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ABSTRACT. Cartesian Dualism: An Unresolved Equation? The study presents the 
Cartesian dualism by emphasizing the debate which has been developed in the context of the 
European modern philosophy around the mind/body interaction and other key ideas related 
with this topic specific to the philosophy of mind. The metaphysical and theological 
motivation claimed by Descarted himself is analyzed, in connection with all the debates from 
the XVI and XVII centuries when, after the fifth Council of the Lateran (1512-1517), 
problems as the existence of God or the immortality of the soul were discussed from a 
rationalist perspective. The correspondence between Descartes and the princess Elisabeth of 
Bohemia is presented to show the insolvable aporia raised by the Cartesian dualism. 
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REZUMAT. Studiul expune problematica dualismului cartezian insistând asupra dezbaterii pe 
care a suscitat-o în contextul filosofiei moderne, evidenţiindu-se ideile-cheie ce se află la originea 
unei problematici intens aprofundate în domeniul „filosofiei minţii”. Este discutată motivaţia 
metafizico-teologică invocată de René Descartes, cu referire specială la disputele teologice din 
secolele XVI-XVII când, după al cincilea Conciliu de la Lateran (1512-1517), problema 
existenţei lui Dumnezeu sau cea a nemuririi sufletului au fost abordate insistent într-o 
perspectivă pronunţat raţionalistă. Corespondenţa lui Descartes cu prinţesa Elizabeta a Boemiei 
este, de asemenea, analizată, reliefându-se aporiile insolvabile suscitate de dualismul cartezian. 
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În ultimii ani asistăm la un adevărat reviriment al studiilor dedicate raportului dintre 
trup şi minte (suflet) în doctrina lui René Descartes. Sute, dacă nu chiar mii de autori discută, 
mai mult sau mai puţin erudit, această delicată chestiune de antropologie filosofică. Mai mult, 
au apărut şi apar în continuare monografii consistente dedicate dualismului cartezian,2 fapt ce 

                                                 
1 Dr. în filozofie, fost colaborator al Universităţii de Vest din Timişoara şi al Universităţii Duquesne din Pittsburgh 

(Pennsylavania, USA); autor şi coordonator a numeroase volume. Contact: uvlectures@gmail.com. 
2 Pentru o bună cunoaştere a stadiului actual al dezbaterii sunt indispensabile atât monografia savantului 

francez B. Baertschi, Les rapports de l'âme et du corps: Descartes, Diderot et Maine de Biran, Paris 1992, cât şi 
următoarele studii: G. P. Baker/K. J. Morris, Descartes' Dualism, London/New York 1996, J. Foster, The 
Immaterial Self: A Defence of the Cartesian Dualist Conception of the Mind, London/New York 1996,                     
M. Rozemond, Descartes's Dualism, Cambridge MA 1998, C. F. Fowler, Descartes on the Human Soul: 
Philosophy and the Demands of Christian Doctrine, Dordrecht 1999, L. Alanen, Descartes's Concept of Mind, 
Cambridge MA 2003 şi D. M. Clarke, Descartes's Theory of Mind, Oxford 2003. 
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indică persistenţa unor ambiguităţi care suscită continuu interesul cercetătorilor de azi. De 
fapt, aşa cum vom avea ocazia să constatăm atât din lectura textelor carteziene, cât şi din 
aceea a interpreţilor acestora, dualismul substanţelor e caracterizat de o ambiguitate care nu 
poate fi soluţionată. După cum sugera profesorul Gyula Klima, principala provocare o 
reprezintă unitatea dintre trup şi suflet susţinută cu obstinaţie de către Descartes, în pofida 
distincţiei substanţiale dintre cele două componente ale fiinţei umane.3 Tocmai această 
incongruenţă – care, cum vom vedea, a fost semnalată încă din timpul vieţii gânditorului 
francez - l-a determinat pe Robert Richardson să vorbească despre aşa-numitul „scandal al 
interacţionismului cartezian” într-un articol publicat în revista Mind în anul 1982.4 Edwin 
Boring, caracterizează dualismul drept „a baffling mystery” după care adresează întrebarea ce 
vizează direct dificultăţile ridicate de către dualism în faţa doctrinei despre cunoaştere cu cele 
două niveluri ale sale, empiric-senzorial şi ideatic: 

„Cum ar putea deci ca un eveniment imaterial cum ar fi un act de conştientizare să 
cauzeze un proces material neutru sau să fie cauzat de un asemenea proces în 
conformitate cu teoria interacţiunii dintre minte şi trup, sau cum ar putea anumite 
procese fizice desfăşurate în anumiţi nervi, dar nu şi în alţii, să genereze totdeauna 
anumite evenimente imateriale în conformitate cu teoria paralelismului psihofizic, 
evenimente care sunt accesibile observaţiei prin introspecţie?”5 

Din cuvintele profesorului Boring desprindem, deja, problema de fond. Despre 
ce este vorba? Totul a început o dată cu publicarea celebrelor Meditationes de Prima Philosophia 
(1647),6 volum al cărui conţinut a suscitat numeroase reacţii. Pentru majoritatea filosofilor 
de azi motivaţia principală a conceperii acestei scrieri poate părea cel puţin ciudată: 
                                                 
