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PARTEAINTAI: DESPRE OM

DESPRE SENZATIE

f. in ceea ce privegte gandurile oamenilor, le voi trata mai intdi in
nrod separat gi apoi in succesiunea 1or sau in funclie de dependenta unuia
rlc celilalt. in mod separat, fiecare dintre ele este reprezentareo sat aparilia
[r]ci calitefi sau a unui alt accident al unui corp aflat in afara noastri, care
ildeobtte este numit obiect. Obiect care aclioneazi asupra ochilor, ure, hilor gi altor pdrli ale corpului omenesc ti care, prin diversitatea modului
(lc actiqne, produce o diversitate de aparifii.
2. Origineatuturor lgdndurilor] noastre este ceea ce numim SENZAIIE
{( iici in nintea omului nu existi conceptie care si nu fi fost mai intdi, in
totillitate sau in parte, generati la nivelul organelor de siml). Celelalte
rlclivi din aceasti origine.

3, Cunoaqterea cauzei naturale a senzafiei nu este strict necesari
I'cntru lucrul pe care ni l-am propus aici, $i am scris pe larg despre acest
s(ll)iect in altd parter. Cu toate acestea, pentru a completa fiecare parte a
rrrctodei de fafi, voi explica aici pe scurt acelagi aspect.
4. Cauza senzatiei este corpul sau obiectul exterior care apasi
,'r'ganul propriu fiecdrui siml fie in mod direct, ca in cazul gustului sau
rrl pipiitului, fie in mod indirect, ca in cazul vdzului, auzului qi mirosrrltri; iar aceastd presiune, prin intermediul nervilor gi al altor filamente
qi membrane ale corpului, se propagi in interior pdni la creier;i inimd,
rr|de cauzeazi o rezistenfd, o contrapresiune sau un efort'zal inimii de a
sc clibera, efort care, intrucat este indreptat spre etterio\ pare si fie ceva
rrr afari. Aceasti apdrenld sa\t fantezie3 este ceea ce oamenii numesc senI Yezi Elements of Law, cap.1I.

(lat. conttus,
'1 Endeayour
"impuls", ,,inclimfie", ,,tendintd'): un concept-cheie
irl gAndirea lui Hobbes, care indice o
exercitate intr-o perioadi extrem de
"migcare'
(vezi De corpore, XV.2; ti" de asemenea, rer. \al.1).
'(urtar de timp
Se pare ci in gandirea hobbesiane termenul ,,fantezie" are doui sensud: unul
Irsihologic si altsl poetic. Conform primei perspective, fantezia este asociata cu
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pentru ochi intr-o lumind saru o culoare de o Lnutuitd formd,
pentru ureche, intr-'Jtt sunet, pentru nasr intr-un miros, pentru limbe gi
palat, intr-un gu.rt, iar pentru restul corp:ul]ui, it cildurL rdceald, dufitate,
molici he gi dte
de calitili pe care le putem discerne prinpipriif.
^stfel
Toate aceste cattafi numite sensibile nu sun! in obiectul care le cauzeazi, allceva decdt numeroase migcdri diferite ale materiei prin care
acesta apase in mod diferit organele noastre. Iar in noi, care avem organele
apisate, ele nu sunt altceva decat diferite mitceri (caci m4carea nu
produce decdt migcare). Dar aparilia lor in noi este fantezie fie ci suntem
treji, fie ci dormim. Aga cum apisarea, frecatea sau lovirea ochiului ne
provoacd fantezia unei lumini, iar apisarea urechii produce un sunet, tot
aEa gi corpurile pe care le vedem sau pe care le auzim produc acelagi lucru
in virtutea acfiunii lor pute.rnice, pe care insi nu o putem observa. Cdci
dacd acele culori gi sunete s-ar afla in corpurile sau in obiectele care le
carzeazL, \u ar pttea fi separate de ele, aga cum vedem cd se intampla prin
intermediul oglinzilor sau prin reflexia in ecou; in aceste cazuri, qtim ce
lucrul pe care il vedem este intr-un loc, iar aparenfa intr-un altul.
$i cu toate cd, la o anumit, distan[e, obiectul real gi adevirat pare si fie
investit cu fantezia pe care o genereazd in noi, obiecnrl este in continuare un
zQtis gi conste

lucm, iar imaginea sau fantezia, un altul. Astfel, in toate cazurile, senzafia nu
este altceva decat fantezie originard cauzati (dupd cum am spus deja) de presiune, adici de miqcarea exercitati de lucrurile exterioare asupra ochilor nogtri,
asupra urechilor noastre ;i asupra celorlalte orgare randuite pentru acest lucrur.

