să preceadă "5.
Metoda de natură, pentru gânditorii clasici, va fi înlănţuirea raţiunilor
apropriate unei ordini naturale, obiective, inerente lumii sau tot atât de
bine gândirii, d\ci metoda este presupusă a reprezenta operaţiile unui
I ef. QUINTILlAN, Arta omlorică, voI . 1, cartea IV, cap. V, § 18, p. 401 ; voI. II,
cartea V, cap. XIII, § 51 , p. 1 08; val. II, cartea VII, cap. 1, § 1 1 , p. 207.
2 Rodolphus AGRICOLA, De illvelltiolle dialectica libri tres cartea II, pp. 132 şi urm.
3 P. RAMUS, Dialecticae lil"i duo, Paris, 1560, cartea 1, notă p. 1 0; edi�ia din 1566,
cartea 1, notă p. 156 (mai dezvoltată).
4 ef. G. MORPURGO TAGLlABUE, La retorica aristotelica e il barclCco in Retorica e
Ba rocco, p. 1 24.
� P. RAMUS, Dia/ccticae libri duo, Paris, 1560, cartea II, p. 208.
,
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spirit care se adaptează la real. Modelul acestei metode universale este
în general imprumutat din ştiinţe; întregul efort al l u i Descartes va
consta în a da acestei ordini naturale aspectul constructiv al matematicii.
Unicitatea acestei ordini ra ţionale o distinge pu ternic şi de o
ordine argu mentativă şi, de asemenea, de o ordine pur formală, în
sensul în care a r înţelege-o logica modernă. Demonstraţia formală şi
metoda raţiona lă au în comun rigoarea; dar cea de-a doua aspiră la
obiectivitate; ea este legată de noţiuni precu m claritate, simplitate şi, de
asemenea, evidenţă, care garantează premisele, raţionamentele şi con
cluziile.
Această ordine unică, care se bucură de un privilegiu a tât de
remarcabil, o vom regăsi la majoritatea teoreticienilor care, cu toate că
se îndepărtează de gând irea clasică, îi păstrează aspiraţiile. Whately se
limitează la a afirma că ordinea na turală este cea în care ceea ce este
mai evident (obviolls) precede ceea ce urmeazăl . Pentru Tarde, există o
ordine raţională a erorilor, ca şi a adevărurilor:
( . . . ) nu există oare ( . . . ) printre toate manierele de a expune dogmele
religiei celei mai extravagante, mi turile mi tologiei celei mai fanteziste, o
combinatie mai potri vită decât oricare alta să facă simtită ratiunea de a fi
a fiecăreia dintre ele?2

Această manieră de a expune nu ar reproduce o ordine de apariţie, ci
relaţia internă naturală, care uneşte efectiv elementele acestei construcţii.
Ordinea naturală sau raţional" nu este independentă de orice
aud itoriu, ci adapta tă la auditoriul universal şi la raţionalitatea care i se
atribuie. Dacă considerăm ordinea raţională ca fiind unică, este pentru
'
că ne reprezentă m acest auditoriu ca pe o entitate abstractă, în afara
timpu lui, şi nu ca pe u n auditoriu concret, adică variabil, în funcţie de
imaginea pe care ne-o formăm despre e]3. Uităm că noţiunile care
servesc drept bază ordinii raţionale, cele precum claritatea, simplitatea,
au fost elaborate din punct de vedere psihologic şi, prin urmare, făcute
absolute. Argumentarea raţională nu este în realitate decât un caz
particular de argumentare ad IlOminem, cel pe care l-am calificat ca
1 Richard D. D. WHATELY, Elements of Riletoric, Partea 1, cap. III, § 7, p. 107.
2 G. T ARDE, La logiqlle sociale, p. 180.
3 Cf. § 7: Auditoriul universal.
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argu mentare ad 11l1 11/tll/itate/1/. Totuşi, ideea unei ordini naturale, care ar
fi obiectivă, antrena consecinţa că discursul, în măsura în care el era
al tceva decât apl icaţia unei metode conforme cu această ordi ne, se
reducea la o activitate de înlocuire, de ultimă solu ţie. Numai dacă
accesul la " adevăra tul drym" îi este închis, dialecticianul:
( . . . ) Îşi va face drum prin for�a spiritului şi prin prud en �ă şi va căuta de
oriunde orice ajutor de la cutumă şi de la uzajl.

Această activitate îl interesează încă pe Ramus, căci ea este, în
opinia lui, măcar parţial, a filosofului, ca şi a poetului, a oratoru lui. Ea
nu ÎI va mai interesa pe Descartes.
Căutarea unei metode naturale, obiective, unice, se dovedeşte
aproape întotdeauna corelativă cu o concepţie conform căreia retorica
este pură tehnică de înfrumuseţare. Î ntr-adevăr această metodă lasă
indeterminată forma discursului; toate elementele variabile ale acesteia,
tot ceea ce nu este impus de ordinea naturală pare exterior; renunţăm,
în legătură cu acest punct, să justificăm forma prin fond.
Pentru partizanii unei metode dialectice naturale, u niversale,
conformă cu natura lucrurilor, discursul poate fi considerat în el însuşi
ca o operă de artă, ca o entita te. Î n această privinţă, analogia din tre un
d iscurs şi un organism, spre exemplu " o fiinţă animată a vând corp, cap
şi picioare"2, este o manieră de a separa forma discursului de conţi
nutul său, dar dându-i formei o ordine structura tă, care îi este proprie.
Analogia se limitează la a afirma o relaţie între părţi, fără a furniza nici
o determinare referitoare la natura acestor relatii. Ea are în vedere
discursul ca ceva izolat, care îşi ajunge sieşi. Î n ac�laşi fel stau lucrurile
cu analogiile dintre discurs şi opere de artă aparţinând altor domenii:
aşa cum G. Dorfles apropie tea trul şi muzica, prin instrumentarea limi
tată, prin succesiunea mişcărilor ri tmice, prin intrarea personajelor sau
a instrumentelor, prin acţiunile retrograde, prin reluări şi transpunerP,
tot astfel putem apropia de unul sau de altul discursul, ba chiar În

I CH. WADDl NGTON, Rm/llls, sa vie, ses ecrits el ses opil1iol1s, p. 372.
P/laidros, 264 c.
3 Gillo DORFLES, Discorso tec/lico delle arti, pp. 180-181 .
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discursul indirect o perspectivă în perspectivă. Acestea sunt analogii
care le vor veni în minte anumitor aud itori şi le v or putea spori
bunăvoinţa, prin intermed iul unei bucurii estetice. Ele nu-l lum inează
pe teoreticianul argu mentării.
Cât despre noi, credem că o teorie a argumentării nu trebuie nici
să cau te o metodă conformă cu natura lucrurilor, nici să privească
discursul ca pe o operă care îşi găseşte în ea însăşi structura. Atât una,
cât şi cealaltă d intre aceste concepţii complementare separă fondul de
formă, uită că argumentarea este un tot, destina t unui auditoriu anume.
Trecem astfel de la o problemă de comunicare la o ontologie şi la o
estetică, în ti mp ce ordinea cronologică şi ord inea organică nu sunt
decât două deviaţii de la o ord ine adaptativă. Acestea sunt exigenţele
adaptării la aud itoriu care trebuie să ghideze în stu dierea ord inii
discursului: ada ptarea va acţiona fie direct, fie prin intermediul
reflecţiilor aud itoriului pe tema ord inii: ceea ce el consideră ord ine
naturală, analogiile pe care le percepe cu un organism sau cu o operă
de artă nu sunt decât nişte argumente printre altele; ora torul va trebui
să ţină cont de ele în acelaşi fel ca de toţi factorii susceptibili să
cond iţioneze auditoriul. Metodă şi formă vor putea a vea mai multă,
sau mai puţină importanţă, după cum este vorba respectiv de aud itoriu
particular, tehnic sau universal. Dar o teorie a argumentării care nu ar
face loc concomiten t tUturor acestor elemente se va îndepărta
întotdeauna de obiectul său. Disocierea di ntre formă şi fond, care a
condus la dezumanizarea noţiunii înseşi de metodă, a condus şi la
accentuarea aspectului iraţional al retoricii. Punctul de vedere
argumentativ va introduce fără îndoială, în probleme considerate în
general ca ţinând numai de exprimare, viziuni care le arată
rationalitatea secretă.