3 Iată exact ce spune prof. Klima: “Scholars who question the received view emphasize Descartes’ insistence on 

the substantial unity of body and mind in a human being, despite their real distinction, which is of course a 
point that Descartes steadfastly maintains. The challenge to these scholars, then, is to explain exactly what the 
substantial unity of body and soul can possibly consist in for Descartes”. G. Klima, Thomistic ‘Monism’ vs. 
Cartesian’ Dualism’, conferinţă prezentată la cea de a IX-a reuniune a „International Society for the Study of 
European Ideas” (ISSEI), în cadrul workshop-ului „Descartes’ Concept of a Human Being, his Dualism, and 
his Ethics,” University of Navarra, Pamplona, Spain, August 3, 2004. Studiul profesorului Klima va fi inclus 
într-un volum colectiv - History of Philosophy of Mind (vol. 10) – ce va fi publicat de către Universitatea 
din Bonn. Textul, încă nedefinitivat, al conferinţei poate fi găsit la următoarea adresă în format .doc: 
www.fordham.edu/gsas/phil/klima/FILES/TMCD.DOC  

4 R.C. Richardson, The ’Scandal’ of Cartesian Interactionism, Mind. A Quarterly Review of Philosophy, New Series, 
91, 361, 1982, 20-37. În nota 2 de la pagina 20 a studiului său profesorul Richardson precizează că a preluat 
sintagma dintr-o monografie semnată de B. Williams, Descartes, Harmondsworth 1978, 287.  

5 E.G. Boring, The trend toward Mechanism, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 108, No. 6, 1964, 
451-454: “How could so immaterial an event as an awareness cause a material neutral process or be caused by 
one under the theory of mind-body interaction, or how could certain physical processes in some nerves, yet 
not in others, always generate extra immaterial events under the theory of psychophysical parallelism, the 
events that are peculiarly available to observation by introspection?” 

6 După cum arată, cu acribie, Charles Adam, editorul – alături de Paul Tannery - al celei mai importante ediţii critice 
a operelor lui Descartes, titlul complet al operei în cauză este Renati Descartes Meditationes dé Prima Philosophia, in qua 
Dei existentia et Animœ immortalitas demonstratur – Ch. Adam, Avertissement, Ouevres de Descartes, VII, Paris 1904, V. 
Prima ediţie, latină, a textului, a apărut la Paris în 1641. Cea de a doua, tot în limba latină, a fost publicată la 
Amsterdam (editată de Louis Elzevier) în anul 1642 sub titlul: Renati Descartes Meditationes de Prima Philosophia, In 
quibus Dei existentia, et animǽ humanǽ a corpore distinctio, demonstrantur. His adjunctǽ sunt variǽ objectiones doctorum virorum in 
istas de Deo et anima demonstrationes; cum Responsionibus Authoris. Secunda editio septimis objectionibus antehac non visis aucta. O 
primă ediţie în limba franceză – tradusă de ducele de Luynes şi Clerselier – a fost publicată în 1647, urmată în cursul 
secolului al XVII-lea de doar alte două ediţii, în 1661 şi 1673 - Avertissement, Ouevres de Descartes, IX, Paris 1904, V.  
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„Cât despre suflet, cu toate că mulţi au socotit firea sa greu de cercetat, iar unii au 
îndrăznit chiar să spună că argumentele omeneşti ne încredinţează că el piere o dată 
cu corpul şi că doar prin credinţă se afirmă dimpotrivă – fiindcă totuşi aceştia sunt 
osândiţi de Conciliul de la Lateran, ţinut sub Papa Leon al X-lea, în sesiunea a opta, 
care cere în chip anume filosofilor creştini să nimicească argumentele lor şi să dovedească, 
după puteri, adevărul, n-am şovăit să purced şi eu la aceasta”.7 

Analizând scrisoarea către doctorii Universităţii din Paris din care a fost extras 
citatul de mai sus, reacţia lui Constatin Noica - care exclamă contrariat:  „Cât de curios sună 
apelul acesta la autoritate în gura lui Descartes!” - este dovada vie a limitelor gânditorilor 
moderni în a înţelege intenţia supunerii faţă de autoritatea bisericească a lui Descartes.8 
În ciuda dubitaţiilor de acelaşi gen proprii anumitor exegeţi contemporani care privesc 
toate operele filosofice prin prisma scepticismului, agnosticismului sau ateismului,9 înclinăm 
spre interpretarea lui John Cottingham, coordonator al excelentului The Cambridge Companion 
to Descartes. Aici, Cottingham arată că trebuie să acceptăm faptul că însuşi Descartes a 
subliniat în Meditaţii „conexiunea dintre credinţa religioasă (creştină – n.n.) şi dualism”.10 
Iată de ce – arată în continuare savantul britanic – ar fi greşit să minimalizăm sau să 
trecem cu vederea această motivaţie de ordin religios.11 Încă şi mai exact, împreună cu 
profesorul Gary Hatfield, considerăm că trebuie acceptat faptul că probleme precum 
existenţa lui Dumnezeu sau nemurirea sufletului reprezentau, în acea epocă, nu doar 
chestiuni religioase, ci nucleul cel mai profund al dezbaterilor filosofice purtate atât de 
clerici, cât şi de laici.12  

Dacă cercetăm mobilul condamnărilor de la Conciliul al V-lea din Lateran, vom 
descoperi o fascinantă dezbatere - deopotrivă filosofică şi teologică - drept fundal intelectual 
al epocii în care au fost compuse Meditaţiile. Astfel, în textul celei de-a 8-a sesiuni, desfăşurate 

                                                 
7 Folosim, cu precauţie şi rezerve, traducerea în limba română semnată de C. Noica: René Descartes, Două 

tratate filozofice. Reguli de îndrumare a minţii. Meditaţii despre filozofia primă, Bucureşti 1992, 236. Pe lângă ediţia Noica 
am consultat şi traducerea, de asemenea imprecisă, a lui I. Papuc: Descartes, Meditaţii metafizice, 
Bucureşti 1993. Pentru textul original – în latină şi în franceză – al textelor lui Descartes, folosim ediţia 
de referinţă a lui Adams şi Tannery citată în nota anterioară. Vom abrevia numele acestei ediţii folosind 
notaţia uzuală în studiile de specialitate: AT. Citatul se găseşte în cele două versiuni la următoarele 
pagini: AT, VII, 2-3; AT, IX, 5. 