5. Dar gcolile filosofice din toate universititile cregtinetiFi, care se
spdiine pe anumite texte ale lui Aristotel, predau o alte doctrine $i spun,
in privinta cauzei ledeiL ce lucrul vizut emani in toate p5jtjle o specie
senzalia ti confinuturile acestei4 adice experienfa interioari a unui obiect (cum este
in cazul de fala) sau ,,inchipuirile" pe care le experimenttm (I1.2; vezi obiecfiile aduse
Politics, Lond.-a, 1977, pp. 63-64). Conform
de D.D. Raphael in Hobbes: Momls
celei de-a doua perspective, fantezia reprezinti capacitatea de a combina illti-un mod
neobignuit lucrurile pentru a crea metafore 9i coll\pa:,",lid(Elementt oJ Lau X.3).
I Din punct de vedere fizic, senzatia nu este decet mi$carea din cadrul aparatului
noslru cognitiv $i, astfel. este un proces formal din doua etape. ln prima etapa. un
obiect exte or produce o presiune asupra organelor noastre de simt gi se indreaPtd
(prin intemredi l nervilor ti al altor legnturi) intai spre creier fi apoi spre inirn6, unde
intehette o contapresiune. In a doua etapa, datoriti fo4ei acestei conhapresiun! natura
mitcirii par€ si se schimbe ti se numegte acum dorr (sau lat conaras) rezLdtatul 6nal al
acestui prcces fiind scrsdlia s u fante^a, ce co'J*e nu doar in rq)iezentarca unui obiect, ci
(penhu ultimii
$i in evaluarea sau judecarea acelui obiect in termeni de dointd s \ a1)ersiune

a

doi temeni, vezi VIIL3

9i

iespectiv \4.2).

II

11

vizibild - in limba noastr6, o reprezentare, o aparilie, un orpect vizibile sau
o aparenld vdzutd, a cirei primire in ochi este wdereo.lar cet despre cauza
sus,tin ce lucrul auzit emani o sp ecie audibild, adici w aspect audibil
s^v o oparenld dudibil{i care, intrand in urechi, alcdtuiegte a?zrl. Chiar qi in
privinga intelectuluil acegtia spun cd lucrrrl infeles emand o specie inteliglbild,

arzrlri,

o aparenld i teligibild care, ajurLgiind in intelect, ne face si inlelegem.
Nu spun aceste lucruri pentru a dezaproba folosirea universitdlilor, ci dat
iiind ci va trebui si vorbesc mai jos despre funqia lor intr-o comunitate
civild, trebuie sd vi arit de fiecare datd cind le vom intilni ce lucruri vor
trebui coriiat€, unul dintre acestea fiind frecvenla cuvintelor firi sens.
^d:tcd

II
DESPRE IMAGINATIE

1, Un adevir de care nimeni nu se indoiegte este aceh ce, atunci cand
un lucru se afld in repaus, el va remane pentru totdeauna in repaus dace
rrn altul nu il va pune in migcare2. Nu se admite insd cu o ugurinli la fel

I Eng. under*anding.
Aceastd formula, cuplata cu cea de la inceputul secfiunii urmitoare, rep.ezintd
'z
urul dintre pivotii principaii ai principiului Iegii mi$cdrii din noua gtiinle (promovatd
rle Galilei, Baco4 Huygens gi Descartes) ti din metafizica hobbesiana (ce are la bazi
nraterie aflat; in migcare). Este vorba despre p ncipiul ine4iei, care a detronat teoria
rrristotelicA a mi$cnrii (F zira I!.4.21Ob32). Potrivit perspectivei teleologice a lui
Adstotel, toate coryufile au tendinfa de a se indrepta spre locui lor'mtural'l corpurile
eclc mai uqoare avdnd tendinla de a se indrepta in sus, iar cele mai grele, in jos (spre
(eotrul universului/Pemantului). Potrivit noii formuleri a mecanicii moderne, orice
.orp dat continui si rimeni intr-o stare de repaus sau de miScare Iiniara uniformd,
cu excepfia cazului in care este fecut sd ifi schimbe starea prir intermediul unor fo4e
clre acfioneazi asupra sa. Hobbes adoptd astfel aceasti lege a migcerii $i o transfere
Jin ttiinla mecanicii in cadrul teoriei cunoa$terii, al filosofiei minfii gi al antropologiei
(vi.!a nefiind decat mit are interioar; ce depinde de resurse exterioare obfinute pdn
,,is.?,'d voluntari), er.:tinzend-o pani la filosofia sa politice (vezi F. Brandt, Tfiomdr
llabbes' Mechanical Conceptioll of Nature,1928; O. Hdffe, Iiomds Horres, tr. N. Walke!
SUNY Press, NY, 2015, pp.79-80).
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de mare ce, atunci cand un lucru se afld in mitcare, va ramene velnic in
mitcare daci lru il va opri un altul, cu toate cd rafiunea este aceeati (;i