Conclu zie
Nu fără dificultate am red'u s la dimensiunile' prezentei lucrări
tratatul nostru de argu mentare. Departe de a fi epuizat conţinutul, abia
i-am atacat, şi u neori i-am semnalat doar, bogă ţia. Scheme uitate de
mult timp, altele al căror studiu este foarte recent au fost luminate
u nele prin altele şi integrate în tr-o disciplină veche, dar deformată de
secole şi neglijată actualmente. Probleme abordate în general dintr-un
punct de vedere pur literar, altele de care se preocupă speculaţia cea
mai abstractă - care ţine de curentele existenţialiste sau de filosofia
analitică engleză - se găsesc situate într-un con text d inamic, care le
subli niază interesul şi permite sesizarea pe viu a raporturilor dialectice
ale gândirii şi ale acţiunii.
Fiecare di ntre puncte, a căror examinare a fost abia schiţată, ar
merita un studiu aprofundat. Di versele specii de discurs, variaţia lor în
funcţie de discipline şi de auditorii, felul în care noţiunile se modifică şi
se organizează, istoria acestor transformări, metodele şi sistemele
cărora le-a putu t da naştere adaptarea unor ansambl uri noţionale la
probleme de cunoaştere, a tâtea alte chestiuni care nu au fost ridicate
decât în treacăt prezintă, pentru studiul argumentării, un teren de
cercetări de o bogăţie incomparabilă.
Toate aceste chestiuni au fost până În prezen t fie total neglija te, fie
stud iate cu o metodă şi într-un spirit străin punctului de vedere retoric.
Î ntr-adevăr, limitarea logicii la exa minarea probelor pe care Aristotel le
califica drept anali tice şi reducerea la acestea a probelor d ialectice atunci când se acorda un oarecare interes analizei lor - au eliminat din
studiul raţionamentului orice referire la argu mentare. Sperăm că
tratatul nostru va provoca o reactie salutară; şi că simpla sa prezenpi va
împied ica pe viitor ca toate tehnicile probei să fie reduse la logica
formală şi să nu se vadă în raţiune decât o faculta te de a calcula.
Dacă o concepţie îngustă despre probă şi despre' l ogică a antrt'llat
o concepţie scurta tă despre raţiune, lărgirea noţiunii de probfl şi
îmbogăţi rea logicii care rezultă din aceasta nu pot decât să reacţioneze,
la rândul lor, asupra manierei în care este concepută facul tatea noastră
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de a ra ţiona. Din acest moti v <l m vrea să concluzionăm prin considera ţii
c(�re depă şesc, prin genera litatea lor, o teorie il argumentării, dar ca re îi
fu rnizează un cad ru care pune în relief interesul său filosofic. Aşa cum
DiSClIrslI1 aSllpra /1 ICtodci, nefiind o lucrare de matematică, îi asigură
metodei " geometrice " aria de aplicare cea ma i vastă - cu toate că nimic
nu te împiedică să fii geometru fără a fi cartezia n -, tot as tfel punctele
de vedere pe care le propunem, deşi practica şi teoria a rgumentă rii n u
l e sunt solidare, acordă argumentării un loc ş i o importa nţă pe care î n
nici u n caz n u le are în tr-o viziune m a i dogmatică a un iversului.
Noi comba tem' opozi ţiile filosofice tranşante şi ired uctibile, pe care
ni le prezintă a bsolu tismele de orice fel: dualismul raţiunii şi al i magi
naţiei, al şti inţei şi al opiniei, al evidenţei irefragabile şi al voinţei înşe
lă toare, al obiectiv ităţii universal admise şi al su biectivităţii incomu ni
cabile, al rea lităţii care se impune tuturor şi al va lorilor pur individ uale.
Noi nu credem în revela�ii definit ive şi i muabile, orica re le-ar fi de
al tfel natura sa u originea; datele imed iate şi absol ute, fie că le numim
senza ţii, evidenţe raţionale sau intuiţii mistice, vor fi înlă turate din
arsena lul nostru filosofic. Această respingere nu implică, este de la sine
Înţeles, că noi negăm efectul experien�ei sau al rationamentului asu pra
opiniilor noastre, dar nu ne vom apropria pretentia exorbitantă de a
erija În date definitiv clare, de nezd runcinat, anumite elemente de
cunoaştere, iden tice În' toate spiritele normal constituite, independente
de contingenţele sociale şi istorice, fundament de adevăruri necesare şi
eterne.
Acest mod de a disocia anumite elemente irefragabile, din ansamblul
opiniilor noastre, cărora nimeni nu le-a contestat caracterul imperfect şi
perfectibil, de a le face independente de condi ţiile de percepţie şi de
expresie lingvistică, are scopul de a le sustrage oricărei discu ţii şi
oricărei argumentări. A concepe orice progres al cu noaşterii numai ca
pe o extensie a câmpului acoperit de aceste elemente clare şi distincte, a
merge chiar până la a ne imagina că, în ul timă instanţă, În tr-o gândire
perfectă, imitând gând irea d ivină, am putea elimina d i n cunoaştere tot
ceea ce nu s-a r con forma acestui ideal de clarita te şi de distincţie,
înseamnă să dorim să reducem progresiv recu rgerea la argumentare
p,înă În momen tul În care u til izarea sa ar deveni complet inutilă. Provi
zoriu, util izarea ei ar stigmatiza ramurile cunoaşterii ca re se servesc de
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ea, ca pe nişte domenii imperfect constitui te, inca \ 1 1 căutarec1 unei
metode, şi care nu merită numele de �fii/l!ii. Nu-i deloc de mi rare că
această stare de spirit i-a deturnat pe logicieni şi pe filosofi de la studiul
argumentării, considerată nedemnă de preocu pă rile lor, lăsând-o pc
mâna specialiştilor d i n publicitate şi din propagandă, caracterizaţi de
lipsa lor de scrupule şi de opoziţia lor constantă la orice căutare sinceră
a adevărului.
Poziţia noastră va fi foarte diferită. În loc să ne bazăm filosofia pe
adevăruri defi n itive şi ind iscutabi le, vom pleca de la faptul că oameni
şi grupuri de oameni aderă la orice fel de opinii cu o in tensitate vari
abilă, că numa i punerea la Încercare ne permite să cu noaştem. Credin
ţele despre care este vorba nu sunt intotdeauna evid ente, iar obi ectul
lor constă rareori În idei clare şi distincte. Credinţele cele mai gel�eral
ad mise ră mân mult timp implic i te şi neformula te, căci, cel mai adesea,
numai cu ocazia unui dezacord referitor la consecinţele care rezultă din
ele se pune problema formulării sau a determinării lor mai prec ise.
Simţul comun opune de obicei faptele teoriilor, adevărurile opi
niilor, ceea ce este obiectiv la ceea ce nu este, semnalând prin aceasta ce
opinii trebuie să preferă m altora, fie că această preferi n ţă este fondată
sa u nu pe criterii în general acceptate. J. SI. MiII sau A. Lalande,
cerându-ne să ne confru ntăm credinţele cti fapte sau cu enunţuri
adevăra te, nu inovează deloc, şi dacă este uşor să le u rmă rim pă rerea
când faptele şi adevărurile nu fac obiectul nici unei contestări, din
nefericire, lucrurile nu stau intotdeauna aşa. Toată lu mea este dispusă
să recu noască fa ptelor şi adevărurilor un rol norma tiv În ra port cu
opi nii le, dar cel care contestă un fa pt sau se îndoieşte de un adevăr va
ezita să-i recunoască acest statut avantajos şi va cal ifica cu totul al tfel
afirmaţia pe care refuză să o accepte; la fel, majoritatea oamenilor sunt
În mod normal d ispuşi să acţioneze în conformitate cu ceea ce li se pare
logic sau rezonabil, dar refuză acest adjectiv soluţiilor cărora nu le
recu nosc temeiul.
Cei pentru care fa ptele şi adevărurile furnizează si ngurele norme
care trebuie să gu verneze opiniile vor căuta să-şi' lege convinge rile de o
formă sau alta de evidenţă indubitabilă şi ind iscu tabilă. Î n această
perspectivă, nu este vorba despre a fonda aceste evide n ţe, căci fără ele
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noţiunea însăşi de fundament ar pă rea de neînţeles. Pornind de la ele,
proba va lua forma unui calcu l sau a unui recurs la experienţă.
Î n acest fel, încrederea sporită în procedeele şi în rezultatele
ştiinţelor matematice şi naturale mergea mână în mână cu eliminarea
oricăror alte mijloace de probă, considerate a fi lipsite de valoare
ştiinţifică . Iar această atitud.ine era, de al tfel, just ificabilă atâta timp câ t
putea m spera să găsim pentru toate problemele omeneşti reale o soluţie
care să poată fi apărată ştiinţific, graţie aplicării din ce în ce mai extinse
a caleului proba bilită ţilor. Dimpotrivă, dacă problemele esenţiale, fie că
este vorba despre chestiuni morale, sociale sau pol itice, filosofice sau
religioase scapă, prin însăşi natu ra lor, metodelor ştii nţelor ma tema tice
şi naturale, nu ni se pare rezonabil să înlă turăm cu dispreţ toate
tehnicile de raţionament proprii deliberării, discuţiei, într-un cuvânt
argumentării. Este prea uşor să descalificăm ca " sofistice" toate raţiona
mentele neconforme cu exigenţele probei pe care Pareto o numeşte
logico-experi mentaIă. Dacă ar trebui să considerăm ca raţionament
înşelă tor orice argumentare de acest gen, insuficienţa probelor " Iogico
experi mentale " ar lăsa în toate domeniile esenţiale ale vieţii umane
câmp complet liber sugestiei şi violenţei. Pretinzând că ceea ce nu este
obiectiv şi valabil în mod indiscutabil ţine de subiectiv şi de arbitrar,
am săpa o groapă de netrecut Î� tre cunoaş terea teoretică, singura
raţională, şi acţiunea ale cărei motivaţii ar fi În Întregime iraţionale.
Î ntr-o as tfel de perspecti vă, practica nu mai poa te fi raţională, căci argu
menta rea critică devine aici total incomprehensibilă şi nu mai putem
lua În serios reflectia
, filosofică însăşi. Î ntr-adevăr, numai domeniile din
care orice controversă a fost eliminată pot aspira din acel moment la o
oarecare raţionalitate. I mediat ce avem controversă iar metodele
"
" Iogico-experimentale nu pot restabili acordul spiri telor, ne-am găsi În
câmpul iraţionalului, care ar fi cel al deliberării, al discuţiei, al argu
mentării.
Distincţia, atât de frecventă În filosofia secolului al XX-lea, Între
ju decăţile de realita te şi judecăţile de va loare caracterizează o tentativă
- pe care o considerăm, sub această formă, disperată - a celor care,
recunoscând u n statut particular şi remarcabil al investigaţiei ştii nţifice,
voiau să salveze totuşi de arbitra r şi de ira ţional normele acţiunii noastre.
Dar această d istincţie, consecinţă a unei epistemologii absolutiste care
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tindea să izoleze net două faţete ale activ ităţii umane, nu a d a t rezul
tatele spera te, iar aceasta din două motive: eşecul În elaborarea u nei
logici a judecăţilor de valoare şi d i ficultatea de a defini În mod satisfă
cător judecăţi de valoare şi judecăţi de realita te.
Dacă este posibil să discernem, aşa cu m am făcut-o, În practica
argumentativă unele enunţuri referi toare la fapte şi altele referitoare la
valori, distincţia dintre aceste enunţuri nu este niciodată sigur5: ea
rezultă din acorduri precare, de in tensitate variabilă, adesea i m pli cite.
Pentru a putea d istinge net două tipuri de judecăţi, ar trebui să pu tem
propune cri terii care să ne permită să le identificăm, criterii carc ar
trebui să scape ele Însele oricărei con troverse, şi, mai exact, ar h'ebui u n
acord privind elementele lingvistice fără de care n i c i o judecata nu
poate fi formu la tă.
Pentru că unele judecăţi de rea litate furn izează un obiect ind iscu
tabil al unei cunoaşteri comune, ar lrebui ca termenii pe care-i conţin să
fie lipsiţi de orice ambiguitate, fie pentru că există posibil itatea de a
cunoaşte adevăratul lor sens, fie pentru că o convenţie u nanim admisă
suprimă orice controversă pe această temă. Aceste două eventualităţi,
care sunt cele a le realism ului şi ale nominal ismului În materie l ingvis
tică, sunt ambele nesustenabile, căci ele consideră limbajul drept o
reflectare a realulu i sau o creaţie arbitrară a u nui individ şi uită un ele
ment esenţial, aspectul social al limbajului, i nstrument de comunicare şi
de acţi une asup ra alterităţii.
Orice limbaj este cel al unei comuni tăţi, fie că este vorba despre o
comun i tate unită prin legă turi biologice, fie de una u n i tă prin practica
u nei discipline sau a unei tehnici comune. Termenii utilizaţi, sensul lor,
definiţia lor n u pot fi înţelese decât În contex tul furn i zat de obiceiuri,
de modurile de a gândi, de metodele, de circu mstanţele exterioare şi de
tradiţiile cunoscute ale ut ilizatorilor. O deviaţ ie de la uzaj trebu ie s5 fie
justi ficată, iar realismul, ca şi nominalismul nu constituie în această
privi nţă decât d ouă tenta tive, dia metral opuse de al tfel, de justificare,
ambele legate de filosofii ale limbajului la fel de insuficiente.
Adeziunea la anumile uzaje lingvistice este În mod normal expri
marea unor poziţionări, explicile sau implicite, care nu sunt nici rdlec
tarea unei realităţi obiective, nici manifesta rea unui a rbitrariu ind ivi
dual. Limbajul face parte d i n tradiţiile unei comunităţi şi, ca şi ele, el nu
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mod ifică Într-o manieră revoluţiona ră decât În caz de i nadaptare
radicală la o situaţie nouă; altfel transformarea sa este lentă şi insen
sibilă. Dar un acord asupra uzaju lui ter menilor, asemănător celui care
priveşte concepţia despre real şi viziunea despre lume, chiar dacă este
nediscu tat, nu este indiscutabil: el este legat de o situaţie socială şi
istorică, ce condiţ ionează În mod funda mental orice distincţie pe care
am vrea să o stabilim Între judecăţi de rea litate şi judecăţi de valoare.
A dori transcenderea acestor condiţii sociale şi istorice ale cunoaş
terii, tra nsfonnând anumite acord uri de fapt În acorduri de drept, nu
este posibil decât graţie unei poziţionări filosofice care nu se poate
concepe, dacă este raţională, decât ca consecinţă a u nei argumentări
prealabile1: practica şi teoria argumentării sunt, În opinia noastră,
corelative unui raţionalism cri tic, ca re transcende dual itatea judecăţi de
realitate-judecăţi de valoare şi le face atât pe unele, câ t şi pe celelalte
sol idare cu personalitatea savantul ui, responsabil cu deciziile sale În
domeniul cunoaşterii, ca şi În cel al acţiuni i2•
Numai existenţa u nei argumentă ri, care nu este nici constrângă
toa re, nici arbitrară, acordă un sens libertăţii umane, condiţie a exerci
ţiului unei alegeri rezonabile. Dacă liberta tea nu ar fi decât adeziune
necesară la o ordine naturală prealabil dată, ea ar exclude orice
posibilitate de alegere; dacă exerciţiul libertăţii n u ar fi bazat pe motive,
orice alegere ar fi iraţională şi s-ar reduce la o decizie arbitrară acţio
nând Într-un vid intelectuaP. Graţie posibil ităţii unei argumentări care
furnizează motive, dar molive neconstrângă toare, este posibil să
scăpăm de di lema: adeziune la un adevăr obiectiv şi universal valabil,
sau recurgere la sugestie şi la violenţă pentru a face să ne fie admise
opi ni ile şi deciziile. Ceea ce o logică a judecăţilor de valoare a Încercat
Cf. Ch. PERELMA N, Phi losophie premieres et philosophie regressives, dans
Rluitorique el plli/osopllie, pp. 99-100 şi 105, şi Reflexions su r la justice, Revlle de
/ 'I/lstitut de Sociologie, 1951, pp. 280-281 .
2 Cf. Ch. PERELMAN, La qllete du rationnel, În Riletoriqlle et p/ri/osopllie, pp. 1 1 0
l a 120, ş i Le râIe d e l a decision dans l a theorie d e l a connaissance, În Actes dll II'
Cmrgres illtematiolltl/ de /'lll lioll illtenlllticl/Ill/e de plli/oso!,IIie des Sciellt'es, voI. 1,
pp. 150-159.
3 ef. Ch. PERELMAN, Liberle el raisonnemenl, În Rlletorique et plli/osopllie, pp.
44 la 48, Le probleme du bon choix, i/Jid., p. 1 60.
1
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În zadar să fu rnizeze, adică justi ficarea posibil i tăpi u nei co m u n i tăţi
umane În domeniul acţ iunii, când această justificare nu poate fi fonJată
decât pe o rea litate sau pe un adevăr obiectiv, teoria argumentării va
contribui la a o el abora, şi aceasta plecâ nd de la o analiză a aces tor
forme de raţiona ment care, deşi indispensa bile În p ractică, au fost
neglijate, după exemplul lui Descartes, de către logici enii şi teoretici.:nii
cu noaşteri i.
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83, 99, 1 01, 133, 138, 1 65, 1 85, 294,

358-370, 372-373, 379-38 1, 383-387,

12, 46-47, 51, 57, 63, 75,

76, 87-90, 92, 94, 96-97, 99-1 00, 109-

390, 392-397, 399-400, 404, 407, 440,

110, 1 1 2, 1 21, 123, 127, 129, 131,

442, 445, 447, 513-514, 586;

133-1 34, 138-140, 142, 146, 1 53, 1 571 59, 1 63, 168-169, 1 76, 185, 198,

Persoane'!
- ca termen al unei disocieri,

205-206, 221, 223-224, 227-229, 234,

396, 411, 427, 522, 545, 577-579, 583,

526, 528, 544, 546, 553, 554.

şi Il/ Interacţiune.
Actual, 1 21, 1 25, 1 35,

9 1, 97, 99-100, 130, 222.

- antrenat de interogaţie, 198-199.

315, 330, 345,

506, 542.

Acumulare,

1 27-130, 132, 222, 561.

- ale auditoriului un iversal, 46, 89,

4 1 8,

v.

586-587, 592-593, 61 4-61 6.

- ale auditoriilor particu lare, 58, 100,

şi

422, 431, 446, 503, 510, 513, 520-521,

256, 258, 266, 271, 320, 324, 328,
336, 340, 359, 364, 376, 382-384, 391 ,

l'.

181, 1 82, 289, 345, 571,

574-5 75, 579.
l'.

şi la

Figuri (mulţime)

Acuzaţie,

143, 239, 3 1 4, 323, 334, 389,

545, 548, 553, 585, 594, 597, 601-602.
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Adevăr, 12, 14-15, 46-.1 7, 54, 62, 64, 69,
76-77, 82-83, 99, 1 0 1 , 134, 183-1 84,
249, 263, 306, 3 1 5-316, 355, 603.
- şi argument pragmatic, 51 -55, 57,
105, 112, 140, 1 43, 1 45, 254, 306,
327-328, 330-331, 374, 379, 381-382,
572, 578, 600, 616-617.
- ca termen al u nei disocieri, 40, 43,
97, 112, 115, 119, 127, 250, 306, 321,
390, 430, 437-438, 445, 458, 464, 473,
479, 488, 512, 529-533, 537, 541 , 543,
552;
valoarea , 98, 1 01, 263.
v. şi la Opinie.
Adevăruri, 26, 29, 41 -42, 70, 72, 76,
1 54, 157, 173, 249, 302, 377, 474,
479, 572, 608, 61 2-613.
fapte sau -, 48, 63, 88-92, 96-97, 99,
128, 130, 154, 222, 226, 264, 321 ,
382-383, 502, 560, 613.
Adeziune, 11, 1 4-16, 1 8-19, 28, 30-31,
41-42, 46-48, 52-53, 60, 68, 73, 82-83,
87-89, 97, 99, 1 20, 1 27, 1 32, 1 38, 143,
1 45, 149, 166, 1 77, 197, 203, 211 -212,
243, 261, 264, 321, 338, 381, 390,
396, 431, 435, 473, 498, 558, 561-562,
569, 573, 577, 581, 589-590, 592, 594,
615-616.
intensitatea -, 26, 62, 64, 66-69, 71 -73,
89, 92, 106, 108, 110, 359, 556.
mărci ale -, 74, 88, 134.
v. şi Acord.
Adjectiv, 1 30, 161, 1 70, 202, 266, 400,
489, 492, 49� 507, 527, 532, 534-535,
613.
v. şi Epi tel.
Adverb, 159, 203, 527.
Agent, 80, 1 1 7, 335, 339, 344, 347, 361362, 366, 368-370, 379-380, 383-384,
444, 447, 546, 553-554.
-

Alegere, 47, 56, 64-65, 67, 83, 87-88,

98, 1 00, 102, 1 07, 109, 124, 1 32, 1461 47, 151-1 53, 1 57-1 61, 1 63, 1 66, 1 76,
1 78-1 79, 1 86, 193, 1 95, 213-216, 219,
228, 246-248, 261 , 263-264, 286, 291,
295-296, 301, 303, 31 5, 31 7, 339, 345,
347, 387, 406, 431 -433, 436, 456, 461,
473, 475, 484, 488, 509, 51 5, 525-526,
541, 550, 556-557, 569, 584, 589-590,
592, 603, 61 6.
v. şi iti Argument, la Auditoriu, la
defini ţie, la Dat, la Figu ri, la Formi'!,
la Ilustrare, la Interpretare, la
Legi'! tu ri, Ordine, la Premise, III
Calificare, la Termeni.
Alegorie, 479, 490.
Aluzie, 211, 220, 404, 585, 606.
Ambiguitate, 25, 152, 154, 164, 166,
230, 289, 348, 370, 488, 546, 615.
- negaţiei, 194.
- pronumelui nehoti'!rât, 202.
Ameninţare, 19, 74, 11 7, 134, 254, 263,
301, 345, 384, 538, 585.
Amplificare, 218, 289, 295, 302, 356,
418, 575, 593.
v. şi la Figuri
Analogie, 68, 1 01, 169, 1 72, 236-237,
297, 405, 453, 455-458, 461, 463-469,
480-490, 493, 495-498, 514, 519, 560,
562, 604, 61 0.
- amenda ti'!, 455, 462, 473-474, 476.
- aplicati'! la discu rs, 1 08, 468-469,
496, 609-610.
- În biologie, 456, 462-464.
defini ţia -, 438, 453-454.
depi'!şirea -, 478-484, 488, 497-498.
dezvoltarea -, 470-471, 487.
- ca diferenţiere de domenii, 456,
466, 468, 479.
- şi dubla ierarhie, 298, 459-460.

T/ ldcx a/ w[ilic

- in drept, 131, 456.
- grefa te una pe alta, 476-477, 494.
instabilita tea -, 478.
prel ungirea -, 469-472, 494, 557.
respingerea -, 472, 475, 478, 483, 498.
- răsturnate'!, 468
- bogată, 457, 459-460.
termeni ai -, 457-458, 461, 469.
- Cli termeni necu noscu ţi
- cu trei termeni, 458-459, 465, 467, .
488.
valoarea termenilor din -, 465.
- şi simbol, 479, 488.
v. şi 1/1 Domenii, In Interacţiu ne,
Metaforă, In Sens, Teme'!, Foră.
Analogic, uzaj, 172, 479.
Analitică, judecate'!, 12, 13, 16, 251,
263, 266, 535, 555, 611.
filosofie -, 61 1 .
Anal iză, 1 81 , 263-265.
- direcţionale'!, 264.
Angaj ament, 55, 83, 101 , 134, 1 37,
258, 591 -592, 599.
Antiteză, 13, 335, 420, 480, 504, 518,
536, 540, 546.
Aparenţă, 42, 58, 63, 75, 103, 237-238,
272, 369, 380, 395, 505-51 0, 5 1 3-517,
520-523, 525, 527, 529-531, 539, 544,
549, 552, 571 -572, 594.
Apartenente, 1 1 4, 1 70, 241 , 279, 359,
396-397, 399.
Apărare, 28, 53-55, 62, 69, 71 -73, 76,
104, 125, 140, 1 50, 173-1 74, 182,
214-215, 225, 241 , 256, 324, 333, 340,
347, 352, 364-366, 371, 390, 397, 422,
551, 573-576, 578, 580-581 , 583, 594,
600, 603.
Dublă -, 573-574, 600.
Apostrofă; v. In Figuri.