8 C. Noica, Viaţa şi filosofia lui René Descartes, în Descartes, Două tratate filozofice, 75-76. 
9 Dintre aceştia, merită consemnat H. Caton, autor al unui interesant studiu intitulat: The Problem of 

Descartes’s Sincerity, publicat mai întâi în The Philosophical Forum, Vol.II, No.3, 1971, 355-370, apoi 
inclus în volumul colectiv coordonat de G. J.D. Royal, René Descartes: Critical Assessments, II, London & New 
York 1991, 22-35. În eseul său Caton susţine – în implicită continuitate cu Julien Offray de La Mettrie 
(1709-1751) - că Descartes ar fi fost un materialist ateu care aborda probleme de factură religioasă doar 
pentru a camufla preocupările sale materialist-naturalist-fizicaliste. 

10 J. Cottingham, Cartesian Dualism: theology, metaphysics, and science, The Cambridge Companion to Descartes, 
Cambridge 1992, 237. 

11 “(…) it would be wrong to dismiss as a mere specious afterthought his professed religious motivation 
for writing on mind-body metaphysics” (Cottingham, Cartesian Dualism, 237). 

12 G. Hatfield, Routledge Philosophy GuideBook to Descartes and the Meditations, London & New York 2003, 45-46: 
“Such topics were part of the theoretical work of philosophy at this time. They were not simply matters 
for religious belief (or disbelief) but were part of philosophy and subject to rational scrutiny”. 
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în data de 19 decembrie 1513, vedem că sunt respinse acele idei care, pe de o parte, neagă 
nemurirea sufletului, iar pe de alta susţin teze averroiste, precum cea conform căreia ar putea 
exista un singur suflet intelectiv în mai multe trupuri omeneşti.13 Descartes îi menţionează 
în scrisoarea către doctorii teologi de la Paris pe aceia care afirmă mortalitatea sufletului 
sau imposibilitatea argumentării filosofice a existenţei lui Dumnezeu. Concret, ar putea 
fi vorba, după cum opinează Guy Bedouelle, despre şcoala averroistă din Padova şi 
reprezentantul acesteia, Pietro Pomponazzi (1462-1525). Ei afirmau – împotriva doctrinei 
aristotelice sintetizate în special de Sfântul Thoma d’Aquino – că doctrina creştină 
despre suflet nu poate fi apărată sub nici o formă cu argumente filosofice.14 În acelaşi timp 
nu trebuie să uităm că însuşi întemeietorul protestantismului, Martin Luther, declanşase un 
atac violent împotriva doctrinei catolice despre suflet, pretinzând că învăţătură „pură” 
a Sfintei Scripturi fusese alterată prin amestecul unor elemente de filosofie păgână (i.e. 
aristotelică).15 

Astfel motivat, Descartes solicită sprijinul doctorilor parizieni susţinând că 
dacă dovezile raţionale ale existenţei lui Dumnezeu precum şi cele despre nemurirea 
sufletului vor fi expuse public, „toate greşelile ce au existat vreodată cu privire la aceste 
chestiuni vor pieri în scurt timp din cugetele oamenilor”.16 Evident, nu trebuie să excludem 
nici o clipă motivaţia personală a autorului, dornic – după cum mărturiseşte în cea de-a 
doua meditaţie – să găsească un punct arhimedic al filosofiei sale, „ceva mic de tot care să 
fie sigur şi de neclintit”.17 În acelaşi timp nu putem trece cu vederea una din chestiunile 
cele mai controversate ale cartezianismului: cum se poate explica motivaţia lui Descartes 
întemeiată pe îndemnul papei Leon al X-lea, constatând totodată faptul că autorul 
francez respinge de-a lungul întregului său demers învăţătura Bisericii care a subliniat 
totdeauna unitatea substanţială a omului împotriva oricărei forme de dualism?18 Fără a 

                                                 
13 Ediţia englezească pe care am consultat-o pentru textul Conciliul Lateran V (1512-1517) este cea 

coordonată de N. P. Tanner, Decrees of the Ecumenical Councils, I, London/Washingdon, D.C. 1990, xxv şi 
655.  

14 G. Bedouelle, Lateran V Council, Encyclopedia of Christian Theology, Literele de la G la O, London & New 
York 2005, 886-887. 

15 O foarte precisă şi profundă expunere a „revoluţiei” lutherane putem găsi în J. Ratzinger, Eschatology. 
Death and Eternal Life (originalul german al lucrării este: Eschatologie – Tod und ewiges Leben, Regensburg 
1977), Washington D.C. 1988, 246-247. 

16 Descartes, Două tratate filozofice, 238; AT, VII, 6, respectiv AT, IX, 8. 
17 Descartes, Două tratate filozofice, 252; AT, VII, 24, respectiv AT, IX, 19. 
18 Aşa cum arată eruditul teolog german L. Ott în Fundamentals of Catholic Dogma, Rockford 1974, p. 97, în 