neazi asupra noastri, iar imaginalia celor petrecute
asemenea glasului unui om in zgomotul zilei.

ci nimic nu se poate schimba Prin sine)r. Ceci oamenii misoare
nu doar alti oameni, ci toate celelalte lucruri pornind de la ei ingi9i, iar
pentru faptul cd ace$tia sunt suPu$i, dupe migcare, suferinlei 9i epuizirii,
se gandesc ci toate lucrurile obosesc in urma migcirii qi cauti de unele

De unde rezulti aceasta: cu cat timpul scurs de la vederea sau senzalia unui obiect este mai indelungat, cu atat mai slabe este imaginalia.
Cdci schimbarea neintrerupte a corpului omenesc distruge in timp partile
care erau miscate in senzalie, astfel incit distanla in timp si in spafiu are
unul 9i acela;i efect asupra noastre. De fapt, dupi cum ceea ce vedem la
o mare distanfi in spaliu pare neclar, fera se-i putem distinge cele mai
mici pA4i, 9i a;a cum vocile devin slabe gi nearticulate, tot a9a, la mare
distanti in timp, imaginalia noastrd despre trecut este mai slabe: ne scapi
(de exemplu) multe strizi ale ora;elorpe care le-am vizut gi multe circumstaole particulare ale acgiunilor. Ace^sti senzatie care se degrafuazd citd
vrem si exprimdm lucrul insuqi (adici/antezia insfui) o numim imaginaqie,
dupd cum am spus anterior; dar cind vrem sd expdmim degradarea gi si
indicdm ci senzafia este estompati, veche si trecute, o ntmim memorie.
Astfel, imaginagia;i memoria sunt un singur lucru ce poartd nume diferite,
in funcle de inlelesurile diferite.
4. Memoria multd sau memoria mai multor lucruri este numitd sjrp?rieald. in plus, existd doar imaginafie cu priyire la acele lucruri care au
fost percepute mai inainte prin senzalie fie toate laolalti, fie in perFle lor,
in mai multe rinduri. Prima (atunci cend se imagineazi intregul obiect,
irla cum s-a prezentat senzafiei) este imagLna\1a sifiplii, ca atunci cand ne
imagindm un om sau un cal pe care l-am vizut mai inainte. Cealaltd este
compusd, ca ahJnci cind, pornind de la vederea unui om intr-un moment
fi a unui cal intr-un alt moment, concepem in mintea noastrd un centaur.
Astfel, cdnd un om combina imaginea propriei persoane cu ima.
ginea acliunilor unui alt orn, ca atunci cdnd cineva i;i inchipuie ci este
run Hercule sau un Alexandru Macedon (lucru care li se intdmpli de multe

anume

singure repausul, fird si ia in considerare dacd acea dorill1e de odihnd pe
care o gisesc in ei ingiqi nu const, in vreo alta migcare. De aceea, $colile
spun cd corpurile grele cad in jos din pricina apetitului pentru repaus ti
pentru conservarea naturii lor in acel loc care le este proPdu, atribuind in
mod absurd lucrurilor neinsufletite apetituri 9i cunoattere a ceea ce este
bun pentru propria conservare (ceea ce este mai mult decit are omul).
2. Cind un corp se aflA in mifcare, el se migce la nesfar;it (cu excepfia
cazului in care altceva il impiedici), iar tot ceea ce il impiedicd nu il poate
domoli complet intr-o clipi, ci intr-o Perioadi de timp;i intr-un mod
gradat. $i aga cum vedem ci, degi vdntul se opre$te, valurile unei ape
nu inceteazi sd oscileze mult timp dupi aceea, tot ata se petrece ti cu