Aplicare, a i\l'gumen telor, 105,
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130, 1 9 1 , 240, 249, 248, 26 1 , 277-278,
317, 319, 373, 574, 589.
v . şi Comic.
caz de -, 1 65, 1 68, 234, 242-243, 250251 , 296, 430-431 , 439, 475, 483, 492.
câmp de -, 1 65, 1 72, 249, 433-43-1,
484, 504, 585, 612.
- a locuri lor, 121, 1 23, 553.
- a maxime\or, 97.
- a nopunilor, 163-1 68, 1 70-1 71, 1 75,
295, 51 6.
- a regu Iii de justiţ ie, 268-269, 271.
- a teoriilor, 1 4.
v. şi Definiţ ie, Cali ficare.
Arhetip, 1 26, 429, 449-450, 476, 518.
Argou, 496.
Argu ment(e), 249.
- a/J absurda SC/lSII, 341 .
- prin abuz, 391 , 401 -402.
- prin analogie, 236-237, 453-456, 560,
562.
li. şi Analogie.
- " Înrudite", 1 89.
- apropierii progresive, 432 ; v. şi
E14emp lu.
- pri n au to-includere, 251.
- de au tofagie, 250-252.
- de au toritate, 220, 224, 257, 290,
373-379, 382, 388.
- prin cazul particular, 191, 236, 427;
v. şi Particu Iar.
- prin cauză, 323, 556; v. şi Cauzal,
Cauză.
alegerea -, 550, 556-557, 586.
- prin compara pe, 284; li. şi
Comparaţie.
- prin compensaţie, 31 2-313.
- prin complell1entaritate, 295-296,
311 -312; 1'. şi Complementare.
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I!X COIICI!IISis, 1 40; II. şi - /11 / 1 10111;11<:111
- prin consecinţe, 262, 280, 282, 31 8319, 446; v. :;;i - pragma tice,
Consecinţe.
- consolidării, 351 .
- contagiunii, 350.
- prin contrarii, 276, 416, 472.
- 11 cOl l/rario, 296.
- de convergentă, 567, 572, 594; li. şi
Convergenţă.
- prin conversie, 290.
- coraxullti, 552-554.
- decisivului, 344.
- di dactice, 72.
- di lemei, 290-296.
- directiei, 345-351, 593.
- prin disjunctie, 294-295.
- depăşirii, 351 -358.
- prin disociere, 234-236, 499; v. şi
Disociere.
- prin diviziune, 248, 287-290, 292293, 31 1, 560, 606.
- prin dubla ierarhie, 41 1, 413, 41 541421 , 432, 605-606; v. şi la Ierarhi i.
- prin efecte, 299, 322, 326, 391 -392,
487; v. şi Consecinte.
- speci ilor, 275, 287-288, 296.
- prin etimologie, 261, 541-542.
- prin excludere, 252, 289.
- prin exemplu, 427-436, 438, 455,
467, 482, 51 8, 556-557, 561, 594; v. şi
Exemplu.
- facil u lu i, 336, 342; li. şi /a Locuri.
forţa -, 555-558, 560-561 , 563-564, 566,
568, 570, 599-600, 605-606; v. şi
Fortă.
- a for/io ri, 128, 136, 365, 41 9-420, 432,
445, 448, 576.
- risi pei, 308, 341 -346.
- "îngheţa te", 54.
-

.

I

- oti 1/lJlllil lt'lII,

140-1 43, 1 45, 608.
141, 609.
- prin identificare, 258, 261; li. şi
Identi ficare, Identitate.
- ari igllorall /ialll, 293.
- prin ilustrare, 428, 441, 455, 482; II.
şi Ilustrare.
- de incl udere, 285, 288, 412.
- incompatibile, 574-675, 579-581 ,
584-585.
- indi recte, 255.
- 11/1 illl//iii sellSII, 341 .
- invers, 275, 290.
- prin legă turi, 234-237, 321 -322; II. şi
Legături.
- prin lipsă, 343.
- prin model, 373; l'. şi Model.
- prin negaţie, 1 94-195; II. şi Negatie.
- Il pari, 296.
- părţilor, 224, 283-284.
- ad perSOlltllll, 142.
- pierderii prin regret, 309.
- posibi lul ui, 292, 342.
- pragma tice, 325-332, 361, 422, 524;
v. şi Consecinţe.
- precedentului; l'. Precedent.
- prevăzut(e), 564-565.
- prin probabiiităti, 31 7; v. şi
Probabilitâţi.
- de propagării, 350.
- proprii cauzei, 564.
pseudo -, 141, 374.
- cvasi logice, 218, 236-237, 238-319,
329, 408, 412, 514, 537, 561; li. şi la
Logică.
- reciprocilăţii, 271-278.
- ad relll, 140.
- împrumu tate de la adversar, 471 .
- intârziate, 607.
- prin relorsiune, 250-251 .
- ad IlItlllallillllclII,

Tlldr.. 1I1111lifie

- prin ridicul, 252-258; li. şi Ri dicol.
- prin sacrificiu, 304-310; l i . şi
Sacrificiu.
- extrase din tăcere; I I . Tăcere.
- subinţelese, 585, 605.
- spontane, 233, 319, 449, 555, 582,
595, 603; li. şi III Discurs (ca obiect
de reflec ţie).
- prin structura realului; v. Real.
- prin succes, 328-329.
- su perfluului, 337, 344, 375.
- superflue, 345, 575, 581 .
- prin simbol; li. Simbol.
- prin si metrie, 271 -278, 281; II. şi
Sime tri e.
- prin sintaxă, 542.
- pri n tranzi tivi tate, 239, 278-279,
281-283.
- transpozabile, 300.
- ati vererrllltiialll, 374; li. şi - de
au toritate
- vulgarizării, 351 .
Argumentativ(3); v. Ia Context, la
Schemă, la Situa ţ ie.
Argumentare, 1 1 , 13, 16-21, 135, 222223.
- adversă, 1 51, 585.
amploarea -, 556, 570-577, 586.
scupul , 62, 78, 556.
- complementară, 585, 572.
cunoaşterea tehnicilor de -, 34, 39,
1 91, 550, 559-560, 562, 582, 61 4.
efect diferit al -, 61, 65.
efect neprevăzut al -, 26, 65, 544.
eficacitatea -, 32, 62, 559
calitatea -, 29, 39, 383.
- nega tivă, 572, 512, 584-585.
- raţională, 1 8, 142, 410, 581 , 608; I'. şi
Raţiune.
-
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teoria -, 14-15, 1 7, 20-21 , 40, 58, 70,
73, 148, 612, 6 1 6-617.
va loarea -, 20, 42, 21 1 -21 2, 267, .; : J,
343, 354, 373-374, 392, 415, �53, �93,
564, 567, 572, 578, 583, 61 5-61 6.
v. şi Demonstraţie.
Articol hotărât, 202.
Artificial, 1 4, 25, 152, 158, 164, 192,
208, 230, 417, 517, 532-533, 544, 5�6;
v. şi Natural.
Artificiu, KlIllstgriff, 61, 132, 141, 203,
293, 489, 544-545, 552, 561 -562.
Asociere, 175, 304, 50 1 -502, 519, 577.
- şi formarc de clase, 160, 162-163,
289.
Asociaţionism, 1 75, 471 .
Atenuare, 96, 1 1 2, 356, 392, 4 18, 423,
488, 562, 584, 594, 598.
Auditor unic, 35-36, 5] -52, 60, 232,
574.
v. şi Dialectică
Audi toriu (i), 16-18, 25, 30.
adaptarea la -, 37-40, 45, 72, 128, 264,
301 , 550-551, 590, 597, 602-603, 608,
610.
bunăvoin ţ a -, 71, 75, 156, 223, 266,
339, 595, 597, 602, 610.
alegere a �, 56, 132.
- compozit, 34-35, 45.
condiţionarca -, 1 9, 36-37, 590-591,
494-603, 610.
construcţ ia -, 31 -32, 36, 38.
defini ţ ia -, 1 7, 25.
- de elită, 48-49.
mărimea -, 1 6, 31, 35, 39, 90, 232, 514,
574-575.
funqi ile -, 33-34, 56, 390, 576.
- şi grupuri sociale, 35-36.
individ re preze ntati v al -, 398, 407, '
428.
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in temporali tatea U llor-, 43.
- l egate prin convenţii , te x te, ?3, 130;
v. şi Drept, Morală, Teologie.
- pa rticulare, 34, 43, 45, 49, 50, 52, 56,

Cauză, 71, 1 05, 1 20-1 21, 1 50, 260, 265,
323, 325, 327-328, 364, 41 3, 420, 500,
525, 556, 564.

- aparentă,

deplasarea -, 223.
64, 88, 90, 99, 1 06, 125, 127, 130,
133, 222, 563, 576, 581 , 590, 603,
- parţială, 329, 481 .
v . ş i la Argu mente (prin motive) .
610.
Certitudine, 1 3, 47, 92, 98, 106, 1 18,
rolul normativ al -, 44, 131, 613.
132, 149, 192, 203, 305, 319.
- de savanţi, 30, 49, 13 1, 133; I'. şi
Ş tiinţe.
Citări, 220-221 .
Clarificare ; v. Ia Noţ iuni.
- universal, 45-51, 82, 88-89, 91 , 96Claritate, 30, 47, 1 58, 1 64, 1 67, 232,
97, 99, 100, 1 1 5, 125, 1 28-130, 133,
258, 391, 428, 509, 553, 608, 612.
141, 1 51, 222, 382, 409, 563, 576,
a no p uni lor, 1 58, 1 67.
581, 590, 596, 602, 603, 608; II. şi
- a unui te xt, 1 58
A cord , (a) Convinge.
Au tentic, 126, 141, 213, 224, 256, 291,
Clase, 1 04, 204, 270, 312, 394, 400, 496328, 426, 513, 517, 528, 532-533, 538,
497.
şi
regula de justiţie, 269.
541-542, 562, 569.
I
Clasicism ; v. Ia Romantism .
Autonomie; v. Persoană.
Clişeu, 205-206, 221, 441, 449, 494,
Axiom3, 25, 135, 345.
544, 550.
Behaviorism, 370, 383.
Coexistenţ3, legături de, 237, 286,
Bergsonism, 475; v. şi INDEXUL
321, 325-326, 358, 399, 404-405, 411,
NUMELOR PROPRII: BERGSON.
41 3-414, 416, 420, 509.
- şi dublă ierarhie, 411, 413-414, 416,
Calificare (i), 145, 1 59-163, 195-1 96,
420.
21 5-216, 223, 266, 272, 295, 301 , 357,
Coerenţ3, 135, 152, 157, 1 70, 240, 246,
359, 367, 376, 383, 403, 440-441 .
269, 359, 502, 504, 507, 568, 570,
alegerea -, 158-163, 215.
584.
deplasarea -, 418.
- realul ui, 90.
probleme de -, 63.
Comic de şi in retorică, 163, 225, 232,
- şi simetrie, 272.
321, 325, 333, 351, 357, 448, 461 ,
Calitate
471, 477, 483, 490-491 , 495, 601 .
11. Ia Ierarhii, la Locuri.
- al retoricii, 232, 251, 277, 282, 291,
Cantitate; v. la Ierarhii, la Locuri.
300, 310, 358, 373, 375, 381, 432,
Cauzal(3), legătu ră, 322-326, 329, 331,
545, 554, 575, 580, 584, 588.
338, 345, 405, 407., 41 6.
Comuni tate, 48, 70, 74-75, 78, 95, 220,
a l terna n ţe in lanl -, 325, 329, 338.
513, 615, 617.
-

v.

şi

Grup social, Valori.

I/ldex a/lalitic
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Comu niune, 26, 69, 71 -72, 74-75, 77,

Concret, 40, 50, 89, 100-104, 1 1 6, 120,

97, 1 52, 191, 1 99, 203-206, 21 1, 213214, 220-222, 232, 267, 288-289, 2%,
320, 392, 406, 438, 545, 575, 596,
605.
v. şi In Figuri.
Comparaţie, evaluare prin, 237, 284,
297, 299-304, 3J1, 31 6, 386, 441 , 446,
474, 478, 485.
- in hi perbolă, 355.
ilustrare prin -, 439-440.
te rm en de -, 301 , 303.
lI. şi In In teracţiu ne.
Competenţ3, 13, 40, 49, 53, 77, 316,
342, 377-379, 421 , 564, 596.
- de util izat, 565.
v. şi In J u diciar.
Complementare, 235, 255, 274, 295296, 311-312, 329, 571 -572, 585, 610.
l'. şi In A rgum e nta re .
Compromis, 76, 242, 502-504, 532-533,
601 .
Concesie, 61, 1 96, 351 , 391, 586-588,
591, 60l .
l'. ş i la A rgumen te, In Figuri.
Concluzie(i), 13, 1 7, 20, 29, 46, 49, 51 ,
53-54, 60, 68, 70, 77, 83, 131, 143,
151, 166, 212, 215, 224, 269, 278,
280, 290, 296, 301 , 307, 328, 377,
429, 450, 453-454, 460, 465, 470, 475,
477-478, 487, 489, 547, 551, 555, 559,
561-563, 565, 567-568, 570-571, 577,
592, 595, 598.
faptul drept -, 63, 90, 92.
--Qpuse, 64.
locul -, 1 1 1 .
-şi premise, 134, 143-144, 1 50, 562,
567, 608.
semnifica!ia -

1 25-1 27, 135, 148- 1 50, 184-1 86, 268269, 271, 303, 319, 355, 371 , 399,
404, 408, 430, 436, 438, 441, 484,
49'0, 511 -51 2, 521 , 565, 590, 592, 603,
608.
termen -, 184.
l'. şi In Ierarhii, In Va l o ri.
Condiţie(i) necesară sau suficienlă,
15, 30, 75, 77, 88, 90, 97, 99, 1 35,
139, 149, 155, 1 64-165, 1 71, 1 82-] 83,
191, 195, 198, 210, 222, 224, 231),
240, 248, 251-252, 261 -262, 274-275,
278, 283, 296, 324, 329, 339, 373,
375, 391 , 416, 420, 431, 477, 483-484,
495, 500, 503, 531, 535, 538-539,
556-557, 573, 591 -592, 612, 616.
- prea labile argumentării, 26-29, 3132, 74, 78, 82, 186, 583, 590, 595,
598.
Confundare , v. Ia NoJiuni.
Congruenţ3, 568.
Conjectur3, 63, 317, 445, 554.
Conjunctii, 195, 577.
- şi formare de clase, 162.
Consecinţă(e), 105, 158, 171, 1 82-183,
207, 220, 250-254, 262, 280, 282-284,
318, 321, 323, 325-335, 339, 341, 378,
385, 397, 422, 442, 446, 482, 510,
522-526, 544, 546-547, 553, 563, 570571, 573, 606, 609, 613-614, 616.
- şi autofagie, 250-25l.
compararea -, 300.
- divergente, 254, 318, 329-330.
fapt/- , verSlts mij loc/scop, 331-335,
522-526, 546.
v. şi la A rg um ente.
- logică, 282.
COl/siliel/ce, 568.
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Contrarii, simi litudine prin, 472.

