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Apărarea ultimă a dualismului

În epoca străveche a redactării Metafizicii lui Aristotel, oamenii aveau corpuri și spirite. 
Erau fericiți să le aibă. Priveau stelele și Frumosul, mergeau la război, beau vin și nu le 
păsa ce erau.

Căci, ar putea întreba un monist, cine erau cei care-aveau corpuri și spirite? Ce era enti-
tatea care avea atare posesiuni? O societate anonimă, poate, și ar fi surâs cu maliție.

Dar poate că aceste societăți anonime erau spirite care avea corpuri (de pildă pentru a 
se servi ori pentru a se bucura de ele sau ca să aibă ce să pedepsească). Dar același monist  
malițios ar putea întreba: ce sunt de fapt aceste spirite? Unde sunt ele? Cum pot să se 
miște în vreun fel (atâta vreme când n-au un loc numai al lor) și să le supună pe corpuri 
la atâtea cazne (atâta vreme cât sunt imateriale)? Și, în ultimă instanță, care e natura rela-
țiilor care trebuie să se stabilească între spirite și corpuri? Descartes, care a tratat chestiu-
nea in extenso, nu ne-ar putea fi de niciun ajutor.

De la atacul furios al lui Peirce  și apariția unei cărți de Gilbert Ryle (The Concept of  
Mind), filosofii au convenit să respingă doctrina carteziană a „fantomei în mașină” și să 
devină moniști.

Mărturisesc că am fost monistul cel mai radical. Nu aveam stări mentale. Nu doream. 
Nu credeam, nu mă încredeam, nu iubeam, nu pofteam. Nimic. Deloc. Dacă mă simțeam 
gelos, știam că un stimul provocase o excitație în centrul nervos M12f din regiunea parie-
tală dreaptă. Dacă aveam poftă să fac amor cu o femeie, știam că mai mulți stimuli excita-
seră ansamblul paleocortexului meu (și nu numai). Și aș putea continua cu exemplele la 
nesfârșit.

Dar, în mod neașteptat, a trebuit să abandonez această concepție. S-a întâmplat săptă-
mâna trecută. O femeie tocmai plecase de la mine, iar eu mă găseam într-o dispoziție con-
templativă. Mi se mai întâmplă uneori. Meditam la natura Universului. Am fost intrigat 
să observ dualitatea tuturor lucrurilor, care sunt în același timp materie și energie. Dacă 
tot ce există în Univers este supus legilor, dacă tot ce există este ordonat, dacă tot ce există 
este organizat după o simetrie, trebuie că am o natură duală eu însumi. Trebuie deci că 
sunt, în același timp, corp și spirit.
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Stupefiat, mi-am pus întrebarea ultimă: cine sunt? Alții, mai pricepuți ca mine, își pu-
seseră aceeași întrebare. Fără niciun rezultat notabil. Dar eram într-o dispoziție contem-
plativă și am riscat căutarea unui răspuns.

Cine sunt, deci. Materia și energia nu prezintă idiosincrazii. Între mine și un scaun nu 
există nicio diferență. Nici între mine și înghețata de zmeură, sau femeia care tocmai ple-
case de la mine. Nu există nicio diferență între componentele noastre fundamentale. „Nu 
sunt”, am zis pierdut. Era adevărat, dar era un adevăr care-mi contrazicea toate intuițiile. 
„Intuițiile mele”. Care era diferența dintre „intuițiile mele” și cele ale unui ceai de menta?

Rămăsesem cu gura căscată. Fundamentele materialiste care-mi susținuseră imaginea 
despre lume se scufundau. Nu eram materie. Eram o manieră particulară de organizare a 
acestei materii. Singura diferență dintre mine și Paris Hilton, sau dintre mine și coroana 
regală a Angliei este structura mea. Imaterială, fără loc, și totuși peste tot. Rațională, pre-
cum sufletul cartezian. Eram o structură care avea un corp și un corp ce avea o structură.

Așa am devenit dualist.
[Fac apel la toți filosofii să încerce să refute această teorie, pe care o găsesc foarte incon-

fortabilă.]

Textul acesta a fost scris de filosoful francez Pierre Ducrot și prezentat la  Momen-
tum. Al III-lea Congres Internațional de Psihologie Cuantică, organizat de Boran Vian-
dovici și găzduit de Universitatea din Podgorica.

mijomir mecu

Notă explicativă

Textul a fost scris în franceză și tradus foarte prost. Îl redau mai jos în versiunea originală.