in pirfile interioare ale omului atunci cand
obiectul este indepirtat sau ochiul
se inchide, pistrim in continuare o imagine a lucruluivdzut, deqi este mai
obscuri decet atunci cdnd il vedem. Iar aceasta este ceea ce latinii, bazdndu-se pe imaginea produsi de vedete, numesc imagintlie qi aPlici acest
termen, deli intr-un mod impropriu, tuturor celorlalte simfuri.
Dar grecii o numesc fantezie, ceea ce inseamnd aparenld, tetmerl
acea migcare care este fecutd

acesta vede, viseazd etc. Ceci duPd ce

potrivit atet unuia difltre simfuri, cat 9i celorlalte.

TMAGINAIIA nu este'

9i cate se gise;te la oameni
atat in timPul somnului, cet 9i in starea de veghe

agadar, altceva decat o senzalie care

se degradeazd

multe alte creaturi vii
3. Degradarea senzaliei la oamenii treji nu este degradarea migcirii
care are loc in senzafie, ci o intunecare a acesteia, in acelaqi mod in care
lurnina soarelui intunecA lumina stelelor, care nu i$i exercitd mai putin
ziua decat noaptea virtutea prin care sunt vizibile. Dar Pentru cA, dintre
toate loviturile pe care ochii, urechile ;i celelalte organe ale noastre le
primesc de la corpurile exterioare, este sensibil doar ceea ce predomini,
rezulti cd atunci cand predomini lumina soarelui nu suntem afectafi de
gi la

acliunea stelelor. Iar dace un obiect este indepirtat de ochii no$tri, chiar
daci impresia lesati de acesta remane in noi, alte obiecte se succed 9i acfioI Cf . De corpote

WIl.lg

se

intunece $i slabette

ori celor care sunt foarte pringi de lectura romanelor), este vorba despre o
imaginalie compuse;i, propdu-zis, nu este altcevadecat o ficfiune a minlii.
Mai existi alte plismuiri care apar in oameni (chiar ti treji) in urma unei
impresii puternice ficute asupra senzafiei - ca atunci cand privim in mod
clirect soarele, iar impresia lasd o imagine a soarelui in fata ochilor nogtri
pentru multe vreme dupi aceea gi ca atunci cdnd, dupi ce ti-a indreptat
.rlentia mult timp li cu intensitate asupra unor figuri geometrice. un om
rflat in intuneric (chiar ti treaz) va avea inaintea ochilor imagini alcetuite
din linii qi unghiuri. Acest tip de fantezie nu are un nume, fiind un lucru
care nu este pomenit de obicei in vorbirea oamenilor.

Capiolul
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5. inchipuirile sau plismuirile celor care dorm sunt cele pe care le

numim i,ise. Chiar

!i

acestea (asemenea

tuturor celorlalte plSsmuiri)

au

fost mai intai, in totalitate sau inpe4i, in senzatie. $ipentru ci in senzafiel
creierul gi nervii, care sunt organele de sim! necesare, sunt atat de amo4ite
in timpul somnului, incit nu se migci lesne prin acfiunea obiectelor exterioare, in somn nu se poate petrece nicio plismuire gi, prin urmare, niciun
vis, ci doar ceea ce rezulte din agitafia pi4ilor interioare ale corpului
omenesc. Datoriti legdturii pe care o au cu creierul gi cu alte organe, cind
acest€ pirfi interioare sunt agitate, le lin pe acestea in miEcare, astfel incdt
inchipuidle formate mai inainte acolo apar ca gi cum omul ar fi treaz; doar
ci organele de simf fiind acum amo4ite, astfel incat nu existi niciun obiect
nou care sd le poati dornina ;i care sd le intunece printr-o impresie mai
viguroasi, un vis trebuie si fie in mod necesar mai limpede in aceasta tdcere
a simturilor decat sunt gandurile noastre atunci cand suntem treji.
De unde rezultd ci este dificil - iar multi consideri ce este imposibil - si
se faci o distinctie exacti intre senzalie;i vis. Dinpartea mea, cind observ
ci in vise nu mi gindesc de multe ori gi nici in mod constant la aceleagi
persoane, la aceleagi locuri Ei obiecte, la aceleagi acliuni pe care le fac in
timpul stirii de veghe ti cd nu imi amintesc o succesiune atat de lungi de

gandud coerente cdnd visez, aga cum fac in alte momente; gi pentru cd
atunci cdnd sunt treaz observ de multe ori absurditatea viselor, dar nu
visez niciodati despre absurditdfile gandurilor mele din starea de veghe,
sunt satisfdcut s, $tiu cd nu visez cdnd sunt treaz, chiar daci, atunci cdnd
visez, cred

ci

sunt treaz'z.