Credinţă , 1 3, 1 5, 42-43, 47, 61, 73, 75,
79, 82, 87, 99, 1 02, 1 61, 1 77, 183,
196, 198, 208, 226, 295, 31 0, 320,
372, 374, 377, 385, 39� 406, 449,
528, 545, 568-569, 585, 589-590, 602,
613.
rea -, 55, 174, 246, 291, 352-353, 561 .
Credulitate naturală, 93.
Cuantificabil, 314, 316, 41 2, 424.
v. şi Omogenitate.
Culoare, 1 54, 399, 421, 484, 509, 546,
520.
Cupluri, anlitetice, 1 10, 509-512, 516517, 519, 523-525, 527, 533-534, 544.
- c1asificatoare, 51 2-513.
legături Între -, 510-511, 513-515, 519.
- filosofice, 505-507, 509-514, 516-517,
520-521, 523, 527, 529, 533, 539,
543-544.
răsturnarea -, 51 7-518, 520, 522, 557.
v. şi Aparentă, Disociere, la Termeni .
Cuvânt (e), IlerSItS lucru, 527, 537-538,
545; I'. şi Verbal.
- compuse, 489.
familie de -, 187-188.

v.

petiţie de principiu Într-un singur -,

Consimtământ u niversal, 46-47, 81,
374.
Constrângător, raJ ionament, 10-1 1 ,
�6-4� 83, 269, 280, 475, 563.
raţionament ne-, 10-1 1 .
v.

ş i Demonstraţie, Evidenţă, Necesar,
Probă.

Contactul spiritelor, 26-31, 38.
Contaminare, 322; li. Foră.
Content analysis, 107.
Context, 41, 90-91 , 108, 1 28, 133, 156,
158, 1 69, 189, 231 , 221, 228, 296,
361, 388, 488, 495, 497-498, 534, 560,
611, 61 5.
mărimea -, 156.
izolare În afara -, 212, 231, 266, 486.
persoană ca -, 368-369, 387, 390, 495.
- filosofic, 560.
Contradictorii, identitate, 62, 102,
181, 241, 246-247, 254, 267, 290, 294,
531, 535, 552.
ContradicJie, 64, 70, 1 08, 141, 239-242,
246, 250-252, 267, 433, 504, 515, 574.
lJ.

şi Incompatibilitate
�i la Auditorii.

ConvenJie, 93, 1 27-1 29, 132, 1 63, 1 66,
186, 201, 240, 265, 269, 300, 469,
.
540, 615.
r'.

şi

Auditorii

Convergenţă, 106, 567-572, 594.
Convinge (a), 1 3, 15, 18, 28, 31, 35, 38,
40-42, 44, 46-48, 58, 58, 71, 81, 1 50,
212, 235, 26� 310, 392, 389, 440,
547, 550, 558-560, 572, 596, 599, 605.
Coordonare, 162, 194-1 95, 246.
Corelări, 82, 239, 41 1 -4 1 2, 418, 421 ,
433, 598, 607.
Corpus, 127, 129, 146, 569.

•

144, 1 63.
I'.

şi la Sens.

Date, 46, 77, 89, 91 -93, 192, 223, 228,
264, 319, 340, 501, 509, 512, 612.
aranjarea -, 146, 158, 163, 1 76-1 79,
186, 194, 203, 214, 222, 238.
- verslts explicaţie, 51 9.
interpretarea -, 1 52-1 53, 357.
selecţia -, 42, 49, 146, 151 -1 52, 1 66,
1 76, 318.
v . şi Premise
Deci, 322.

Irrdrx m ralilie

Decizie, 56, 73, 78-80, 83, 1 1 9, DJ,
135, 146, 1 65, 167, 170, 182, 241,
379, 426, 435, 459, 556, 616.
argumentare u l terioară -, 60, 68, 346.
- şi executare, 67.
funcţii de -, 3 1 7.
- şi i ncompatibi l i tate, 241, 245-248,
286, 584.
pu nere În d iscu!ie a -, 41, 45.
l!. şi lucru judecat.
- şi urgen!ă, 59-60.
v. şi la Jud iciar
Deducţie, 12, 25, 143, 1 52, 387.
Defetism, 570.
Definiţie, 108-1 09, 1 30, 2 1 5, 262-263,
265, 288, 294, 615.
- şi a rgumentare, 89, 258-261, 264266, 288, 329, 354.
alegerea unei -, 209, 215, 261, 541 .
- descriptivll, 208, 259, 261.
- di sociati vă, 503, 536-541, 543.
dubIă -, 208, 262, 41 1 .
- legalll, 262.
- nominală, 262.
- normativă, 258, 261 .
- paradoxală, 535.
- persuasivă, 539.
- realll, 259.
- tehnică, 260.
v. şi Enumerare, la Figuri .
Deformare, 1 22, 204, 370, 402, 502.
Deliberare(i), 1 1 , 1 3, 15, 26, 47, 55, 58,
60, 62, 65.
- intimă, 17, 26, 57-58, 62, 576, 579,
590.
secretul -, 31 .
l'. şi la Genuri oratorice.
Demonstrativ, articol, pronu me, 201203, 527.
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Demonstratie, versus argumenlare,
11, 1 3- 1 5, 19, 2 1 , 25-26, 41 , 63, 69,
142-1 43, 1 50, 1 52, 179, 217, 23·t 238,
240, 256, 260, 262, 268, 278, 297,
328, 380, 382, 387, 570-571, 589-590,
593, 608.
il. şi la Logicll.
Denegare, 51, 1 65, 379, 588.
Denumi re, 395.
v. şi Cali ficare
Depreciere, 265.
Derivare, a cuvi ntelor, 188-1 89.
vers lls rezi duu, 532.
Descal ificare, 507, 524, 526-527, 529,
532, 534.
- a ad versarului, 48, 61, 133, 142, 300,
364-365, 378, 389, 456, 580, 602.
-

.

-ca termen

I al

u nei disocieri;

v.

la

Termeni.

Descriptiv; v. Ia Defi n i ţie, la Sens.
Determinare, 38, 54, 71, 100, 124, 170,
208, 296, 340, 377, 426, 428, 489.
Determinism, 434, 502.
Dezacord, 1 2, 20, 88, 157, 201, 225,
379, 427, 545, 589, 592, 6"1 3.
Dezbatere, versrrs d i scuţie, 53-54, 68,
75, 79-80, 89, 129, 1 31, 147, 223,
227-228, 233, 240, 292-293, 307, 354,
379, 401, 550, 555.556, 560, 569, 576,
578-579, 582-583, 592.
v.

şi Pledoarie.

Dialectidl, 15-1 6, 29, 39, 66, 51 1-512,
531 , 607.
Dialog, 45, 51 -55, 75-76, 141, 1 69, 198,
219, 430, 598.
Dinamic; l'. Static.
Diplomat, 75, 247.
Diplomatic(;!) , atitud ine, 244, 246,
524.
boal ll -, 244, 246-247.
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Disciplină, 101.
Discurs, 16-20, 26, 33-34, 36-39, 45, 51,
55-57, 67-74, 99, 119, 133-1 34, 1 40,
144, 152, 156, 1 63, 1 76, 1 79, 192,
194-1 95, 199, 209, 214, 232-233, 387.
amploarea -, 1 7, 51, 576-577; v. şi III
Argu mentare.

-, 179, 1 86-187, 195-196, 203,
209-210, 222-223, 231, 238.
- ca obiect de reflectie, 341; l'. şi III
Analogie, la Argumente
(spontane), Conv ergenţă, la
analiza

,

- sau ruptura de legătură,

234, 500-

505.
- suprapuse,

563.

l'. şi Cupluri, Iti Incompatibi l i lă ţ i, In
Termen i .

Dispozitie, 30, 53, 1 65, 223, 296, 299,
383, 428. ; II. şi Metodă.
- la acţiune, 67, 73, 97, 474, 579.
Diversitate, 1 1 9-120, 279, 386, 515,
571, 574.
v.

şi In Loc uri (al cel ui unic).

- ca o peră de artă,

Diversiu ne, 232, 566, 583-585.
Divin(3), 1 3, 26, 48, 1 02, 1 65, 182, 196,
299, 306, 309, 326, 328, 336-337,
379-380, 392, 405-406, 420, 450-452,
458-460, 465, 467-468, 511, 530, 578,
612.

- ca organism,

l'. şi Dumnezeu.

Ierarhie, Iti I n teracţiune, Iti Model,

la Mij loc, I"

Orator, Iti Ord ine,

Probabili tate, Iti Procedeu, Iti
Rea l i tate, Iti Simbol.

609-61 0.
609-610.
părţile -, 583, 595, 604, 606.
valoa rea estetică a ':"", 65-66.
varietătile -, 65-66, 73, 208, 219, 222,
239, 611; v. şi Genuri oratorice.
Discuţie, cond u i ta, 15, 1 7, 54, 73, 78,
80, 140, 143, 1 73, 266, 317, 393.
- rC/"s us dezbatere, 54, 555.
- dirijată, 540.
punere În -, 78, 97, 135, 1 76.
reluarea -, 77-78, 138.

l'.

şi la

Acorduri, Iti Jud iciar.

Disociere(i), 206, 210, 236, 361 , 499,
506-508, 510, 512, 514-51 6, 519, 521522, 526-527, 534, 547, 549-550, 552,
558, 571, 584, 607.
- În evantai, 521 .
exprimarea -, 534-536, 540, 542-543,
548.
- verslIs legătură, 87, 234-235, 557.
- şi modi ficarea noţiuni lor, 235-236,
500, 502.
opoziţie la -, 1 1 4, 517, 552.
I

Divinitate, 65, 70, 1 07, 342, 424, 450,
457, 530, 537, 578.
v.

şi Dumnezeu.

Divizare, ca

anunt,

- a problemei,

346;

576, 606.
II. şi Etape.

283, 287-297,
512.; v. şi la Argumente.
Domenii, în analogie, 455-456, 458,
460, 468, 470, 478-480, 482-483, 487,
609.
- i relevante În cond uită, 385.
- ale legi i şi ale miraco l u lui, 130, 434,
455, 476.
- ale cunoaşteri i, 30, 161, 1 66, 314,
317, 501, 559, 569, 61 6.
Dorint3 (e), 40, 67, 81 -82, 170, 199,
316, 465, 530-531, 570.
Dragoste, 1 26, 180, 270, 311, 405, 451 ,
455, 469, 523.
Drept, 20-21, 59, 80, 127, 1 29-133, 137138, 150, 165, 206, 284, 291, 318,
330, 348, 361, 366, 374, 384, 397,
- a întregul u i în părţi,

ll/dex al/alifie

428, 434-435, 456, 471 , 483, 497, 50 1 ,
503-504, 508, 5 1 9, 573, 576, 587, 600,
603, 606.
l'.

�i In A nalogie, la Fapt, Judecător,
Jurid ic, Jurist, Legal.

Du alitate, princi piu al, 105, 153, 482, '
542, 616.
Dumnezeu, 68, 1 1 5, 157, 1 62, 169, ] 90,
216, 222, 294-295, 305, 308, 320,
331 -332, 335-336, 352, 363, 380, 386,
392, 437, 503, 527-528, 565-566, 575,
578, 597.
- ca agent, 368-370, 401, 403.
- în analogii, 101 , 312, 457-460, 465,
467-468, 479.
- ca termen de comparaţie, 298-300,
310-312.
- în duble ierarhii, 413-41 5.
- ca model, 102, 444-445, 447-448,
450-452.
l'. şi Divin, Divin i tate, Fiinţă perfec tă;
l'.

INDEX DE NUME: IISUS.

Echilibru, 60, 80, 107, 151, 253, 312,
349, 354, 484.
Echitate, 60, 1 33, 1 70.
Educatie, 30, 69-70, 72-73, 1 1 2, 1 28,
250, 253, 284, 330, 347.
Eficacitate ; l'. Ia Argumentare, In
Mijloc.

Egali tate, 101, 162, 195, 205, 260, 263,
278-279, 282, 297.
Egalizare, 1 62, 422.
E1it3, 48-49, 1 15, 1 25. ; li. şi III
A u d i toriu.

Elogiu, 65, 71, 189, 292, 306, 360, 367,
372, 385, 390, 401, 449, 524, 563,
581, 594.
- al ad versa ru lui, 385, 548.
- şi blam, 66, 163.
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- funebru, 65,

68, 74.
388, 390-391 , 3':15,
584, 586, 598.
Elocvent3, 62, 66, 148, 544, 549, 597.
reputa ţie de -, 68, 549.
Empirism, 1 2, 120, 1 26, 453, 471 , .560.
Entimem3, 282, 287, 324, 553, 556.
Enumerare, a cazu rilor particu lar�,
109, 1 68, 314, 322, 375, 43 1, 437-438,
defi niţie prin -, 264.
- para tactică, 1 96-197.
- a părţi lor, 181, 21 8, 264, 288-289,
393, 567.
- şi preze nţă, 289.
Epicheremă, 282.
Epidictic v. In Genuri oratorice.
Epilog, 595.
Epitet, 159, 1 76, 215, 347, 359, 367.
Eristic(ă), 53, 55, 239, 391 .
Eroare, 1 2, 55, 65, 1 14, 134, 1 55, ] 81,
1 87, 221, 223, 225, 241 , 253, 263,
270, 328, 365, 369-370, 394, 44-1, 490,
503, 505-506, 51 5, 529-530, 534, 572,
608.
- de sine însuşi,

v.

şi III Explicaţie.

Esent3, 9, 75, 110, 120-1 22, 1 26, 1 70,
262, 32] , 326, 358-359, 361 -362, 399404, 407, 415, 424-425, 452, 469, 480,
509-510, 513, 520-521, 560.
l'.

şi la Locuri.

Etape, al e demonstra J iei, 512, 555,
589, 593.
- ale discupei, 140, 349, 590.
- ale unui fenomen, 1 82.
procedeul -, 345-352 ; 1'. şi Ja loanc.
Eterogenitate; v . In Ierarhii,
Omogenitate.

Ethos oratoric, 390.
Etică, 75, 114, 1 22, 207, 243, 262, 3 1 2,
384, 417, 468, 51 1 .
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şi Moralll.

Eval u a re;

l'. Comparaţie, Mi'lsurll.

1 1 -1 2, 1 4, 1 lJ, 25, 46-48, 53,
1 30, 228, 240, 258, 261, 454, 608,
61 2-61 3.
Excepţie, 196, 250, 256, 296, 386, 400,
433-434, 501 .
ExcIu dere, din comunita tea umană,
48, 95, 252, 389.
- din grup, 95, 396-397, 408.
Evidentă,

l'.

�i Argumente.

Exe mplu, 107, 1 1 6, 1 18, 1 25, 136, 143,
162, 173-174, 182, 190, 196, 371, 382,
427-437, 449-452, 455-456, 467, 472,
477, 510, 518, 521, 556, 561, 568,
573, 575, 581, 594.
- ierarhizat, 104, 432.
- sau il ustrare, 1 6, 435, 438-439, 455,
482.
- invalidant, 433-434, 439, 557.
Existenţialism, 1 21, 328, 360, 508, 525,
532, 542, 61 1 .
Exordiu, 144, 583, 595-598, 602.
Experienţă, 13, 1 9, 20, 26,' 29, 32, 46,
59, 91, 1 1 4, 153, 156, 1 67, 224, 251,
253, 265, 285, 299, 310, 31 2, 315,
348, 381, 403, 434, 441, 449, 484,
497, 579, 614.
- menta lă, 500, 509, 516, 589, 61 2.
- nouă, 1 73.