învăţătura Bisericii exprimată în cadrul Conciliului de la Viena (1311-1312) singura modalitate de a 
descrie relaţia dintre trup şi suflet e cea bazată pe conceptele thomiste de „formă” şi „materie”. Astfel, 
sufletul reprezintă „forma” trupului, cele două nefiind implicate într-o relaţie exterioară bazată pe 
postulatul existenţei a două substanţe (naturi) diferite. Împotriva atât a lui Descartes, dar şi lui Leibniz 
sau a teologului franciscan Johannis Olivi, Biserica a afirmat unitatea substanţială a trupului şi a sufletului. 
Catehismul Bisericii Catolice publicat în 1992 rezumă cât se poate de clar această învăţătură: „Unitatea sufletului 
şi a trupului este atât de profundă, încât sufletul trebuie considerat <forma> trupului; adică, trupul alcătuit 
din materie este un trup omenesc şi viu numai graţie sufletului spiritual; în om, spiritul şi materia nu 
sunt două naturi unite, ci unitatea lor formează o unică natură” (art. 365). 
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aborda aici asemenea probleme, reţinem situarea lui Descartes sub incidenţa exactităţii 
de tip matematic, lucru cu consecinţe decisive asupra întregii sale perspective: „n-am putut 
urmări – spune el – o altă ordine decât cea care e folosită de geometrii”.19 

Rezumând conţinutul celor şase meditaţii, Descartes evidenţiază una dintre 
ideile fundamentale ale antropologiei sale - distincţia  categorică dintre suflet şi corp - , idee 
care se află la rădăcina dezbaterilor ulterioare: 

„(…) întâiul şi cel mai însemnat lucru care se cere pentru cunoaşterea nemuririi 
sufletului este să alcătuim despre el un concept cât se poate de limpede şi cu desăvârşire 
deosebit de orice concept al corpului”.20 

Consecvent, aduce precizări importante de la bun început, vorbind anticipativ 
despre cele doua naturi, radical distincte, ale corpului şi sufletului: 

„(…) însuşi corpul, luat îndeobşte, este o substanţă şi prin urmare nu piere nici el 
vreodată. Dar corpul omenesc, în măsura în care se deosebeşte de celelalte corpuri, nu 
este alcătuit decât dintr-o anumită întovărăşire de membre şi alte accidente de acelaşi 
fel; pe când spiritul nu constă, la fel, din accidente, ci e o substanţă pură (…) trupul 
piere în adevăr foarte lesne, pe când spiritul este, din firea sa, nepieritor”.21 

De-a lungul celor şase meditaţii, urmând drumul îndoielii sistematice cu 
scopul de a putea edifica o construcţie cu totul nouă, întemeiată doar pe acele cunoştinţe 
ce-i par sigure, Descartes ajunge la cunoştinţa propriei existenţe ca o consecinţă a faptului 
de a gândi. „Eu sunt, exist – afirmă el în cea de a II-a meditaţie - ; e lucru sigur”.22 Cu alte 
cuvinte „sunt un lucru adevărat şi fiinţând cu adevărat”. Ce fel de lucru, însă? Categoric, 
„unul cugetător”.23 Subliniind caracterul a-corporal al cugetării postulează, astfel, principala 
caracteristică a sufletului, anume aceea de a gândi, a cugeta. Iată, deci, atributul definitoriu 
al acestei substanţe nemuritoare. Ulterior, în cuprinsul celei de-a VI-a meditaţii, autorul 
descrie atributul specific corpului, întinderea: 

„Întâlnesc de asemenea alte facultăţi, cum e cea a schimbării locului, a înfăţişării 
sub felurite figuri şi altele asemănătoare, care nu pot fi înţelese, mai mult decât cele 
dinainte, fără o substanţă căreia să-i aparţină şi nici prin urmare să fiinţeze fără ea: însă 
e vădit că acestea, dacă există într-adevăr, trebuie să aparţină unei substanţe corporale 
sau întinse, nu uneia cugetătoare, deoarece în conceptul lor limpede şi distinct e 
cuprinsă o anumită întindere, şi defel vreun act de gândire”.24 

                                                 
19 Descartes, Două tratate filozofice, 243; AT, VII, 13, respectiv AT, IX, 9. Un comentariu pertinent, inspirat de lectura 

eruditei lucrări a lui N. Schiffers, Anfrage der Physik an die Theologie, găsim în monografia lui J. Ratzinger, Introducere în 
creştinism. Prelegeri despre Crezul apostolic, Iaşi 2004, 43; originalul german al lucrării lui Ratzinger, Einführung in das 
Christentum.Vorlesungen über das Apostolische Glaubensbekenntnis, publicată pentru prima dată în anul 1968, a cunoscut 
reeditări în zeci de ediţii. Iată citatul pe care l-am avut în vedere mai sus: „Descartes consideră că certitudinea 
adevărată este cea pur formală, singura care este purificată de incertitudinile inerente lucrurilor reale. În orice caz, 
el anunţă deja cotitură spre epoca modernă atunci când la baza certitudinii mintale pune în esenţă modelul 
certitudinii matematice, ridicând astfel matematica la demnitatea de fundament al oricărei gândiri raţionale”. 

20 Descartes, Două tratate filozofice, 243; AT, VII, 13 şi AT, IX, 9-10. 
21 Descartes, Două tratate filozofice, 244; AT, VII, 14 şi AT, IX, 10. 
22 Descartes, Două tratate filozofice, 254; AT, VII, 27: “Ego sum, ego existo ; certum est”; AT, XI, 21: “Je 

suis, j’existe: cela est certain”. 
23 AT, XI, 21: „cogitans” ; „une chose qui pense”. 
24 Descartes, Două tratate filozofice, 293; AT, VII, 78-79 şi AT, IX, 62. 
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Asimilând eul propriu cu substanţa cugetătoare, mintea, iar nu cu cea întinsă, 
trupul, Descartes găseşte ocazia să introducă speculaţiile asupra raportului dintre cel două 
substanţe consemnând existenţa durerilor. El consideră că sufletul gânditor este strâns 
legat de trup, la modul cel mai intim şi profund, alcătuind împreună „un singur lucru”.25 
În ciuda acestei strânse corelaţii între trup şi suflet nu pierde niciodată ocazia de a sublinia 
„că este o mare deosebire între spirit şi corp, prin faptul că cel din urmă e totdeauna 
divizibil din firea sa, pe când spiritul e cu desăvârşire indivizibil”.26 De ce natură, însă, 
este această paradoxală corelaţie? Afirmând, direct, înrâurirea exercitată de trup asupra 
corpului, Descartes enunţă ipoteză care va declanşa dezbateri fără sfârşit: 