6. $i vnzdnd ci visele sunt cauzate de agitalia anumitor parfi interioare ale corpului, agitafiile diferite trebuie in mod necesar sa caszeze
vise diierite. $i a$a se intampld ci, dacd ne este frig atunci cind suntem
culcali, sunt generate vise despre

frici

gi sunt produse gandul gi imaginea

unui obiect infricogitor (migcarea porniti de la creier citre pi4ile interioare ;i de la pi4ile interioare citre creier fiind reciproce); 9i ci, aga cum
mlnia cauzeazi cilduri in anumite pirli ale corpului cand suntem treji,
Eng. irl ierse: o formule aparent redundanti.
Hobbes respunde aici indoielii carteziene cu privire la capacitatea noastrareal;
'7
de a face distinclie intre stareadeveghe 9i cea de somn: ,De cete od nu mis-aintampht
sd visez noaptea ce md gesesc in acest loc, c, sunt imbrical ce sunt Lingh sobd, cu toate cd
eram complet gol iniuntru, in patul meu? l. . .l Dar, gendindu-mi cu o mai mare atenfie la
aceste4 imi amintesc ca, in timp ce dormeam, m-am ingelat adesea cu iluzii aseminitoare. $i

'

zabovhd asupm acestei idei, imi este atat de evident ci nu existi deloc indicii concludente,
nici serDne indeajuns de sigrrre cu aiuiorul cirora s a r putea deosebi in mod clar veghea de
solr]n" (R Descartes, M?di taii metafzice, t.IonPap]uc, p.29).

II
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tot ata, atunci cdnd dormim, cildura excesivi prezenti in acelea;i pdrli
cauzeazi minie ;i na;te in creier plismuirea unui du;man. in acelagi mod,
a$a cum, atunci cdnd suntem treji, bundvoinfa naturali cauzeazi o dorinfd,
iar dorinla produce cildurd in alte pirli ale corpului, tot ata, in timp ce
tlormirn, cildura excesivd in acele pdrfi nagte in creier inchipuirea unei
anumite dovezi de bundvoinli. in concluzie, visele noastre sunt reversul
inchipuirilor pe care le avem in timpul stdrii de veghe; cdnd suntem treji,
rrigcarea incepe de la o extremitate, iar cind visim, de la o alta.
7. Cel mai dificil de deosebit intre vis ;i gdndurile din timpul stirii
de veghe este atunci cand, dintr-o intemplare, nu observdm cd am dormit.
Aceasta i se intampli cu ugurinla unui om plin de ginduri infticogltoare,
n cirui con$tiinfi este foarte tulburatd gi care doarme fari si se intindd in
pat sau sd se dezbrace, cum este cazul celui care atipette pe un scaun. Cici
ilcela care se striduiegte gi se preocupd se se intindd spre a dormi, in cazul
in care i se arate o fantezie stranie gi nebuneasci, nu poate si creadi cu
u;urinfd cd este altceva decit un vis.
Citim ci Marcus Brutusr (a cirui viali a fost crufati de Iulius Cezar,
liird totodati favoritul acestuia, pe care totu$i l-a asasinat), in Filippi,
inainte de bdtdlia cu Cezar Augustul, a vdzut o apadfie inspiimentdtoare,
(le obicei pomeniti de citre istodci drept o viziune; luand inse in consirlerare imprejurdrile, se poate judeca lesne cd nu a fost decit un vis scurt.
Clci, ;ez6nd in cofiul siu, ingdndurat gi tulburat de caracterul odbii
rrl faptei sale pripite, nu ii era greu, alipind in frig, si viseze ceea ce il
inspiiminti cel mai mult; intrucdt aceasti frici I a ficut sA se trezeasce
treptat, tot asa aceeaii frici trebuie se fi fdcut aparifia sd dispari treptat;
si intrucat nu era sigur cd a dormit, nu avea niciun motiv si considerc
ci :r fost un somn sau orice altceva in afari de o viziune. Aceasta nu este
o intimplare foarte rard, cici pind $i aceia care sunt treji cu desdvar$ire,
r:1aci sunt fricogi gi superstifioti, daci sunt posedafi de pove;ti infricolitoare $i sunt singuri in intuneric, cad pradi unor fantezii aseminitoare
;i cred ci vdd spirite gi fantasme ale unor oameni morli mergdnd prin
cimitire, cind de fapt nu este vorba decat despre fantezia lor sau despre
vicle;ugul unor persoane care se folosesc de o astfel de frici superstilioase pentru a se duce deghizafi, in noapte, citre locuri pe care nu vor
sd se stie cA le