164-165, 243.
Experţi, 377-378.
ExplicaJie, 9, 60, 98, 1 1 7, 218, 324, 334,
379, 399-400, 449, 481, 51 6, 51 9-520.
ca definitie, 379-380.
- a unei di ferenţe de ordi ne, 322, 426,
456.
- a erorii, 12, 529, 572, 608.
- apariţiei termenului 1, 515-516, 529.
- v i i toare,

-

Expunere, 108, 1 79, 31 7, 3lJ2, 429, 434,
455, 472, 486, 567, 589, 593-594, 601,
607.
v. şi Metodă.
Exprimare, arLă, 1 77-178, 549-550.
d i ficultăti de -, 310, 565.
- a esenţei, 1 70 ; v. şi Mani festare.
- versus simptom, 1 55.
variaţii ale - 189.
- violentă, 364.
v. şi la Disociere, Formă.
Extrapolare, 378, 416.
,

Fabul3, 462, 479, 516.
FacuIt3Ji, di viziune În, 41 -42, 65, 305,
315, 61 1.
li. şi Imaginaţ ie, Pasiu ne, Voinţă.
Fapt(e), 46, 63, 66-67, 74, 90-92, 98,
100, 1 19-1 20, 129-130, 134, 147, 1 57,
164, 171, 180, 185, 199, 218, 223,
226-227, 244, 255, 257, 259, 264, 289,
297, 310, 315, 320, 327, 331 -334, 360,
363, 367-368, 370, 407, 410, 416, 418,
422, 430, 434, 436, 445, 465, 467,
475, 489, 510, 514, 516, 51 8-519,
522-525, 546-547, 549-550, 560, 566,
569, 574, 586-587, 593, 596, 602, 606,
615.
comunicare de -, 220, 341, 355, 381,
392, 577-578.
- considerate neaveniLe, 131, 434.
definitia -, 30, 89, 1 30, 1 32.
- şi d rept, 46, 1 37, 140, 1 42, 150, 324,
361, 519, 573-574, 576, 600, 616.
expunerea de -, 159, 205, 224, 253,
428-429, 432, 514, 547, 580, 593, 604.
şi in terpreta re, 157-1 58, 214, 332,
368-369, 593-594.
judecată de -, 1 87, 1 95, 1 98, 223-225,
395-396, 402 ; li. şi la Realitate.
-

Irrdex III/II/ilie
- şi prezu l11 Jii, 88, 92-93, 96-97, 1 98,
222, 321 .

antici pa re, 2 1 6;

�i prolepsă.

antifrază, 440.

88, 89, 91 -92, 97, 99, 1 28, 1 30-132,

antiteză;

1 34, 1 54, 222, 264, 321 , 3 79, 381 -383,

an tonomază, 2 1 6 .

502, 560, 613.

aposlrofă, 404.

şi III Statut.

A n t i teză

1'.

asteism, 552.

Fanatism, 82-83 .
Fenomenologie, 508, 530.
Ficţiune, 63, 1 30, 244-245.

atenuare, 356.

operă de -, 469 ;

dill/ax, 605;

v.

şi litera tură.

Fidelitate, 1 0 1 , 1 04, 1 26, 149, 385.
Figuri:!, 37, 405, 447, 462, 474, 530.
li.

v.

anti metalez,' (anii melaboIă), 53 6 .

- sa li adevăruri, 1 2, 29, 42, 48, 63, 7(',

v.

63 1

citare, 228;

v.

şi Ci tat.

li.

214, 222,

comutare, 518-519.

291, 405, 41 1 , 479-480, 518-519, 562,

contrară, 420;
corecţie, 216.

404, 420, 586, 601, 605.
- ale a tenuării, 562.
- ale alegerii, 213-216, 295.

v.

şi Concesie.

nmdup/imtio, 21 8.

590.
- argumentati ve, 1 61, 208, 214, 289,

şi gradaţie.

comunicare, 221 .
concesie, 391;

şi Prefigură.

Figuri, 1 6 1 , 209-210, 213,

catachreză, 496.

l'.

şi Antiteză.

definiţ ie oratorică, 215; Z'. şi Definiţie.
dia logism, 219.
enalagă, 21 9-222; ZI. şi Persoană
gramaticală, Ti mpuri.

clasi ficarea -, 213, 217.

enanti oză, 540.

- ale comuni u n ii, 214, 21 9-221 .

epitropi!, 587.

defi n i ţia -, 209-210.

eufemism, 562.

- a le depăşi ri i, 356, 491 .

ezita re (dul,itll/io), 295, 551 .

- ale ordinii, 605.

grada ţie, 605

- a le prezenlei, 214, 21 7, 221 -222, 289,

hi perbată, 551 .
hi perbolă, 354-358, 551 .

295.
- cvasi logice, 267, 535.

hipoti poză, 208, 2 1 9.

- a l e renunF�rii, 585.
- ale sincerităţii, 552.

iden tita tea contra r i i l or, 257, 535.
insin u a re; v. şi Insinuare.

- de slil, 1 78, 208, 21 1 -21, 214, 302,

interogaţie relorică, 210, 221;

356, 546.

Figuri tradiţionale, 213-214

Interogaţie.
ill lcrpretatio, 219.

adjerlio, 218.

invers i u ne, 551 .

a l u zie; ZI. Aluzie.

licenţă, 552.

a m pl i ficare, 218-21 9, 289, 295, 356,

li totă, 354, 356-357, 562.

575;

v.

şi Amplificare.

anaforă, 217.
an ta naclază, 268.

melaboIă, 219.
metalepsă, 225.
metaforă; ZI. Metaforă.

v.

�i
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:vl c tonimie, 2 1 6, 410-41 1 .

--------------------------

['''ilosop''in pere"l/i�, 400.

onomatopee, 21 7.

Filosofie

(1XilllOrull, 536.

şi ana logie, 453, 473, 475,

479, 483, 508, 560, 568, 572, 61 1 -6 1 6 .

- şi analiza, 264.

paradoxism, 535-536.
perifraza, 21 5-216;

1'.

şi Perifraza.

argu mentare În -, 1 8, 21 , 43, 51 -53,

Pcnllissio, 391 .

63, 75, 88, 91, 93, 98, 1 00, 1 06, 1 09,

personificare, 404.

1 1 2, 1 29, 1 44, 1 46, 1 5 1 , 1 66, 21 2,
235, 288, 294, 318-319.

pl ocă, 266.

poliptota, 536.

- şi aud itoriu uni versal, 47-48, 50, 52-

predicare, 219.

53, 1 26, 1 29.

preteri ţie, 585-586.

definiţie În -, 263.

prolepsa, 21 0, 21 6, 219, 601 .

- şi deliberare intima, 57.

p rozopopee, 404.

- şi d ialog, 5 1 -55, 75.

pseudo-discurs d irect, 219, 222.

- şi predispoziţie la acţ i u ne, 73.

pseudo-l icenţa, 552.

- şi disocieri, 51 0-516, 521, 523, 527,

rectificare;
reluare

v.

corecţie.

529, 539, 543-544.

(reprellelJsio), 216.

repetiţie, 21 0, 21 7-218, 55 1 ;

v.

şi

Repeti ţie.

- şi ansamblu a d mis, 1 29, 1 46, 517.
- l imbajului, 615.
noţiuni În -, 1 5 1 , 1 54, 1 66, 1 94, 318,
400.

re tice nţa 562, 585.
reversi u ne, 518.

- şi retorica, 1 6, 47, 62.

subjecţiune

- şi teoria argumentarii, 1 2-1 5, 37, 40,

(slIstclltatio), 593.

silepsa oratorica, 266.

6 1 2-616.

şi Cuplu ri, Metafizica, Ontologie.

sinecdoca, 216, 41 0-41 1 .

il.

sinonimie, 219.

Finalism, 1 21 .
Fond; il. Formâ.
Foră, constructie, 454-455, 458, 460-

tautologie aparenta, 266.

Fiinţa perfectă, 48,

1 02, 379-380, 449,

461 , 465-466, 476, 497.

452, 578.
il.

şi D u mnezeu,

Perfect.

Filibuster, 583.
Filosof, 1 1 ,

13, 1 5, 1 8, 21, 37, 40, 46,

contami narea - şi a temei, 487.
- m u l t iple, 477.
rea litatea -, 480.

55, 58, 62-64, 76, 1 06, 1 1 2, 1 1 6, 1 29,

rectificarea -, 463-464.

1 54, 251, 25� 278, 376, 443�, 485,

substitu irea -, 481 .

495, 503, 507, 51 1 , 526, 529, 609,

- şi tema, 454, 464, 477-478, 480, 482,

613.
l i mbaj u l -, 1 48, 209, 542.
responsabi l i tatea -, 64, 526.
- versus retor, 40, 66.
superiorita tea - asu pra savantul u i ,
285.

484-4856, 488, 492, 519.
v.

şi Analogie,

la

In teracţiun e,

Metafora, Tema.

Formal(ă), gând ire,

1 3, 21, 25, 63, 98,

143, 166, 236, 238-240.

analizâ -, 263-264.

[",le."\: Ill/alitic

sistem -, 25,

1 64, 1 67, 240-241, 247,

258, 264, 266.

li. şi la Li mbilj, la Ştiinţă
Formă, bună, 605.
illegerea , 1 79.
- l'cr�JlS devenire, 52 1 .
- discu rsului, 1 7, 1 79, 211, 223, 609.
- vcrsJls fond, 1 52, 206, 210, 235, 510-

-judiciilr, 34, 62, 65,
Judiciilr.
Ghili mele, 529.
Grade, 1 4, 62, 67,

- grama ticillă, 1 88, 194-195, 1 93, 200,

�i

82, 92, 1 1 1 , 123, 1 85,

487, 495, 509, 51 2, 557, 560, 570-571.
1'.

şi

Natură, Ordine.
192-193, 195, 200, 205, 21 1 ,

219, 226, 433, 532, 542.
şi In formă.
Grup(uri), apartenenFl la,

Il .

537.

şi

III Persoană.
Forta argumentelor

-şi cumportamentul adversilrului
-<:il filctor de argumentare
argu mente pu ternice şi argu Jllente
slabe
-şi regula de justipe
-şi 11'isllllli tlriukillK
Frază compusil, 1 97.
Frânare, tehnici de, 77, 379, 384, 397398, 401, 407.

Frecventă, 93-94,

107, 1 1 3, 226, 239,

3 1 5-31 7, 433.

Gen, 52,

i'.

388, 41 6-4 1 9, 42 1 -426, 450, 456, -i67,

Gramatică,

5 1 1 , 544, 610.

71, 73, 556 ;

196, 1 98, 239, 289, 3 1 6, 319, 322,

-

Il.
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105, 1 09, 1 94, 287-288, 296,

309, 392, 41 1 , 423, 456, 469, 512.

General, l'CI"SIIS particu lilr, 51 0, 513.
Generalizare, 48, 54, 77, 1 4 4, 201 , 249-

35-36, -i6,

70, 74, 80, 82, 97, 1 00, 102, 1 1 4, 1271 28, 1 33, 141 , 1 61 , 170, 199, 202,
204, 220, 241, 248, 256, 280-281, 239,
321 , 370-371, 373, 378, 385, 393-399,
404, 406, 41 5, 449, 557, 592, 613.

individ şi -, 31 , 95, 300, 394-399, 407408, 513.

-<:a model, 442.
Illultiplicitateil -, 35, 97, 394.
noţiunea de -, 394.
- perfect, 396.
purtător de cuvânt al -, 56, 398, -107.
li. şi Purtător de cu vânt.
- de referinţă, 94-97.
simbol ul -, 407-408 ; 1'. şi Simbol.
- ca valoare concreti'l, 101 - 1 02, 1 1 6.
lJ. şi Villori.

250, 258, 276, 404, 427-428, 431, 433,
455, 561, 594.

Hinduşi, 325, 503,
şi

-şi simetrie, 276.

1'.

Geneză, 408, 41 2, 496-497.
Geniu, 1 25-1 27, 207, 366, 525.
Genuri oratorice, 34, 66, 69, 108, 21 (}-

Hipotaxă,

21 1 , 214, 392, 576.

- deliberativ, 34, 62, 65-66, 71, 73,
556; lJ. şi Deliberare.
-<>pidictic, 34, 65-66, 69-71 , 73.

530.

Ind ien i.
197.

Identificare(i),

249, 258, 260-262, 269,

271, 274, 277, 294, 296-297, 337, 489,
502.

- in psi hologie, 442.
- prin simetrie, 271 .
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I dentitate,

109, 256, 258, 263, 266-267,

Imitaţie,

568.

- par�iaIă, 239, 258, 454 ; v. şi Justilie
(regula de)
principiul -, 1 43.
- de tautologie, 268.
Idol, 366, 447, 529, 572.

I mp erfec t, timp, 1 99-200.
Imparţialitate, 80-82, 364,

Imperativ, mod, 1 97-1 99, 207, 273.
Implicare, 79, 1 81 , 282.
Incompatibilitate, 45, 1 03, 1 07-1 08,
1 53, 1 66, 1 98, 240-244, 248, 250-252,

1 23-124, 204-205, m, 298, 300, 302,
510, 532, 558, 560.

- abstracte, 1 04.
- concrete, 1 04.
- confirmativâ, 420.
duble -, 322, 4 1 1 -421 , 432, 460, 488,
604-606.

duble - şi discurs, 4 1 8.
- eterogene, 1 05.
- şi incompa tibilită�i, 107-108.
- cu mai multe criterii, 1 05, 298.
- calitative, 127, 41 2, 421 .
- cantitative, 1 05, 412, 421, 425.
- sistematice, 1 05.
I ez u iţi, 276, 31 8, 444.
Ilu strare, 207, 427-428, 435-439, 441 442, 451 , 455, 467, 474, 482, 487,
552, 581, 590.

276, 281, 290, 31 3, 354, 379.

- şi anxietate, 249.
- şi schimbare, 90.
- şi disocieri, 509, 521 -522, 543.
, evita (a) -, 244-249, 502, 547, 585.
- şi rid icol, 253-254, 357.
v. şi la Compromis, In Ierarhie, In
Interpretare, Sacrificiu.
Incompetentă, 378, 421 .

Indice(i) al mărtu riei, 138.
discurs ca -, 186, 233, 323, 363, 547.
- de stângâcie, 550.
- de pasiune, 551 .
- verslIs semn, 1 55, 606.
- de sinceri tate, 550-551, 570, 577.
- de spontaneitate, 550,
- şi simbol, 407.
Indieni,

277, 402, 429.

v. şi Hinduşi.

alegerea -, 436, 441 .
- inadecvată, 439-440.

Induc ţie,

I l uzie, 29, 50, 53, 75, 200, 305, 506,

I n efic a ce, act, 386.
Inerţie, 64, 1 35-137,

516, 523, 529, 543, 5�8, 582-583.

Ima gi n e, 48,

258, 260, 289, 427, 431 , 436,

453.

1 84, 208, 217, 239, 353,

1 73, 303, 427, 430,

442, 480.

355, 362-363, 385-387, 393, 395, 398,

- şi regula de justitie, 268.

400, 406, 425, 438, 444-445, 450, 463,

Infinit, 31 9, 456, 509.
Initiere, 72, 1 28-1 29, 329,
Inovatie, 1 36, 573.

468, 470, 478, 489-490, 51 1, 520, 530,
550, 608.

şi

corectarea -, 462.

v.

Imaginaţie,

Insinuare, 562, 585.
Inspiratie, 544 .

13, 41 , 82, 1 58, 184-1 85,

436, 51 1 , 572-573, 606, 612.

385, 515,

596.

lerarhie(i), 27, 64, 83, 88, 97, 1 04, 1 09,
312, 41 1 -4 1 3, 4 1 5-416, 425-426, 479,

207, 257, 370, 427, 442-443,

446, 449, 452, 516.

272, 453, 480, 482, 496, 514, 535,

Modificare, Noutate.

409, 560.
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[I/d!!.'\: 11I1tJ[ilic

I ns tituţi i , 30, 33, 54-55, 75, 78, 1 4 0,

- textelor legale şi religioase,

394, 399, 401 , 445, 542.

I n t e n ţie,

54, 1 55, 1 60, 1 86, 1 95, 20 1 ,

205, 21 7-219, 224, 357, 368-3 70, 383,
387, 389, 401 , 437, 468-469, 512, 552.

- a legiuitorului, 1 36.
Interacţiune, intre act şi persoa nil,
289, 364, 372, 379, 381 , 386-387, 391,

452, 504, 569, 582.

- unui sistem formal, 25, 1 67.
Unicitatea -, 1 79, 493.
i'. şi In Fapt, Incompatibilitate,
I nt en lie.
Intuiţie,

1 2-13, 48, 61 , 1 63, 498, 52'1,

591 , 6 1 2.