„(…) bag de seamă că spiritul nu este înrâurit nemijlocit de toate părţile corpului, 
ci doar de creier, sau poate chiar de o singură parte mică a acestuia, anume de cea în 
care se spune că sălăşluieşte simţul comun (lat. sensus communis; fr. le sens commun)”.27 

Completând tabloul mecanismelor cunoaşterii, în finalul celei de-a VI-a meditaţii 
vom întâlni una dintre lămuririle cele mai caracteristice gândirii carteziene. Astfel, 
pornind de la exemplul durerii resimţită într-unul din membrele corpului, el arată cum 
nervii, care stabilesc legătura între extremităţile organismului şi creier, pun în mişcare 
„părţile cele mai ascunse ale creierului” (lat. intimas cerebri partes) la care ajung, iscând 
astfel o agitaţie ce animă spiritul (lat. mens; fr. l'esprit) care, în final, va determina contracţiile 
musculare.28 

Apariţiei Meditaţiilor i-au urmat o serie de reacţii şi critici numeroase, în care 
diverşi autori au ridicat obiecţii (inclusiv) faţă de problema interacţiunii minte/trup. Pierre 
Gassendi întreabă, nu fără o undă de ironie, „cum se poate face ca ideea corpului, care 
e întins, să fie înregistrată de o substanţă ce nu e întinsă? Şi ca acelaşi corp întins să fie 
unit cu spiritul?”29 Fără a insista, Descartes – după cum precizează şi Constantin Noica în 
comentariul său – „nu-şi îmbogăţeşte, asupra punctului acesta, vederile din Meditaţii”.30 
Scurt şi concis, el arată doar că „unirea spiritului cu trupul (…) e întru totul adevărată, fără 
a fi nevoie ca spiritul să fie răspândit în tot corpul, căci esenţa lui nu e de a fi întins, ci 
doar de a gândi”.31 

Dezbaterea va deveni tot mai amplă în special din pricina intervenţiei, semnificative, 
a Prinţesei Elisabeta a Boemiei. După ce a citit – în cursul anului 1643 – Meditationes de Prima 

                                                 
25 Descartes, Două tratate filozofice, 294; AT, VII, 81  şi AT, IX, 64. 
26 Descartes, Două tratate filozofice, 298; AT, VII, 85-86 şi AT, IX, 68. 
27 Descartes, Două tratate filozofice, 298; AT, VII, 86 şi AT, IX, 69. 
28 Descartes, Două tratate filozofice, 299; AT, VII, 87 şi AT, IX, 69. Referindu-se la asemenea fragmente - precum 

cele citate sau rezumate de noi – din cuprinsul meditaţiei a VI-a, D. Brown arată consecinţele şi impresiile pe 
care acest tip de expuneri le generează în mintea cititorilor: “On the impressionable, like my student, this 
generates the view that mind and body are metaphysically autonomous realms that interact through some 
fairly peculiar causal mechanism starring the pineal gland”; D. Brown, Descartes’ Body a Mode of Mind, în 
Henrik Lagerlund (ed.), Forming the Mind. Essays on the Internal Senses and the Mind/Body Problem from Avicenna to 
the Medical Enlightenment, Netherlands asta-i ţară, nu oraş 2007, 264. 

29 Descartes, Două tratate filozofice, 352; AT, VII, 339; AT, IX, 213. 
30 Descartes, Două tratate filozofice, 359, nota 1. 
31 Descartes, Două tratate filozofice, 359, nota 1.  
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Philosophia, distinsa doamnă a întreţinut cu autorul o corespondenţă susţinută.32 Născută la 26 
Decembrie 1618, Elisabeta Simmern van Pallandt a fost fiica lui Frederik al V-lea, viitor 
rege al Boemiei, şi a Elizabethei Stuart, fiica lui James I al Angliei şi sora lui Carol I-ul. 
Preocupată întreaga sa viaţă de probleme de filosofie şi teologie, cunoscătoare, de asemenea, 
a matematicii şi a ştiinţelor naturii, a murit la 8 februarie 1680 ca stareţă a mănăstirii 
luterane din Herford. Despre relaţia dintre ea şi Descartes s-a speculat mult, cum putem 
vedea şi din următoarea notă a lui Gheorghe Brătescu: 

„Ne este totuşi greu să credem că Descartes nu urmărea decât să o consoleze, din 
caritate, pe Prinţesa palatină pentru dizgraţia ei, când îi scria la 21 mai 1643: ‘Sunteţi 
foarte inteligentă şi foarte frumoasă… atât de inteligentă şi de frumoasă, încât îmi 
pierd cumpătul când vă văd şi sunt atât de tulburat încât pierd şirul ideilor’”.33  

Dincolo de asemenea picanterii rămâne, însă, conţinutul filosofic al corespondenţei 
care, în cele din urmă, a avut o contribuţie însemnată la apariţia ultimei scrieri carteziene, Les 
passions de l'âme (1649). Totul a început cu scrisoarea prinţesei din 6/16 Mai 1643, unde 
întâlnim întrebarea-cheie rezultată în urma lecturii Meditaţiilor: 

„(…) cum poate sufletul omului să determine spiritele din corp să înfăptuiască 
acţiuni voluntare (nefiind acesta decât o substanţă gânditoare)”.34 