frecventeazi.

8. Din aceasti negtiinfa de a deosebi visele gi alte fantezii vii de viziune
de
senzalie a izvordt cea mai mare parte a vechilor religii ale pigdnilor, care
;i
PlrIa(h, Vieti paralele, Marcus Brutus.
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venerau satiri, fauni, nimJe $i alte asemene4 iar in zilele noastre, oPinia oamenilor obignuiti despre zine, fantasme, spiridugi gi puterea vrdiitoarelor.

Cat despre vrijitoare, nu consider ci vrejitoria lor este o putere reali, dar
cred ce sunt pedepsite pe drept pentru falsa lor credinld cd pot face astfel
de fapte rele, alaturi de intenfia de a le sdvirli daci ar putea, practica lor
fiind mai apropiatd de o noud religie decat de o arti sau de o gtiintd. Cat
despre zdne gi fantasme rdtecitoare, cred ci opinia care existe cu privire la
ele fie a fost predati, fie nu a fost respinsd anume pentru a da in continuare
greutate folosirii exorcizdrii, semnului crucii, apei sfinfite qi altor invenlii
asemindtoare ale oamenilor spiritualir.
insi nu incape indoiali ci Dumnezeu poate produce aparilii nefirelti,
dar faptul ci o face indeajuns de des incdt oamenii trebuie se se teami de asemenea lucruri mai mult decit de oprirea sau de schimbarea cursului naturii
(pe care el poate, de asemenea, si il opreasci sau si il schimbe) nu repiezinte
un articol aI credinlei cregtine. Dar oamenii rii, sub pretextul cA Dumnezeu
poate face orice, sunt atit de indrizneti, incat spun odce atunci cand acest
lucru le servegte interesul, chiar daci sunt de pirere ci nu este adevarat. Este
de datoria unui om infelept sA nu ii creadi mai mult decit ceea ce dreapta
ratiune stabilegte cd pare a fi credibil in cele spuse de aceqtia. DacA aceasti
frici superstilioase de spidte ar fi risipitd gi, odatdcu ea, s-ar risipi prezicerile
obtinute din vise, falsele profe$i gi multe alte lucruri care depind de acestea,
prin care persoane viclene gi ambilioase profitd de cei simPli oamenii ar fi
mult mai potriviti pentru supunerea civili decat sunt acum'z.
9. Aceasta ar trebui sd fie opera gcolilor, dar ele mai curlnd alimenteaza o astfel de doctrini, caci (negtiind ce sunt imaginatia gi sirnlurile)
predau ceea ce primesc. Unii spun ci plismuirile apar de la sine 9i nu au
cauzi, alfii susfin ca ele apar indeob;te dinvoinfa $i ca gandurile bune sunt
suflate (inspirate) in om de Dumnezeu, iar gindurile rele, de diavol sau ci
gandudle bune sunt virsate (infuzate) in om de Dumnezeu, iar cele rele,
de diavol. Unii spun ci simlurile primesc specia lucrurilor $i le transmit

simlului comun, iar simlul comun le transmite imaginafiei, imaginafia
Eng. ghostly men,lat. hominum spiitualium.
perspectivi despre caracterul destabilizator al superstiiiei o
'z Aceeagi

'

Lon&a, 1612, pp. 93-94).
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o transmite memoriei, memoria o transmite iudecilii, ca gi cum ar fi
lucruri care trec dintr-o mend in alta, folosindu-se de multe cuvinte flrd
niciun inle1es.
10. Imaginalia care este treziti in om (sau in oricare alti creaturd inzestrati cu facultatea imaginafiei) de cuvinte sau de alte semne
voluntare este ceea ce numim in general inlelegeret, care este comune
omului;i fiarelor. Cdci un cdine, prin deprindere, va infelege chemarea
sau reprogul stepanului siu; la fel gi in cazul multor altor fiare. inqelegerea
care este specifica onului este inlelegerea nu doar a propriei voinle, dar qi
r conceptiilor ;i gandurilor sale prin intermediul succesiunii ;i impletirii
iumelor lucrurilor in afirmafii, negalii;i alte forme de vorbire. Despre o
rstfel de inlelegere voi vorbi mai jos.