A une époque aussi  reculée que celle de la rédaction de la  Métaphysique d’Aristote,  les gens 
avaient des corps et des esprits. Ils étaient heureux d’en avoir. Ils regardaient les étoiles et le Beau, 
faisaient la guerre, buvaient du vin et ne se souciaient guère de ce qu’ils étaient.
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Car, pourrait dire un moniste, qui étaient-ils, ceux qui avaient des corps et des esprits ? Qu’est-ce 
que c’était que cette entité qui avait de telles possessions ? Une société anonyme peut-être, et il  
sourirait avec malice.

C’est peut-être que ces sociétés anonymes étaient des esprits qui avaient des corps (par exemple 
pour s’en servir,   pour en jouir,  pour avoir  de quoi châtier).  Mais  le  même moniste  malicieux 
pourrait demander: que sont de fait ces esprits ? Où sont-ils ? Comment peuvent-ils remuer de  
quelque façon (pourvu qu’ils n’ont pas un lieu qui soit le leur) et de faire subir aux corps un tas de  
choses (pourvu qu’ils sont immatériels) ? Et, en fin de compte, quelle est la nature des relations qui 
doivent s’établir entre les corps et les esprits ? Descartes, qui en a longuement traité, ne pourrait  
guère nous aider.

Depuis l’attaque furieuse de Peirce et la parution d’un livre de Gilbert Ryle (The Concept of Mind), 
les philosophes ont convenu à rejeter la doctrine du « fantôme dans la machine » et à être monistes.

J’avoue avoir été le moniste le plus radical. Je n’avais pas des états d’âme. Ne désirais rien. Ne  
croyais, ne me fiais, n’aimais, n’enviais pas. Rien. Rien du tout. Si je me sentais jaloux, je savais qu’il 
y a avait eu un stimulus qui avait provoqué une excitation du centre nerveux M12f  de la région 
pariétale droite. Si je sentais l’envie de baiser une femme, je savais que plusieurs stimuli ont excité 
l’ensemble  de  mon  paléocortex  (et  pas  seulement).  Et  je  pourrais  continuer  à  désir  avec  les  
exemples.

Mais, de façon imprévue, j’ai dû abandonner cette conception. C’était la semaine passée. Une 
femme venait de sortir de chez moi et j’avais une attitude contemplative. Ça m’arrive des fois. Je  
méditais à la nature de l’Univers. J’ai été saisi par la dualité de toutes les choses, qui sont à la fois  
matière et énergie.  Si  tout ce qu’y a dans l’Univers est  soumis à des lois,  si  tout ce qu’y a est  
ordonné, si tout ce qu’y a est organisé selon une symétrie, je dois avoir une nature duelle moi-
même. Je dois donc être à la fois corps et esprit.

Stupéfait, je me suis posé la question ultime : qui suis-je ? D’autres, plus avisés que moi, s’étaient  
posés la même question. Sans résultat notable. Mais j’étais dans une disposition contemplative et 
j’ai risqué donc d’y chercher une réponse.

Qui suis-je donc ? La matière et l’énergie ne présentent pas des idiosyncrasies. Entre moi et une 
chaise il n’y a aucune différence. Ni entre moi et les framboises glacées ou la femme qui venait de  
sortir de chez moi. Y a pas de différence entre nos composants fondamentaux. « Je ne suis pas », j’ai 
dit  éperdument.  C’était  la  vérité,  mais  c’était  également  une  vérité  contredisant  toutes  mes 
intuitions. « Mes intuitions ». Quelle était donc la différence entre « mes intuitions » et celles d’un 
thé à la menthe ?

J’étais bouche bée. Les fondements matérialistes qui avaient soutenu mes propos s’effondraient. 
J’étais pas de la matière. J’étais une manière particulière d’organisation de cette matière. La seule 
différence entre moi et  Paris  Hilton ou entre moi et  la  couronne royale de l’Angleterre est  ma  
structure. Immatérielle, sans lieu et toutefois partout. Rationnelle, tout comme l’âme cartésienne. 
J’étais une structure qui avait un corps et un corps ayant une structure.

C’est ainsi que je suis devenu dualiste.
[PS. Je fais appel à tous les philosophes d’essayer de réfuter cette théorie, que je trouve moult 

inconfortable.]
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