399, 556.

- in ana logie, 460-461, 463-464, 466,

Invenţie,

477, 483-485.

1 83, 364, 453, 469-470, 4,,2,

485.

- În comparaţie, 300, 304, 3 1 6, 446.
- in d iscurs, 1 54-1 55, 231, 234, 387,
391, 434, 513, 555-556, 561 , 567, 570,
574, 578.

Ipocrizie, 61, 245-246.
Ipostază, 359.
1'. şi Personifica re
Ipoteză(e), 1 2, 39, 8 1 , 1 1 0,

- Între exemple, 446-449.
- Între individ şi grup, 307, 393-394,

1 38, 1-17,

1 83-1 84, 205, 21 9, 223, 225, 231, 259,
273, 281, 286, 288, 290, 293, 30S,

396, 399.

314, 423, 453, 463-464, 482, 492, 505,

- in limbaj, 1 66, 1 88-1 89, 263,

551 , 562-563, 579-580, 585, 593.

314,

485.

- Între model şi imitaţie, 447.
- intre mijloace şi scopuri, 335-338.
- in sacrificiu, 31 3-314, 334.
Interogativ, mod, 1 97-1 99.
1'. şi Interogaţie.
Interogaţie, 1 99, 2 1 0.
li. şi Iti Figuri, Interoga tiv.
Interpretare(i), 1 9, 79, 1 1 0,

130,

1 36, 1 54, 1 5 7-1 58, 1 70, 220, 296, -132,

metodologia -, 1 83 .
- multi ple, 579, 585.
Iraţional,

1 0, 1 3, 44, 59, 65, 8 1 , El ,

199, 286, 374, 388, 405, 409, 424,
564, 6 1 0, 614, 61 6.
v.

şi In

Locuri.

Ireleva n t; 1'. Releva nt.
Ironie, 1 69, 255-256, 278,
1 38-1 39,

1 49, 1 52-155, 1 58, 1 66, 1 69-1 70, 1 74,
1 78, 1 94, 1 97, 219, 228, 244, 251,

332, 357,

404, 440, 552.

Istorie,

48, 56, 1 00, 1 26-1 27, 1 29, 1 73,

1 8 1 , 224, 231, 305, 328, 362-363, 372,

266-267, 280, 323, 325, 331 -333, 359,

399, 424-425, 427-428, 449, 513, 575,

368-3 70, 372, 385, 387, 404, 407, 41 1 ,

6 1 1 , 61 6.

456, 546, 553, 593-594, 601 .

al egere intre -, 1 5 1 , 1 76, 214.
- discursului, 1 55-1 56, 1 95, 202, 205,
231 , 240, 34 1 , 388, 458, 468, 518,
522, 568, 600.

- incompatibile, 1 53.
pl an de -, 304, 554.

Iubire,

1 96, 299, 303, 315, 452, 469,

527.

Î ncredere socială, 1 34,
Î ndoială 1'. IrI Probi'l .

1 36, 374.

Jaloane, 1 40, 1 53, 345, 347, 350, 352.
Japonia, 1 24, 244, 250, 384, 536.
,
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J u d ecă t or, 21, 34,

131 , 1 33, 136, 1 38,

149, 1 51 , 1 6 5, 1 69-1 70, 1 83, 221 , 243,
273, 276, 329, 364, 374, 380, 387,
390, 504, 538, 540, 554, 563, 574,
580-582, 602.

Judiciar(ă) , competenţă,

378.

decizie -, 73, 146, 165, 435. ; v. şi
Decizie.
dezbatere -, 59, 63, 555-556. ; li. şi
Discutie.
ordin -, 34, 54, 62, 65, 1 71 , 371, 379,
497.
v.

şi Genuri

oratorice, proba,
Procedura, Proces.

Jurământ, 134-1 35, 408, 422.
Juridic(ă, i, el, antinomii, 1 65, 504; v.

şi Compromis, Jncompatibilitap.
argumentare -, 60, 1 30, 1 97, 296, 374.
cadru -, 1 29, 1 3 1 , 1 33-134, 1 70, 349,

234.

- rezervat, 204.
- ştiinţi fic, 1 64.
- şi segregare, 204.
- şi structuri sociale,
- tehnic, 1 27.
Legal,

204.

1 32, 165, 1 70-171, 242, 262, 296-

297, 434, 556.
v.

şi Drept, Juridic.

Liste de prezenţa şi de absenţa,

569.

notiunea - de moarte civila, 408.
noţiunea - de neglijenta, 96.
reguli - ca exemple dţ' principii, 428.
sistem -, 75, 78, 98,·1 37, 1 4 6, 164, 1 67,
şi

Drept
J u ris t, 129-1 30, 1 54, 282, 3 1 6, 374, 435,
443, 456, 471, 503-504, 51 8, 580,
Ju s tiţi e, 30, 59, 80, 1 26, 1 38, 1 66, 1 68,
1 71, 254, 374, 460, 557.
- adevarată, 508.

denegare de -, 1 65.
- divina, 460.
- formala, 269.
regu la de -, 268-271, 273, 442,

560,

583.

regu la de - şi si metrie, 271 -273.

290,

418.

literă, aparenta,

spirit,
şi Literal.

- llerSIIS
v.

Legătură(i),

504.
v.

li. şi Gramat ica, Sintaxă.
- artificial, 25, 1 64.
funcţiile -, 1 64, 1 67.
- formalizat, 263; 1'. şi Formal.
, - obişnu it, 1 86, 1 91 .
saracia -, 492.
- natural, 240, 260, 262, 265.
- verslIs gândire, 1 67, 51 0.
- profesiunilor, 496.
reflecţiile auditomlui despre -, 233-

522.

1 55, 1 57, 518, 528.

30, 69.

alegerea -, 406.
- Între cupluri, 51 1 .
- lIerSIIS disociere, 87.
- Întemeind realul, 427-499.
- ale realului, 358, 460, 605.
ruptura de - sau d isociere, 500-505.
- şi subordonarea valorilor, 1 06.
- Între termenii unui cuplu, 507.
tipu ri de -, 322.
v. şi Coexistenţa, Para taxa, Real,
Ruptura, Succesiu ne, Simbol.
Libertate,

47, 65, 74, 1 67-1 68, 1 97, 206,

227, 243, 248, 254, 39� 400, 406,

Limbaj, 1 8-19,

1 55, 1 66, 434,

acordu ri subiacente -, 96, 1 58, 237.

412, 502, 51 1 , 516, 526, 565, 594,
603, 61 6.

[Ildex n/lalitic

- persoanei, 360-361 .
Liste de prezenţă şi de absenlă, 290,

•

418.

Loc(uri),

108.

- ale anteriorului, 1 20; 1'. şi Origine,
Principiu.
- antitetice, 1 1 0.
- calitălii, 1 1 5-120, 1 24 - 1 26.
- cantitătii, 1 1 0-1 1 5, 1 1 9- 1 20, 1 23-126
- comu ne, 1 08-1 09, 1 1 1 .
- ale dificil ului, 1 1 3.
- ale durabilului, 1 1 2.
- a le esenţei, 1 22, 1 26; v. şi Esenlă.
- ale existentul ui, 1 21 , 1 25.
- ale facilului, 1 1 3; 1'. şi In Argument.
- iraţiona lului, 1 25; li. şi Iralional.
- ireparabilu lui, 1 1 8 .
- normalului,1 1 3; 11. şi Normal.
- nu măru lui mai mare, 1 1 1 ; 11. şi
Număr.
- oportunităţii, 1 1 8.
- ordinii ; li. şi Ordine., 1 20, 1 25.
- persoanei, 1 26.
- precaru lui, 1 1 8, 1 26.
- probabilului, 1 1 3; 11. şi Probabilităţi,
Probabil.
reductia sau subordonarea -, 1 25.
- specifice, 1 08.
- intregului, 1 1 0, 1 1 2; 1'. şi Totalitate.
- u nicului, 1 1 5, 1 1 9, 1 25-1 26; v. şi
Unic.
- u ni versalitalii, 1 1 2; 11. şi
Universalitate.
literală, in terpretare, 468, 522.
1'. şi literă.
literatură, 66, 69, 1 81, 205, 550.
Logică, 1 2-1 5, 21, 25, 48, 53, 57, 503,
558-559, 573, 608, 61 1 .

atitudine -, 243.
- şi auditoriu universal, 47-48, 53.
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- confl ictclor, 242, 28 1 .
consecinţă - 282.
eroare de -, 114, 1 43, 503.
- formalil, 21, 25, 1 43, 240; l'. şi
formal.
- judeca tilor de valoare, 61 5-6 1 6 .
reducere la schemă - , 239.
- socială, 481 .
- verosimiiităplor, 3 79.
,

Loialitate, 80, 1 0 1 , 1 04, 1 40, 55 1 .
Lucru (i), 20, 46, 76, 81, 83, 98, 1 03104, 1 1 0- 1 1 1 , 1 1 3, 1 1 5, 1 1 7-1 18, 123,
130, 140, 1 46, 1 48, 150, 175, 182,
193, 199, 218, 236, 266, 283, 305 -307,
309-312, 332, 338, 344, 360, 376,
406-407, 41 5, 420, 437, 4 5 1 , 45·1, 465,
507, 509, 513, 530, 536, 539, 545.

- judecat, 77, 78, 90, 1 35, 137.
- in sine, 205, 507, 520, 521 .
Magie, 19, 148, 1 97, 205, 382, 405, 409.
Majusculă, 528.
Manifestare, 74, 78, 88, 127, 134, H3,
1 7 1 , 191-1 92, 214, 281, 321, 358-359,
362, 369, 386-387, 391, 393, 399, 401,
404, 424, 480, 505, 509, 523, 563,
615.

Marxism, 160, 51 1 ;

11.

şi INDEX DE

NUME: Marx.
Matematică, 1 3, 2 1 ,
608, 612, 614;

v.

63, 1 65, 479, 589,

�i Ştiinle formale.

reducţie la scheme -, 239,

304, 31 7,

320.

Maxime, 97-98, 1 1 7,

199, 206-207, 220,

267-268, 273, 279-280, 338, 354, 356,
412, 508, 536.

Mărturie,

137-139, 1 42, 21 1 , 224, 324,

365, 378, 381, 385, 424, 436, 440,
507, 55 1 -552, 568, 588.
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Măsură, in exprimare,

3 1 0, 347, 401,

- in

ştiin�e,

1 31 , 240, 297-298, 300.

şi ComparaJie, 5.1crifici u.
Merit, 1 1 1 , 1 23, 1 66, 1 68, 224,
1'.

278, 299,

360-361 , 371.

Metagrarnă, 1 89.
Metafizică(i), a l u i Aristotel,

449-453.

an ti-model, 442-449.
oratorul ca -, 67, 43 1 , 443, 449.
- rationamentu l u i, 1 1 , 21, 26, 238,
594, 608.

ModeraJie, a pretenJ iilor,

415.

.

360-36 1 .

nopunea de -, 1 74,
filosofii anti -, 508.
1'. şi Ontologie, Fi lozofie.
Me taforă, 21 1 , 459, 471 , 475, 478, 485494, 497-499, 51 9.

- de complement, 495.
- adormiti!, 492-493, 495-497.
- inconciliabile, 490.
precauJii la i ntroducerea -, 488.
trezirea -, 492-497.
v. şi Analogie, Fora, Tema.
Metaforic(ă), aspect, 491 .
expresie cu sens -, 492-496, 499.
Fuziune -, 486, 488-492, 497.
uzaj -, 1 72, 492.
560, 568, 589, 592, 603, 607-

Metodologii, 20, 559.
Minciună, 21 9, 245-246,

381, 533-534,

546.
331, 368, 434.

Mod, statistic, 93-95.
Modă, fenomenul, 257.
ModalităJi,

1 40, 1 90, 1 92-1 93, 1 99,

203, 240, 250, 421 , 595.

562-563,

585-586, 589, 61 2.

Modificare, v. la Schimbare.
MoraIă(e), şi auditorii, 38, 49,

97, 1 01 ,

97, 1 14, 1 22, 166, 273, 277, 289, 318,
384.

- şi argument pragmatic, 330.
educalie -, 347, 361 .
formalism Î n -, 330, 369.
noţ iuni -, 318, 540.
persoana şi act În -, 361 , 369.
pseudo -, 516.
ralionament -, 539.
reguli - incompatibile, 242; 1'. şi
Incompatibilitali.
- şi restriclie În dezbateri, 1 31 .
- şi responsabilitatea grupului, 289,
397, 408.

- şi retorica, 38.
- su praomului, 122.
tratate de -, 79.
- şi valori, 101-102, 330;
11. şi Etica.
Motive, 32, 46, 59, 62.
Mijloc, d iscursul ca, 1 55,

615.

Miracol,

1 02, 1 1 4, "I 1 9- 1 20, 1 25, 1 36-

268, 28 1 , 361 , 373, 445, 452, 559,

109, 1 52,

- şi cupluri filosofice, 51 1 .
en unţuri -, 532, 588.
- şi eticl!, 417.
- existenlial ista, 328.
independenla În privin�a -, 9-1 0, 1 52,

Metodă,

Model, 49,

1 37, 1 67, 231, 400, 427-428, 442-447,

551 , 557, 586.

1 66, 205,

1'. şi
Procedeu.
disocierea mijloc / scop, 510, 51 3, 51 9,

233, 280, 309-31 0, 390-391, 409 ;

522-51 5, 527.

eficacitatea unui -, 1 1 3, 304, 338.
-/ scop versJls fapt/ consecinla, 331 335, 524-525.

[Ildex alla/i/ic

inferio ritate a ceea ce este - 105.
intrrpretarea ca -, 1 53, 1 55, 523.
- suge-rând scopu l, 337.
transformare<l - in scop şi invers,
,

335-338.

valorizarea ca -, 338-342, 525.
v. şi Sacrificiu
1'. şi Scop.
Medie statistică, 94-95.
Mit, 183, 351 , 405, 449, 479, 529, 608.
Motive, 32, 46, 59, 62, 83, 96, 323-324,
326, 341, 344, 369, 554, 578, 589,
616.
Mulliplicitate, 97, 1 19, 332, 510, 515,
521, 528.
cvasi -, 528.
Muză, 544.
Naiv, 76, 376, 469, 529, 548, 606.
Naratiune, 147, 595.
Natural, 190, 240, 242, 260-262, 265,
288, 342, 358, 4 1 1 , 433-434, 501 , 532,
537, 544, 549, 604-605, 607-61 0, 61 4,
6 1 6.
v.

şi

Artificial, Iti Limbaj.

Natură, 36, 40, 44, 70, 75, 1 1 8, 1 27,
143, 241, 288, 335, 342-343, 351, 363,
381, 405, 407, 421 -424, 426, 456-4 57,
460-461 , 467, 487, 491 , 501, 509, 514,
530, 537, 607, 609, 612.
v.

şi

Esentă, Ordine.

Necesar, 1 2-13, 1 6, 26, 43, 46, 76, 83,
91 , 108, 134, 239, 261, 265, 266, 271,
274-275, 298, 304, 314, 324, 329, 358,
409, 612, 616.
1'.

şi

Constrâng1ltor

Necesitate, 1 2, 1 30, 1 58, 1 67, 203, 266,
294, 313, 505, 51 1, 535, 574.
Negativism, 579-580.
Negatie, 1 94, 357, 402.
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- şi complemen ta rilate, 296.
- şi contradicţie, 240, 248.
- şi diferenţa de Drdin, 426.
- şi diviziu ne, 293.
- dubli!, 588-589.
- internă, 402.
noţiuni formale prin -, 402.
prefix ul " nu", 528-529.
1'. şi iti Figuri (litoti!, tautologie
aparentă), Ironie.
Nedefinit, adject iv, 202.
pronume -, 201 -202.
Nestoria n ; 1'. Ordine.
Neutralitate, 80, 1 90, 242, 255.
Neutru, stil, 187, 1 90-1 92.
termen -, 1 87, 299.
v. şi In Locuri.
Nominal(ă) , fraz..'I, 226.
sil lariu -, 527.
Nominalism, 560, 61 5.
Normal, 1 1 3-115, 125-126, 131, 135,
199-201 , 21 3, 254, 376, 402, 533, 558.
- şi com.\", 554.
disociere -/ norm1l, 510, 514, 519,
558-559.
om -;, 42, 45, 376.
prezu mţie -, 93-97, 132.
1'. şi In Lacu ri
Normă(e), 27, 45, 77, 1 13-1 1 4, 1 1 9-120,
1 68, 190, 199-201 , 206-207, 224, 226227, 243, 248, 250, 255, 257-258, 325,
361, 364, 376, 402, 435, 502, 506,
558, 585, 613-61 4.
termen II ca -, 510, 514, 518-519, 559.
1'.