Încercând să răspundă acestei probleme, Descartes s-a văzut nevoit să admită, mai 
întâi, faptul că interacţiunea trup/suflet poate fi cunoscută doar prin îndeletnicirile obişnuite 
ale vieţii de zi cu zi şi prin dialog, excluzând atât metafizica – care ne face accesibilă doar  
cunoaşterea sufletului – cât şi matematica – care ne ajută să înţelegem noţiunea de corp.35 În 
contextul aceleiaşi scrisori, oarecum paradoxal şi contradictoriu, Descartes pare dispus să 
accepte – pentru a evita dificultăţi de care el însuşi era conştient – o anumită întindere şi 
                                                 
32 Există o multitudine de traduceri, studii şi monografii dedicate acestui subiect. Una din cele mai valoroase 

ediţii folosite de noi este cea realizată de L. Shapiro, The Correspondence Between Princess Elisabeth of Bohemia and 
René Descartes, Chicago 2007. De asemenea, în limba engleză poate fi consultată ediţia mai veche a lui J. J. 
Blom: Descartes, his moral philosophy and psychology, New York 1978. O sinteză utilă pentru o vedere de ansamblu 
asupra vieţii şi corespondenţei prinţesei Elisabeta a Boemiei este Women Philosophers of the Seventeenth Century, 
semnată de J. Broad de la Monash University, Cambridge 2002; aici găsim o trecere în revistă a bibliografiei 
tematice – la paginile 14 şi 15. Din sutele de studii dedicate prinţesei, recomandăm textul bine echilibrat a lui 
D. Tollefsen, Princess Elisabeth and the Problem of Mind-Body Interaction, Hypatia: A Journal of Feminist 
Philosophy, 14, 3, 1999, 59-77. Prezentat sub formă de conferinţă în cadrul „Midwest Conference in Early 
Modern Philosophy” (Mai, 1997), textul lui Tollefsen poate fi citit online la adresa  

   http://muse.jhu.edu/journals/hypatia/v014/14.3tollefsen.html  În contextul acestui studiu găsim o critică nuanţată a 
lecturilor feministe aplicate corespondenţei prinţesei Elisabeta, însoţită de o pledoarie, bine argumentată, în 
favoarea unei interpretări dez-ideologizate, filosofice a textelor.  

33 Gh. Brătescu, Studiu introductiv, René Descartes, Pasiunile sufletului, Bucureşti 1984, 9. În monografia sa, D. 
M. Clarke menţionează (în traducere engleză) un fragment de aceeaşi natură extras dintr-o dedicaţie către 
prinţesa Elisabeta: “When I also consider that such a varied and prefect knowledge of everything is found, 
not in some professor who is already old and has spent many years in contemplation, but in a young princess 
who in beauty and age is more likely one of the Graces than an ageing Minerva or one of the Muses, I cannot 
avoid being lost in the greatest admiration” – D. M. Clarke, Descartes: A Biography, Cambridge 2006, 261. 

34 AT, III, 661: « (…) comment l’ame de l’homme peut déterminer les esprits du corps, pour faire des actions 
volontaires, (n’estant qu’une substance pensante) ». 

35 Scrisoarea din 28 Iunie 1643, în AT, III, 692. 
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materie ca fiind proprii sufletului.36 Într-un incitant studiu, La question de l’union de l’âme et 
du corps en général,37 Vlad Alexandrescu arată, pe de o parte, faptul că raportul suflet/corp 
presupune concepte mai solide decât cele din Meditaţii, iar pe de altă parte, faptul că Elisabeta 
are anumite aşteptări în ce priveşte explicarea acestui raport: 

„Conformément à sa formation philosophique, elle aurait attendu que Descartes 
trouve cette catégorie médiatrice plutôt dans quelque chose de matériel, que dans 
quelque chose de spirituel, ce qui, de son point de vue, aurait eu l’avantage de permettre 
de se représenter pourquoi l’âme este tellement sujette aux fausses impressions que les 
<vapeurs> du corps lui trasmettent”.38 

Ca urmare a problematicii suscitate de epistolarul cu prinţesa palatină, Descartes va 
ajunge să scrie ultima operă publicată în timpul vieţii sale: Les passions de l'âme (1649).39 
Dedicată explicit prinţesei Elisabeta, opera în cauză reprezintă, categoric, o ruptură radicală 
faţă de întreaga tradiţie de gândire anterioară (patristică şi scolastică) dedicată „pasiunilor” 
(sau „patimilor”) sufleteşti. Pentru cunoscătorii literaturii de gen, din a căror opere de vârf 
enumerăm best-seller-urile Venerabilului Louis de Granada, La Guia de Pecadores (1555; în 
rom. Călăuza păcătoşilor)40 şi a Sfântului Francisc de Sale, Introduction à la vie devote (1609; în rom. 
Întroducere în viaţa evlavioasă),41 cărţi ce au cunoscut sute de editări şi re-editări, diferenţele care 
apar între antropologia şi morala carteziană şi cea a autorilor clasici sunt radicale.42 Detaşarea 
pe care Descartes a arătat-o, pe de o parte, faţă de  moştenirea filosofiei clasice greceşti,43 iar 
pe de altă parte faţă de tradiţia de gândire scolastică (strâns legată de cea patristică), este 
cristalizată în atitudinea fizicalist-mecanicistă a autorului. Iată cum surprinde Gheorghe 
Brătescu diferenţa dintre perspectiva carteziană şi cea clasică asupra omului şi pasiunilor: 

                                                 
36 AT, III, 694. 
37 Publicat în V. Alexandrescu/D. Jalobeanu (ed.), Esprits modernes. Études sur les modèles de pensée alternatifs aux 

XVIIe-XVIIIe siècles, Bucureşti/Arad 2003, 95-116. 
38 Alexandrescu, La question de l’union de l’âme et du corps en général, 96-97. 
39 Iată titlul ediţiei originale cu toate datele “tehnice” aferente: Les Passions de l'Ame. Par René Des Cartes, A Paris, Chez 

Henry Le Gras, au troisiéme Pilier de la grand’ Salle du Palais, à L couronnée. MDCXLIX. Avec Privilège du Roy 
(cf. Adam, Avertissement, în Oeuvres de Descartes publiées par Adam & Tannery, IX, Paris 1909, 293).  