III
"---------@DESPRE CONSECVENTA

sAU grRUL iNCltlpUrnrron

1.Prin consecventdt
Frind dupi un altul, care

genduri infeleg acea succedare a unui
numeste discars nental (pent )a-ldistinge de

sau gir de
se

rliscursul verbal).
1

E^E understanding,

) Eng.

consequence,

mai poate traduce prin ,,comprehensiune", inteligenfi':
lat. consequentia,,,consecinfe",,,consecutivitate";,,sir';

ce se

,,

'succesiune'l in gindirea hobbesiand, ,,consecvenfa" poate sd insemne, pe de o parte,
t,iremn ladice propozilii derivate logic din altele, al ciror adevtu esre deja srabilir
sxu presupus: legile naturale sunt, de exemplu, teoreme despre cum sa ne conservem
vi.r!.i, XV.41) sau consecvenfi logi.; (de exemplu, ,,un om este o creaturd vie sau, daci

impdrtiFa

9i Francis Bacoq potrivit clruia ,,superstilia a pricinuit tulburare in multe state ti a
adus un nouprimum mobile care napade$te toate sferele cirmuirii. StiPinul superstiliei
este poporul, iar intoate superstiiile infelepfii ii urmeazA pe smintifi 9i rafionamentele
sunt puse in practice intr-o ordine rdsturnati" (,,Of Superstition'l in The essaies oJ Sr
Frahcis BacoA Knight,

III

rl

un om, atunci el este o creature vie", IVl l), iar pe de alta, poate sd insemne
tuturor consecvenfelor I...] este
( Lclr ce oamenii Dumesc qtiinf:'l V t7; iar,,lipsa qtiintei" echivaleaze cu
"necunoa$terea
.ruzelor'l XI.17), avind astfei un sens ernpiri. (infelegerea consecventei cauzelor $i
este

rtr'.1!]1 unei cauze naturale anterioare (,cunoasterea

(fectelor permifend aprofundarea fenomenelor naturale 9i sociale). Hobbes folosegte
.U precddere acest termen in definirea gtiin!€lor din tabelul aflat in capitolul IX.
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2. Cdnd un om se gande;te la orice lucru' gdndul care urmeazi
imediat nu este atat de intdmplitor precum pare. Nu orice gend succedl
in mod indiferent oricdrui laltl gAnd. Cnci, aqa cum nu avem nicio imaginalie despre care sa nu fi avut mai inainte senzatie, in totalitate sau in
parte, tot asa nu avem trecere de la o imaginalie la o alta despre care sd
nu fi avut mai inainte una asemenetoare in simturile noastre. Rafiunea
acestui lucru este urmdtoarea: toate fanteziile sunt mi;cdri in interiorul
nostru ale rimdiilelor mi$cedlor petrecute in senzalie; iar acele mi;ciri
care se succed imediat in senzalie rlman impreuna;i dupi senzafie, in
a9a fel incdt, daci prima se petrece din nou gi e predominanti, cea de-a
doua o urmeazi prin coerenta materiei migcate, in acelagi mod in care
apa aflate pe o masi plane este atrasi in direclia in care degetul ghideazi