şi

Normal.

Notiuni, 42, 79, 96, 1 01, 104, 1 28, 130,
1 51 , 1 63, 1 75, 1 84, 187-1 88, 1 94,
235-236, 242, 247, 252, 257, 2(:0,
265-266, 268, 271, 278-279, 318-319,
330, 352, 361 , 368, 401-402, 412, 435,

Tratnt de arSI/II/en /are

640

Obiec,ie, 51 -52,

99, 1 33, 138-1 39, 1 73,

1 85, 1 89, 21 0-21 1 , 21 6, 231, 250, 252,

clari ficarea - 1 67, 1 70, 243, 568; 11. şi III
Claritate.
- confu ze, 1 03, 1 54, 1 65-1 66, 1 68-1 69,

254, 279, 291 , 307, 31 7, 330, 348,
372, 471 , 557, 566, 571, 578-579, 599,
601 .

şi la Figuri (prolepsa).
Obscurizare; v. Iti N0liuni.
Obscuritate şi prezenla, 1 64, 1 96, 498,
v.

1 76, 491, 543.

desco mpu nerea -, 298.
evol utia - şi analogie, 1 72, 468, 484-

530, 573.

485.

obscurizarea -, 1 67, 1 70-1 71 , 468, 484-

Obstacol,

1 3, 67, 1 50, 304, 340, 353,

377, 526, 529, 531, 534, 565, 572.

485.

plasticitatea -, 1 73-1 76, 353.
şi reguli, 243.
- tehnice, 1 28 ; v. şi la Limbaj, la Sens.
uzajul -, 1 54, 1 59, 1 62-1 69, 1 71 - 1 72,

Ocazie, lIerSI/S cauza,

329, 343, 400,

510, 530, 576.

-

- de prins,

342.

Omogenitate,

1 62, 285-286, 309, 412,

424.

1 75-1 76, 1 85, 248, 262, 295, 302, 430,
434-435, 456, 468, 492, 518, 537-538,

red uclie la -, 238-239, 318.

541 , 543, 580.

Omologie, 456, 459, 489.
Omonimie, 268, 435.
Onoare, 33, 1 88, 248, 300, 307, 373,

şi

In Disociere.

Noutate, 349,
1'.

Obiectiv.

1'.

560, 589, 61 0-61 1 .
- drj il, 295.

1• .

şi

491 , 499, 51 3, 51 7, 51 9-520, 522, 539,

şi

516, 574.

Modi ficare, Inova�e.

N u m ăr, 1 1 2, 1 1 7, 1 26, 374.
Nume, 20, 49, 66, 91 , 1 63, 208, 210,

397, 408.

Onomatopee, 21 7.
Ontologie(i), 1 50-1 51, 1 67, 1 74,

308, 333, 359, 383, 407, 4 1 9, 429,
432, 527, 529, 532, 537.559, 61 3.

- propriu, 161, 202, 204.
v. şi Substantiv.

1 85,

247, 360, 41 7, 526.

213, 215, 21 7-218, 250, 257, 282, 290,

independenlil fala de -, 1 50-1 51, 321,
610 ; v. şi In Metafizicii.
Ontologism, 526.
Opinie, 1 2, 1 4- 1 6, 33,

60-61, 80-82, 95,

1 1 5, 1 28, 208, 375, 377, 381 , 51 1 ,

Obiectiv(ă),

529, 568-569, 577, 579, 583-584, 588,

34, 41 -48, 53-54, 63-64,

607, 61 2-61 3 .

77, 79-80, 82, 89, 107, 1 36, 1 51, 1 55,
1 57, 202, 224, 241 , 257, 283-284, 298,
321, 406-407, 417, 426, 430, 450, 51 2,

planul obiectului şi planul -, 51 5.
- şi adevar, 40, 97-98, 1 1 2, 1 35, 1 40,

546, 553, 563, 607, 609, 61 3-61 6.

252, 529, 613, 61 6.

disociere subiectiv / -, 510, 529.
11 . şi Obiectivitate.

v.

Obiectivitate, 40,

Orator,

79-82, 187, 328-329,

383, 396, 521, 586, 596, 608, 612.

disoci erea -/ voinlâ, 521 .

Optativ, mod,
şi

197, 1 99.

Dorinla.
1 7-18, 29-38, 40, 43-46, 48, 55,

21 1 , 220.

- apartinând auditoriului,

61 .

[" dt'X mm/ilie
di scu rs u l ca

act al -, 186-1 87, 190-1 91 ,
196, 202, 206, 209-21 0, 387-393, 576,
578, 582.
func ţiile -, 3 1 -32, 34, 584-585.
ca li Cicarea -, 31 -32, 38-39, 53, 61, 77,
3 1 9, 563, 596.
talent de -, 65-66, 548-549, 563, 597.
v. şi Iti Auditoriu (adap t are), III Elogiu,
Exordiu, la Model, III Prest igiu.
Ordin, diferenţa de, 426, 456; v. şi
Natură.
Ordine, acord asupra, 1 40, 600, 603.
- a rgu men telor, 1 9, 1 40, 348, 556,
589-593, 599-600, 602, 604-606, 608.
- cazurilor particulare, 437-440.
- cronologica, 358, 366, 604, 607, 610.
- crescatoare sau descrescatoare, 599.
- de zi, 591 .
- ca temă de reflecţie, 591, 604 ; v. şi ,
Metoda.
- natu rala, 607-610, 616.
- nestoriană, 600.
- ra ţ io nala, 594, 608.
- u nică, 607.
- uni versala, 70, 328.
v. şi In Figuri, la Locuri.
Origine, 25, 98, 1 21 , 1 25-1 26, 130, 1 32,
1 78, 217, 496.
v. şi Geneză.
Panegirice, 65, 310, 372, 597.
v.

şi In Genuri oratorice.

Parabolă, 452, 466, 490.
Paradigmă, 466.
Paradox, 1 1 4, 209, 256, 267, 283, 293,

438, 529, 535-536, 574, 597-598.
Para laxă, 197, 51 1 .
Pa rticira re, 405-408, 479.
v.

şi Aparte nen!e.
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Pa rt ic u la r, G1Z, 418, 427-430, 433, .f35-

438, 454-455, 5 1 4, 560, 565, 608.
disociere -/ general, 435, 510, 5 L' .
de la - la-, 429-430, 440-441 .
v. şi In Auditoriu.
Pasiune(i), 13, 37, 47, 64, 81, 210, 21 5,
306, 3 1 1 , 491 , 493, 511, 51, 537, 551 ,
572-573.
Perceptivă , tema tizare, 236.
Perceptie, ambi gui ta tea, 154.
- şi prezenţă, 1 47.
Perfect, grup, 396.
termen -, 354.
v. şi Fii Il!ă perfec t ă.
Perifrază, 1 87, 21 5-216.
v. şi In Figuri.
Peroratie, 1 1 8, 583, 597, 602.
Persoan3, act şi, 358-374, 376, 378-387,
392-397, 399-400, 404, 407, 51 0, 513514, 563, 565, 568, 581 -582.
autonomia -, 360.
cons t rucţ ia -, 363, 372, 378, 385-386.
- şi du ble iera rhii, 414-41 5.
- gramaticală, 201 -202, 221 .
- ca model, 379-381, 397, 442.
stabilitatea -, 359-360, 366.
valoarea -, 363, 389, 397, 403, 442,
518.
v. şi Iti Interacjiune, In Locuri, la
Libertate.
Personificare, 393, 404.
v. şi la figuri, Ipo sta za.
Persuada (a), 13, 15, 18, 28, 32-3-1, 38,
40-42, 44, 55, 58, 67, 75, 1 09, 1 25,
141, 1 50, 361, 371 , 391-392, 545-546,
549, 558-559, 576, 591 .
1'. şi Convinge (a).
Petitie de principiu, 1 40-1 45, 1 63,
437.
Pledanti, 21, 54, 96, 555, 603.

Tra tat de n rR "/I/l'l / fare
Pledoarie, 21 , 55, 58-59, 314, 555, 562,
577, 602-603.
i'.

�i

Dezbatere.

Prestigiu,

PI eonasm, 267.
Plural, 181, 202, 428, 5 1 1 .
Poezie, 1 1 7, 1 72, 205, 207,

21, 71 , 90, 1 20, 136, 1 40,

1 56, 239, 257, 273-274, 303, 306, 320,
373, 381 -382, 384-385, 388-389, 439,
406, 428,

484, 491, 498.

Poet,

- şi petiţia de principiu, "143, 145.
şi Acorduri, Date.

11.

197, 209, 300, 303, 360, 443, 487,

490, 495, 536, 544, 596, 609.

51 6, 540, 559, 561 , 578, 584.

- grupu lui, 370-371, 394-395, 442.
- şi model, 1 22, 1 57, 373, 424, 442446, 449.

Polarizare, 371 .
Pozitivism, 9, 251 , 374, 508-509.

- al oratoru lui, 1 66,

nco-, 588.

- şi sacrificiu, 256-257, 306, 372-373.

Posesiv, 489.

Pretext,

Pragmatism, 331 , 508, 526.
v.

şi In

Argumente.

Practică (i) , atitudine,

243, 247.

elocvenţă -, 1 6, 62, 66.
probleme -, 243,
- în cal itate de termen al unei
disocieri, 51 0.
Precedent,

137, 1 53, 243, 346, 374, 428,

432, 438, 442.

teamă de �, 1 37, 346.
- şi regula de justilie, 268-269.
Predicare, 1 5, 38,

68-69, 219, 320, 386,

165, 329, 369, 386, 403, 524-

525, 530.

Preventie, 384 ; v. şi Prejudecată.
Prezent, ti mp, 1 99-200, 21 2, 21 9-220.
Prezentă, 1 4 6-1 52, 1 76, 1 78, 1 80, 1 84186, 198, 200, 202-203, 213-21 4, 217221 , 265, 289-290, 293, 295, 343, 389,
408, 418, 435-436, 527-528, 530, 579,
591-593, 546, 550, 575, 578, 605.

- şi ilustra re, 435-438.
suprimarea , 1 50-1 5 1 .
tehnicile -, 181, 1 83, 501-502, 579.
v. şi la Figuri.
-

Prezumpe (i), 88-89,

575, 597.
Preferabil, 88, 97, 1 05, 1 09, 1 1 9, 417.

Prefigură, 405, 462.

220, 390-391 , 563,

566, 578, 596.

92-97, 1 32, 206,

222, 321, 323, 395, 564, 582.

Prefix, 1 94, 528-529.

- de adeziu ne, 92, 1 34.
calcu lul -, 94.
- legală, 1 32, 434.

Prej udecată, 47,

Principiu (i),

lJ.

şi Figu ră.
1 4 1 , 384-385, 398-399,

529, 533, 565, 572.

Premise, 33, 87-88, 90,

53, 72, 75, 77-78, 80, 102,

1 20, 1 43, 1 53, 1 69, 250-251, 253, 261,
1 08-109, 133-

134, 140, 142, 1 69, 191 , 194, 215,
240, 285-286, 411, 456, 558, 561,
570-571 , 573, 591, 593.

alegerea -, 87, 1 76, 1 78, 556.
enunţa rea -, 87, 1 80, 192, 226, 408.
izolarea -, 41, 1 92.
- la care oratorul nu aderă, 61 .

268, 273, 285, 323, 325, 350, 421-422,
424, 431, 466, 480, 504, 510, 51 7-51 8,
524-525, 556, 560.

grade, 421 -426; v. şi Natură.
genera lizare şi -, 60, 428, 431, 436.
- ierarhizante, 1 04-1 06, 302.
- prime, 1 22, 250.
su perioritatea -, 1 20, 1 25, 302.
versus

ll/ltex allalifie

1 1 , 67, 76, 8 1 , 9 1 -92, 94, 9798, 1 1 3, 163, 316-319, 4 1 2, 437.
filosofia -, 319.
Probabil,

Probabilis1l1, 318.

1 4, 63, 64, 67, 92,
130, 132, 149, 154, 1 69, 185, 209,
281, 314, 31 6-3 1 7.
calculul -, 63, 92-94, 314, 567, 567,
614.
- retrospectivă, 324.
Probă (Dova dă), 12, 42, 60, 62, 64, 78,
81 -82, 84, 90, 102, 131-132, 137, 139,
169, 256, 259, 276, 278, 291, 297,
302, 306, 329, 373, 375, 380-381, 384,
431, 434, 453, 470, 551, 559, 564,
571 , 573-574, 577-578, 585, 591, 595,
600, 61 1 , 614.
- ad mise drept concludente, 139.
- afectivă, 41 .
- a na l i t ică, 12, 61 1 .
Proba biiita te(tă�i),

- a podictică, l 1 .
sarcina - , 1 37.

- , 316.
61 1 .
- extra-tehni că, 1 9-20.
- istorică, 1 29, 131.
- jurid ică, 131 -132.
- logică, 43, 47, 614.
mij loace de - 2-5, 25, 42-43, 290, 375,
614.
- nouă, 169.
gradele

- d ialectică,

v.

şi Raţiuni.

1 83, 190, 1 98, 206, 232,
234/ 235, 242, 244, 257-258, 262,
265, 268, 291, 298, 300, 302, 331,
333-334, 345-347, 365-366, 379-380,
385-386, 388, 390-391 , 394, 400, 422,
431 , 437, 448, 456, 474, 491, 539,
583, 606.

Procedeu,
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d i scurs u l ca -,

189, 214, 218/220, 232234, 244, 498, 524, 540, 543-547,
550-551, 554, 562, 564-565.
d isocie rea -/rea l i t a te, 547-548, .550,
552-553.

preveni (a) disocierea -Irealitate,

607.
v.

şi

la Etape.

48, 54, 1 3 1 , 140, 198, 264,
389, 396, 576, 601 .
Proces, 59, 62, 65, 90, 99, 121, 1 29, 131,
133, 137, 144, 153, 176, 234, 23tl,
337, 344, 356, 379, 428, 442, 473,
481, 488, 504, 509-510, 526, 529-530,
554, 562.
Procedură,

v.

şi Jud iciar.

435, 468, 497.
201 -202.
Propagandă, 15, 1 9, 30, 70, 72-73, 204,
335, 392, 548, 552-553, 570, 613.
Proverb, 207-208, 220, 438.
imagine de -, 207.
Psihanaliză, 370, 402.
Psihologie, 14, 20, 32-33, 55, 79, 91,
134, 147-1 48, 193, 234-235, 255, 307,
370, 388, 442, 481 .
- patologi că, 253, 272.
- profun zi milor, 58, 499, 531, 558.
Puncte de dezbătut, 54, 606.
Purificare, 98, 258, 462, 530-531 .
Purtător d e cuvânt, 31, 56, 70, 95, 1 1 9,
128, 386, 398, 407, 450, 544.
Proiectie,

Pronume,

Raliune (raţiona l i tate, raponal), 1 1 -

14, 40-44, 46-47, 57, 59-60, 63-65, 74,
77, 83, 93, 98, 120, 126-127, 129, 140,
1 42, 14 8, 154, 163, 168, 199, 241,
268-269, 273, 320, 323, 327, 329, 331,
341, 344, 353, 363, 37� 380, 383,
396, 407, 409-41 0, 413, 424, 511-512,
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522, 541, 543, 559-560, 563, 58 1 , 5Y l ,
603, 605, 607-608, 61 0, 61 1 -612, 614,
616.
- su ficientă, 1 02.
v. şi 1/1 Argumentare, In Ord ine.
Raţional, om, 40, 42-43, 496.
Raţi uni, 37, 58, 62, 186, 286, 377, 380,
466, 547, 561, 573, 575-576, 589, 594,
598, 602-603, 607.
,
1'.