40 Am folosit următoarea ediţie a operei Venerabilului Louis de Granada: The Sinners Guide in Two Books, 
Philadelphia 1844. 

41 Saint Francis of Sales, Introduction to the Devout Life, New York 2007. 
42 De-a lungul expunerii şi analizei ce vor urma ţinem cont de opinia pertinentă exprimată de R. Ariew în 

Descartes and Scholasticism: the intellectual background to Descartes’ thought: “[…] it is not sufficient, when 
discussing Descartes’ relations with scholastics, simply to enumerate and compare the various Cartesian and 
scholastic doctrines. To understand what set Descartes apart both from scholastics and also from other 
innovators, one has to grasp the reasons behind the various opinions, but beyond that, one has to understand 
the intellectual context in which these reasons played a role, to see what tactical measures could have been 
used to advance one’s doctrines or to persuade others of them” – J. Cottingham (ed.), The Cambridge Companion to 
Descartes, Cambridge 1992, 58. Ca urmare a acestui studiu Ariew a publicat ulterior o monografie fundamentală, 
Descartes and the Last Scholastics, New York 1999, a cărei lectură este deosebit de instructivă. 

43 El afirmă, neechivoc, încă din prima frază a tratatului Pasiunile sufletului că: „Nicăieri nu apare mai bine cât de 
nemulţumitoare sunt cunoştinţele pe care le avem de la antici ca în ce au scris ei despre pasiuni.” În contextul 
aceluiaşi text adaugă: „(…) ce ne-au lăsat ca învăţătura anticii este atât de neînsemnat şi în cea mai mare parte 
atât de puţin credibil, încât nu pot nutri nici o speranţă de a mă apropia de adevăr decât îndepărtându-mă de 
căile pe care le-au urmat ei” (Descartes, Pasiunile sufletului, 55). În ediţia Adam & Tannery, XI, Paris 1909, 
citatele pot fi găsite la paginile 327 şi 328.  



DUALISMUL CARTEZIAN - O ECUAŢIE FĂRĂ SOLUŢIE? 
 
 

 97 

„Viziunea lui Descartes era, într-adevăr, cu totul diferită de cea a autorilor pomeniţi. Pe 
el nu-l interesau cu precădere schemele de clasificare a pasiunilor în genuri şi specii, 
nici punerea în evidenţă a rolului care-i revine graţiei divine în apărarea omului de 
relele izvorând din dezlănţuirea pasiunilor. După părerea lui, studiul pasiunilor nu putea fi 
întreprins temeinic nici de teologi, nici de metafizicieni şi nici de moralişti, ci doar de 
savanţii capabili să cerceteze în mod obiectiv fenomenele naturii”.44 

În continuarea citatului de mai sus, Gh. Brătescu ne atrage atenţia asupra unui 
fragment din scrisorea-prefaţă a Pasiunilor sufletului unde Descartes însuşi susţine că: 
„[...] planul meu n-a fost să explic pasiunile ca orator, nici chiar ca teoretician al moralei, ci 
doar ca naturalist.”45 

Cât despre  chestiunea raportului dintre trup şi suflet, ca de altfel despre întreg 
aparatul cognitiv, el oferă o explicaţie mecanicistă ce înlocuieşte şi reifică întreaga antropologie 
filosofică clasică. Caracterul mecanicist al viziunii sale reiese în primul rând din metaforele pe 
care le foloseşte pentru a descrie funcţionarea organismului omenesc. Între aceste metafore 
la loc de cinste se află aceea a ceasornicului (cf. articolul XVI). Revenind la problema care ne 
interesează în mod special, interacţiunea trup-suflet, unul dintre cele mai concludente şi 
nuanţate fragmente ne este furnizat de articolul XXXI din Pasiunile sufletului: 

„(…) deşi sufletul este legat de tot corpul, există în corp o anumită parte în care 
sufletul îşi exercită totuşi funcţiile într-un mod mai deosebit decât în celelalte. Se crede 
îndeobşte că această parte este creierul, sau poate inima: creierul, fiindcă de el sunt legate 
organele simţurilor, iar inima fiindcă s-ar părea că în ea se simt pasiunile. Dar examinând 
atent lucrurile, cred că am constatat cu evidenţă că partea corpului în care sufletul îşi 
exercită în mod nemijlocit funcţiile nu este nicidecum inima şi de asemenea nici creierul, ci 
numai cea mai interioară dintre părţile lui, şi anume o glandă foarte mică, aşezată în 
mijlocul substanţei creierului şi astfel suspendată deasupra conductei prin care spiritele din 
cavităţile anterioare ale creierului comunică cu spiritele din cavitatea posterioară, încât cele 
mai mici mişcări care se produc în această glandă pot schimba într-o măsură însemnată 
direcţia acelor spirite, după cum invers, cele mai mici schimbări care intervin în deplasarea 
spiritelor pot schimba într-o măsură însemnată mişcările acestei glande”.46 

Furnizată la o distanţă de peste 15 ani faţă de tratatul său L’Homme,47 explicaţia 
întemeiată pe funcţia mediatoare a glandei pineale (Greacă: kônarion; Latină: glandula pinealis) 
este reluată fără nici o modificare semnificativă. După cum a arătat profesorul Gert-Jan 
C. Lokhorst în articolul său din Stanford Encyclopedia of Philosophy (online),48 ideea lui Descartes 