oricare dintre pdrfile acesteia. Dar, intrucat in senzafie unuia;i aceluiaqi
lucru perceput ii succedi uneori un lucru, alteori un altul, se intampll, cu
trecerea timpului, ca in cadrul plismuirii unui lucru sd nu existe certitudine cu privire la ceea ce ne vom imagina dupi aceea. Nu este cefi decat
cd va fi ceva care a succedat lucrul respectiv intr-un moment sau altul.
3, Acest $ir de ganduri sau discurs mintal este de doui feluri. Primul
este neghi(\at, nerAndrritr $i inconstant: aici nu existi liciun gind pasional
care si guverneze gi si dirijeze cdtre sine gandudle care rezulti, a$a cum
este telul sau obiectul vreunei dorinle sau al vreunei alte pasiuni; in acest
caz, se spune ci gandurile rdtdcesc 9i par si nu aiba legitur:r unul cu altul,
asa cum se intimpli intr-un vis. De acest fel sullt indeob$te gendurile
oamenilor lipsili nu doar de toviirdtie, ci, de asemenea, de orice preocupare; de;i chiar gi atunci gendurile lor sunt active, ca in oricare alte
momente - dar lipsite de armonie, asernenea sunetului Produs de o leute
dezacordate in mainile oricirui om sau de o lduti acordati in mAinile unei
persoane care nu gtie si cante.

$i totuti, in aceastd ritecire a minfii se poate percepe de multe ori
calea

urmati;i dependenfaunui

gand in raport cu un altul. De

pildi, intr-o

disculie despre actualul nostru rizboi civil, ce ar putea pirea mai nepotrivit decat sd intrebi (asa cum a ficut cineva) care era valoarea unui denar
roman? insi coerenla acestei intrebari mi-a pdrut suficient de vidite Ceci
gdndul rizboiului a adus cu sine gAndul regelui predat inamicilor sai, acest
t E^g. unguided, without detisn.

III

I9

glnd a condus la cel al predirii lui Cristos, iar ultimul, din nou, la gindul
cclor 30 de denari care au fost da$ in schimbul acelei trddiri, de unde
s-a ajuns cu ugurinld la acea intrebare malilioasi; iar toate acestea s-au
petrecut intr-o clipi, cici gendirea este rapidi.
4. A] doilea fel este mai constant, intrucat este regalat de o oarecare
(lorintd sau de un proiect. Cici impresia lisati de lucrurile pe care le

rlorim sau de care ne temem este puternice gi permanenti sau (daci
inceteazi pentru o vreme) se intoarce cu rapiditate, fiind uneori atit
(lc puternicd, incet impiedici sau intrerupe somnul. Din dorinfi apare
grindul unor mi.jloace care am vdzut ci produc ceva asemdnitor in raport
cu lucrul spre care tindem, iar din acest gand rezultd gandul unor mij,
lolce de a ajunge la mijlocul respectiv;i tot ala, pand cand aiungem la un
rnceput care se afld inputerea noastrd. $i intrucat scopul, prin importanta
impresiei, apare des in minte in cazul in care gdndurile noastre incep sd
liiteceasci, acestea sunt iute readuse pe calea fcorectd]; observand acest
Iucru, unul dintre cei tapte infelepli a fost indemnat sA ofere oamenilor
rrrmitorul precept, acum locit. Respice finemt, adici in tot ceea ce faci,
r'onsideri adesea ceea ce doregti ca fiind lucrul care iti diriieazd toate
grindurile pe calea cetre oblinerea obiectului dorintei tale.
5. $irul de gdnduri regulate este de doui feluri. Unul este acela cdnd,

l)ornind de la un efect imaginat, ceutim cauzele sau mijloacele care il
ploduc, iar acesta este comun omului ;i fiarei; celilalt fel este cand, imaginindu-ne un lucru oarecare, ceutdm toate efectele posibile care pot fi
Iroduse de acesta, adice ne imagindm ce vom putea face cu el atunci cand
il vom avea. Nu am vizut niciun semn al acestuia decat in om. ceci aceasta
csre o cudozitate greu de intalnit in natura oricirei creaturi vii lipsite de
rrlte pasiuni in afara celor senzuale, precum foamea, setea, pofta trupeascA
1i m:inia.

in concluzie, cand este guvernat de un proiect, discursul mintii nu
rste altceva decat cdrtarc sau facultatea invenfiei, pe care latinii o numeau
td!dcitas li solertio2:identificarea cauzelor unui efect oarecare prezent sau
sau a efectelot unei cauze oarecare prezente sau trecute. Uneori,

lrccut

.ineva caute un lucru pe care l-a pierdut, iar din locul
,u

I Citatul complef
Qrid4ui.l
griie 9i gend€fte-te la urmiri'l
'z

li

momentul in

ogis, prudenter agas et respi.e finem, ,,Orlce

Sagacitate sau agerime si, respectiv, abilitate sau perspicacitate.

^i

face, liL