şi

Probă, Raţionalizare.

Raţionament v. In Absurd,

Argumentare, Demonstraţie.
Raţionalizare, 58-59, 62, 328.
R aţi o nali s m, 28, 47, 77, 100, 303, 527,
560.
- critic, 616.
Real, 48, 61 , 88-89, 91, 99, 105, 1 09,
1 21, 1 25, 1 27, 135, 149, 159, 165-1 67,
183-1 84, 260, 280, 293, 314, 321 , 358,
380, 405, 41 2, 41 8, 427, 433, 453,
460, 463, 468-469, 490, 502, 506-508,
51 2, 519, 521, 523, 526-529, 531, 539,
541 -542, 544, 546-548, 550, 553, 603,
605, 608, 61 6.
coerenţa -, 90, 328, 505.
fidelitate fată de -, 1 49.
structura -, 91, 236, 2&0, 289, 304, 309,
320-321 , 345, 409; 413, 418, 426-427,
460, 504-505, 51 4, 51 7, 560.
v. şi la l egă tu ri, Realitate, Verbal.
Realism, 328, 406, 526, 560, 615.
Realitate, l1erSIIS aparenţă, 369, 505-

�� �� ���� ���� �� ��
530-531, 571, 594.
discursul c a -, 322.
ju decata de -, 251 , 424, 614-61 6 ; v. şi

In Fapt.
- ca termen 1, 546.
- verslIs v al oare, 329, 424, 507, 61 4616.

1'.

şi

Rea!.

Recompensl, 309, 325.
Recursivitate, 346.
Reductie; v. In Omogenita te, In

Locuri, In Logică, In Matematică, In
Probabilitate (calcul).

Refutare, 138, 142, 1 74, 259, 290, 354,
579, 581, 584, 595.
- anticipată, 602.
- mentală, 595.
Regrete, 309, 342.
Relativ (1, i) , ci fre, 1 85.
propoziţie -, 196.
- ca termen al unui c u plu, 510.
Relevant, 131, 1 47, 151 -152, 217, 550,
557, 576, 585.
raportul dintre relevanţă şi forţă, 556,
586.

v. şi la Domeniu.
Reluare; v . Ia Discuţie, In Figuri.
Renume, bun, 365-366.
Renuntare, 31, 1 86, 1 91, 307, 31 6, 341,
550, 576, 581, 585-586, 588.
Repetitie, 1 81, 210, 21 7-219, 267, 351 ,
442, 551 , 575, 605.
v.

şi la

Figuri.

Replică, 1 34, 138, 141 , 143, 250, 252,
274, 279, 296, 350, 360, 375, 414,
448, 557, 564, 582, 602.
Responsabilitate, 201, 223, 361, 397,
419, 577.
principiul -, 325.
Retori, 40, 66, 180, 200, 217, 231, 279.
Retorici, 1 5-16, 21, 31-32, 34, 38-39,
43, 47, 51, 57, 61, 69, 1 47-148, 156,
1 78, 208, 232, 282, 607, 609-61 0.
- antică, 1 1 , 16-18, 20, 33, 52, 55, 62,
73, 547, 607.
degenerescenţa -, 66, 1 08, 1 78.
discreditarea -, 39, 58, 62, 334.

llldex IIIwli tic

eroare de -, 143, 1 56.
noua -, 1 5.
- şi prezenlă, 146-1 51 .
- in cal i tate de procedeu , 232, 543554.

tratate de -, 33, 55, 63-65, 1 49, 191 ,
208, 21 8, 292, 295, 373, 387, 391,
420, 441, 607.
li.

şi Dialectică.

Revizuire, principiu de, 135, 359, 363.
Reziduu ; li. Deri v are .
Ridicol, 39, 48, 51 -52, 59, 71, 90, 134,
141-1 42, 1 79, 252-257, 272, 341, 354,
357, 381, 391 , 398, 405, 411, 415,
418, 463, 488, 501, 579-580.
Ritm, 1 78, 1 86, 207-208, 283, 585, 604,
609.
Ritual (3, i e) , ceremonial, 204, 392.
formulă -, 205.
procedură cvasi -, 139, 204.
Romantism, 1 1 0, 1 1 0, 1 23-127, 181,
205, 406, 532, 544.
vcrslIs

clasicism

Ruptură, tehnici de, 379-387, 389, 393,
396-397, 404, 407, 500.
v.

şi la Disociere.
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Sceptic ism, 76, 82-83.
Schemă arguIllentalivil, 20, 214, 227,
231 -234, 236-237, 279, 295, 338, 373,
546, 560, 604.
v.

şi Stru cturi'!.

Schimbare, 96, 161 , 1 71 , 188, 222-223,
228, 233, 235, 301 , 347, 351, 378,
418, 426, 433-435, 447, 462, 495, 500,
502, 504, 51 1 .
j u stificarea -, 135-1 36, 138, 324, 253,
292, 33� 346, 359, 606.
minimizarea -, 173.
negarea -, 1 35-136.
- prb vocatil de discu rs, 72, 21 1 , 224,
364, 518, 591 .
- şi valori, 102-103.
Scientism, 30, 60.
Scop (uri), 13, 1 8, 25, 32, 55-56, 62, 6668, 71, 78, 1 05, 107, 111, 1 20-1 21,
1 23-124, 136, 146, 1 51, 168, 1 77-178,
1 86, 1 90, 1 93, 204, 216, 21 9, 234-235,
274, 278, 296, 308, 333-335, 345, 347,
352, 35� 387, 390, 419, 436, 448,
503, 514, 524-526, 535, 540, 566.
- aparent, 523, 546, 553, 583, 592.
- nemărturisit, 340, 544, 546.
- pa rtial 345, 592.
relaţia mijloc/-, 280, 304, 309, 331,
335-341, 345, 413-414, 420, 510, 513514, 519, 523-524, 527.
substituirea -, 339-340, 342.
,

Sacrificiu şi incompatibilitilti, 122,
242, 247, 256-257, 299, 304-306, 309,
311, 313-314, 31 6, 336, 341 -342, 344,
372, 419, 503, 586.
- inutil, 306, 308, 341 -343.
justificarea -, 67.
mijlocul ca -, 308-310, 340.
v.

şi la Argumente.

Sancţiune, 1 34, 309.
ridicolul ca -, 252-253.
Savant, 30, 49, 1 28-1 29, 131, 133, 148,
207, 243, 254, 285, 324, 375, 474,
488, 503, 541, 616.

v.

şi Consecinte, Mijloc.

Semantic (1, el, câmp, 1 67, 1 75, 189,
209, 21 1 .
evolulie -, 1 72, 189, 543.
probleme -, 176.
Semanticieni, 1 87.
Semioticieni, 192.
Semne şi indici, 25, 75, 138-139, ·1-1 1 ,
152, 1 55, 167, 1 74, 181, 220, 2'10,
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3 28, 332, 367, 369, 371, 400, 409,
·146, 606.
- şi simboluri, 260, 405, 409, 41 1 .
1'.

şi

Formal.

Sens, 61 5.
-, 69, 260, 503.

- emotiv l'ers us descriptiv, 175, 539.
- metaforic, 492-499.
- normal, uzual, 495, 537, 540.
- propriu sau figurat, 266, 468.
- tehnic, 1 97, 540.
- unic al cu vintelor, 156 ; v. şi
Uni vocitate.
l'. şi Nopuni.
Si lo gism, 41, 1 09, 1 44, 1 49, 205, 282.
Simbol, 1 75, 260, 405, 479.

discursul ca -, 409.
interpretarea ca -, 153.
legi'ltura dintre - şi .simbol izat, 321,
405-41 1, 488.

- ca tennen al u nei disocieri, 51 3.
- verbal, 542.
Simetrie, 1 59, 271 -279, 281, 486, 586.
respingerea -, 278.
asimetrie sau - Între temă şi foră, 278,
455, 482.
Similitudine, 428, 453-454, 456-457,
460.
- Între antagonişti, 472.
Simptom, 1 55, 481 .
Simţ comun, 1 27, 352.
Sinceritate, 57-58, 136, 28�, 306, 451,
534, 550-552, 562, 570, 579, 607.
v. şi la Indici.
Si ngular, verslIs plural, 202.
Sinonim, 1 86, 188, 219, 259, 263, 535,
544.
Sistem, 504, 511, 538, 543, 561, 567569, 591, 61 1 .
li. şi la Jurid ic, la Ştiinţific.

, Situaţie argumentati vă, 124, 501, 546,
554-55, 571, 579, 589-51,11 , 602.
S lo ganuri, 208.
Sociologi e, 32-33, 370-371, 393, 399.
Socratic, 1 39, 1 98, 430, 592; l'. şi

INDEX DE NUME: SOC RATE
Solidaritate Între elemente, 1 71 , 234,
320-321, 371 -372, 386, 391 -393, 406,
500, 513.
- ca valoare, 1 01, 1 04.
- a valorilor, 281.
Sofism, 136, 249, 251 , 374, 398, 503,
583.
- abuzu lui contra uzaju lui, 398.
- mişcării graduale, 347.
- fricii de inovaţie, 1 36.
- respingerii sistematice, 1 36.
Sofişti, 390, 595.
Sofistic(I), 41, 401, 614.
Sorit, chinezesc, 282-283, 604.
grecesc, 283, 351, 426.
Specific (1) ; v. la Locuri.
Specificare, 1 68-1 70, 1 84.
Specii; v. la Genuri.
Spirit; li. li teră.
Static versus d inamic, 88, 1 1 1 , 1 75,
213, 345, 357, 402, 475, 539.
caracterul - al d ilemei, 292.
Statut, acordat, 207, 222-223, 226, 228,
359, 51 4.
- al analogiei, 478-485.
- al unui auditoriu, 49.
- de fapt, 89-91, 93, 1 00, 1 28, 223-228,
259, 382-383, 430.
- de prezumţie, 93, 223.
-

- de valoare
StiI, 178, 180, 190-1 91, 200, 204-205,
208, 211 -212, 214, 266, 302, 314, 356,
399-400, 404, 439, 478, 544, 546-547.

flldex a/1I1/ i tic
Stoici, 53, 282, 328, 339, 354, 421, 449,
58 1 .
Structură, 1 6, 20, 9 1 , 106, 1 21, 1 26,
144, 178, 183, 203-205, 209-21 1, 213,
231-232, 239, 251 , 261 , 279, 289, 309,
320-321, 343, 359.
figuri ca -, 214-21 5.
v. şi la Real; la Temă.
Subordonare, 106, 194-195, 551 , 561 .
conjuncţii de -, 1 95.
- a valorilor, 98, 101, 1 05.
Substantiv, 1 61 , 21 6, 266, 359, 409,
527-528, 536.
v. şi Nume.
Substituire, 1 24, 202, 220, 261, 263,
318, 339, 41 0, 530, SSt .
Succesiune, legături de, 321 -323, 326,
358, 405, 41 1 -420.
- sau coexistenli\. 321, 338, 341, 405,
411 -420.
- şi duble ierarh i i, 411 -420.
Sugestie, 1 3, 1 8, 37, 76, 270, 388, 486,
563, 614, 61 6.
Superlativ, 301 -303, 441 , 534, 545.
Supraevaluarea argumentelor, 561 .
Ştiinţă (e), 1 1 -13, 80, 108, 1 64, 185,
240, 285, 389, 428, 437-438, 474, 482,
500, 51 1 , 522, 540, 569, 608, 61 2-613.
cunoaşterea -, 1 29, 1 46.
- deductive, 1 2, 21.
- formale, 13, 21 , 63, 98, 1 27, 61 4 ; 1 ' . şi

Formal, Logică, Matematici'!.
- umane, 1 2, 20-21 , 147, 1 51 , 361, 370.
- natu rale, 1 2, 20, 131, 1 47, 151, 361,
370, 424, 482.

unitate a -, 559.
Ştiin�ific (ă) , d isciplină, 1 1 9, 1 27, 1 29,
1 46, 192, 361, 434.

ralionament -, 98, 217.
sistem -, 81, 164, 568.
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Tautologie, 263, 265 -266, 301 ,
1'.

şi III

535.

Figuri.

Tăcere, 1 0, 57, 78, 138, 1 65, 1 80-181,
245, 423, 461, 500, 579, 582, 586,
606.
Techne, 20.
- a lui Callippus, 330.
- a l u i Corax, 552 ; 1'. şi la Argumente.
- a lui Theodoros, 324.
Teologie, 102, 1 29-1 30, 309, 354, 504.
Teolog, 60, 1 29-130, 132, 154, 170, 354.
Temă, În analogie, 454-456, 458, 460462, 464, 467-469, 476, 479481, -i88,
519.
inventarea -, 468-469.
interacţiune între fară şi -, 455, 457466, 468, 470, 472-475, 477-482, 484489.
structura -, 458.
1'. şi Fară.
Teorie, 152-153, 1 64, 189, 252, 265,
3�3.
- vcrs u s deveni re, 521.
- vers u s fapt, 92, 1 31, 147, 518, 574,
613.
- 1'crs u s practică, 376, 510, 616.
- vcrSIIS real, 166, 260, 328, 521 .
Term eni, alegere, 1 86 ; 1'. şi la

Concret, In Sens.
- 1 şi I I ai disocieri lor, 514, 51 8-519,

521 -522, 524-532, 534, 536, 538-540,
542-543, 545, 547; 1'. şi III Cupluri, In

Disocieri, la Explicaţie.

Terorism, 205, 550.
Terţ-exclus, 292.
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de la Pleiade.
Rivadeneira (Padre Pedro de), Vida dcl bic/ltwc/llu mdo ţllldre Ig l /llCÎo dc Loyolll,
FII/ldlldor de III religio/l de Iti cOIII/;llIiill de Jcsli�, Madrid, Administracion del
apostolado de la prensa, 1920.
Riviere Oacques), Ailllce, Paris, Galli mard, 1922, N. R. F.
Robinson (Richard), The Emotive Theory of Ethics. Symposia read at the Joint
Session of the Aristotelian Society ami the Mind Association at Durham,
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pel/dlll/i le lrailemel/l pSYc//(Jtllempiq/le, Paris, Presses Universitaires de
France, 1950, Bibliotheque de Psychanalyse et de psychologie c1inique.
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Lis/a IlIcrărilor ci/ale

685
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scien tifique internat ionale.
Smets (Georges), Carnet sociologique, note 50, Rei,tlC de / 'IlIsliiul de Sociologie
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XV1I, 1942, pp. 570-574.
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Hei " egri" 1111' lap/roor. Ee/l laalkltlrdig e/l lI'ijsgerig o/ldcrzoek, Amsterdam, H.
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1932, pp. 41 7- 427.
Das sprachliche Feld. Eine Auseinandersetzung. Ne/le Jallrbiicller fiir
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Volkmann (Richard), Hermllgoms olier Elemen le der RI,e/orik, Steltin, von der
Nahmer, 1865.
Rllell/rik der Grieellel/ lI"d Riimer, Dritte Auflage besorgt von Caspar
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article in the Encyclopaedia metropolitana with additions, etc., London,
John Murray; Oxford, J. Parker, 1 828.
White (Mary J.), SIII/ivall alld Trca/mwl (v. P. Mullahy).
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Wisdom Oohn), Gods, dans Essays OII Logic a",i Langllage, pp. 1 87-206 (v. Flew).
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Intre ontologie,

cu o supleţe îndoielnică,

dar infinită, şi

raţionalitatea

apodictică, matem atică sau silogistică, dar limitată, Perelman a luat cea
de-a treia cale: argumentarea, care raţionează fără a constrânge, dar care
nu obligă nici la renunţarea la Raţiune în benefici ul iraţionalului sau al
indicibil ului.
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