                                                 
44 Gh. Brătescu, Descartes şi dialectica pasiunilor, studiu introductiv la René Descartes, Pasiunile sufletului, 7. 
45 Descartes, Pasiunile sufletului, 7. AT, XI, 326: « [...] mon dessein n'a pas este d’expliquer les Passions en Orateur, 

ny même en Philosophe morale, mais seulement en Physicien ». 
46 Descartes, Pasiunile sufletului, 73. AT, XI, 349-350. 
47 Deşi publicat postum, în 1662, la Leyda sub titlul: Renatus Des Cartes De Homine, figuris & latinitate donatus à 

Florentio Schuyl, Inclytœ Urbis Sylvœ Ducis Senatore, & ibidem Philosophiœ Professore, micul tratat a fost scris, foarte 
probabil, între 1630 şi 1633. 

48 J.C. Lokhorst, Descartes and the Pineal Gland, http://plato.stanford.edu/entries/pineal-gland/  Un alt articol foarte 
util, dedicat originalităţii lui Descartes în privinţa modului în care integrează glanda pineală în sistemul său 
mecanicist, este: J.C. Lockhorst/T. T. Kaitaro, The Originality of Descartes’ Theory about the Pineal Gland, 
Journal of the History of the Neurosciences, 10/1, 2001, 6-18. 
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despre glanda pineală are o tradiţie venerabilă, care implică nume celebre ale medicinii şi 
filosofiei clasice precum Galenus, Posidonius din Bizanţ, Nemesius din Nemesa şi (adăugăm 
noi) Grigore Palamas. Introducerea ei în explicaţiile carteziene apare în contextul unei 
explicaţii unde întâlnim, totodată, conceptul de spirite animale concepute ca sumă a unor 
particule sangvine extrem de fine care se propagă asemenea unor curenţi prin nervi: 

„(…) trebuie să se ştie că arterele care le aduc de la inimă, după ce s-au împărţit 
într-o mulţime de încrengături şi [după ce] au format acele mici ţesuturi care sunt 
întinse ca nişte tapiserii pe fundul concavităţilor creierului, se adună în jurul unei mici 
glande dispuse aproape în mijlocul substanţei acestui creier, chiar la intrarea concavităţilor 
lui; în acel loc se găseşte un mare număr de găurele prin care cele mai fine particule din 
sângele pe care-l conţin pot să se scurgă în glanda aceasta, dar care sunt atât de strâmte, 
încât pe cele mai mari [particule] nu le lasă să treacă”.49 

Folosind ca elemente-cheie ale viziunii sale noţiunile de nervi, spirite animale precum şi 
glanda pineală, René Descartes imaginează un sofisticat tablou explicativ al modului în care 
corpul şi sufletul interacţionează. Astfel, dacă nervii sunt similari unor mici tubuşoare ce 
străbat muşchii legând terminaţiile organismului şi epiderma de glanda situată în centrul 
creierului,50 spiritele animale – descrise de el ca fiind particule materiale, de sânge, de 
dimensiuni microscopice - care circulă prin interiorul acestora, transmit senzaţiile de la periferie 
spre creier unde sufletul poate interacţiona cu corpul omenesc prin medierea glandei pineale. 
Pe scurt, acest organ cerebral poate fi mişcat, împins „pe de o parte de suflet, iar pe de alta de 
spiritele animale” (art. XLVII).51 În concluzie, „pasiunile sunt percepţii sau sentimente sau 
emoţii ale sufletului care sunt raportate în mod special la suflet şi care sunt cauzate, întreţinute 
şi întărite printr-o anumită mişcare a spiritelor”.52 

Confruntaţi cu asemenea explicaţii atât prinţesa Elisabeta cât şi oricare alt cititor 
se vor întreba imediat: daca sufletul este de natură spirituală, având ca atribut definitoriu 
gândirea, cum poate fi atunci mişcat de un impuls de natură corporală, fie el oricât de subtil? 
Acceptând postulatul dualismului substanţial Descartes a intrat într-o aporie insolubilă; 
astfel, orice încercare de a restabili unitatea profundă a fiinţei omeneşti este sortită eşecului. 
În acest sens, nu este deloc întâmplătoare una din cele mai transparente mărturii exprimată 
prin refuzul de a discuta această chestiune: 

„(...) ignoranţii pot, într-un sfert de oră, să ridice mai multe probleme de acest tip 
decât poate răspunde cel mai învăţat om într-o viaţă; şi de aceea nu mă obosesc să 
răspund vreunuia dintre ei.”53 

                                                 
49 Cităm traducerea lui I. Deac: Lumea, Bucureşti 2003. AT, XI, 129. 
50 În Pasiunile sufletului, de exemplu, întâlnim următoarea descriere a nervilor: „(…) sunt ca nişte firişoare sau ca 

nişte mici tuburi, ce vin toate din creier şi conţin, la fel ca şi creierul, un fel de aer sau vânt foarte subtil care 
poartă numele de spirite animale” (Descartes, Pasiunile sufletului, 59). 

51 Descartes, Pasiunile sufletului, 82. 
52 Descartes, Pasiunile sufletului, 71. 
53 Scrisoare către Clerselier din 12 Ianuarie 1646, inclusă în traducerea franceză a Meditaţiilor publicată în 1647. 

« (…) les plus ignorants en peuvent plus faire, en un quarte d’heure, que tous les savants n’en  sauraient 
résoudre en tout leur vie : ce qui est cause que je ne me suis pas mis en peine de répondre à aucune. Et celle-
ci, entre autres, présupposent l’explication de l’union qui est entre l’âme et le corps, de laquelle je n’ay point 
encore traité ». AT, IX, 213. 




