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 Oricât ar p�rea de paradoxal, anumite observa�ii �i 
rezultate ale semioticii abductive vin – indirect –, "oblic" 
interpretate �i valorificate, s� sprijine un astfel de punct 
de vedere. C� este a�a ne-o poate cel mai bine demonstra 
prezentarea modului în care avocatul revaloriz�rii 
abduc�iei în cercetarea semiotic� contemporan�, danezul 
Ivan Almeida,  abordeaz� problematica raporturilor din-
tre semiotic� �i textualitatea filosofic�. 

 

 Relativ la remarca lui Voltaire privind filosofia lui 
Descartes, Almeida ne atrage aten�iai c�:  “în spatele 
acestui sarcasm se afl� o observa�ie destul de corect�. în 
fapt, Descartes a inaugurat o manier� de a concepe 
filosofia nu atât ca o scrutare fundamental� a realului, 
cât ca o metod� de a sonda maniera în care realul devine 
inteligibil. La el, «ratio cognoscendi» trece înaintea lui 
«ratio essendi» al celor vechi. Dar abia �i mai ales Kant 
va consacra primatul filosofic al lui «ratio cognoscendi». 
în dou� articole memorabile (1923a, 1923b)ii care 
precedau no�iunea peirceean� a «instinctului» natural al 
adev�rului, Kant elaboreaz� o teorie a «nevoii de 
ra�iune» sau a «credin�ei ra�ionale», care s-ar afla la 



 
 
124 

 
R O S L I R   

Revista  Român�  de  Semio-Logic�   (pe  Internet) 
 
 
 

 
 

1-2   /   2002 
 
 
 

baza oric�rei posibilit��i de afirmare a sufletelor. Dup� 
el, nici o cunoa�tere nu este posibil� dac� ea nu 
corespunde a�tept�rilor care orienteaz� gândirea, din 
interiorul s�u. La fel cum orientarea în spa�iu 
(recunoa�terea punctelor cardinale) nu este posibil� 
decât pe baza percep�iei noastre interne privind "stânga" 
sau "dreapta", a�a �i ra�iunea are – ca s� spunem a�a – 
ra�iuni pe care percep�ia nu le are. Acestea nu doar 
filtreaz� ceea ce poate fi agreat ca fiind în lume, ci, în 
acela�i timp, permit dezvoltarea de «conjecturi» 
(Muthmaßungen) asupra a ceea ce, chiar dac� 
actualmente nedemonstrabil, este, în mod ra�ional, 
«previzibil», chiar în afara lumii obiective" [1: 40-41]. 

 

 Revenind la filosofie, Almeida scrie:  "Îndr�z-
nesc, atunci, s� spun c� filosofia este, într-o oarecare 
m�sur�, fic�ional�, c�ci ceea ce conteaz� pentru ea e mai 
pu�in ordinea existentelor decât trama conceptual� («or-
dinea ra�iunilor») ce face existentele gândibile" [1:41]. 

 Or, o observa�ie asem�n�toare vine s� fac�, a�a 
cum s-a v�zut, �i Guy Lardreau, în lucrarea sa dedicat� 
tocmai raporturilor dintre fic�iunea filosofic� �i aceea 
specific� SF-ului [3: 20 sqq]. Caracterul fic�ional sau mai 
exact cvasi-fic�ional al filosofiei este intim legat de 
caracterul ei speculativ, în m�sura în care accept�m 
faptul c� o specula�ie nu imagineaz� atât o lume posibil�, 
cât, tematizând putin�a ei, o face real-virtual�.  

 "Acest accent pus pe tram�, continu� Ivan 
Almeida, a permis degajarea no�iunii, corelative, de 
«textualitate filosofic�». M. Guéroult a încercat s�-i 
aplice lui Descartes însu�i aceast� schimbare de optic�, 
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anticipând, astfel, în 1953, ceea ce se nume�te ast�zi 
tratamentul semiotic al unui text de filosofie. Dar aceast� 
r�sturnare cartezian� este, în fapt, aplicabil�, în mod 
retrospectiv, întregii filosofii, c�ci, dac� se poate postula 
pentru real o anumit� construc�ie ontologic�, planurile 
pe care le putem extrage de aici nu vor fi niciodat� decât 
cele ale diverselor arhitecturi ale «gândirii lumii». Re-
marca lui Voltaire poate fi de aici generalizat�: întreaga 
filosofie este de natur� interpretativ�, c�ci validitatea sa 
depinde mai pu�in de adev�rul referen�ial al enun�urilor 
sale, cât de puterea elucidant� a tramei sale" [1: 41].  

Or, dac� este adev�rat c�, în filosofie, viz�m 
elucidarea tematiz�rilor privind faptul-de-a-fi (sau: 
faptul-de-a-fi ca fiin��-spus�) �i privind interac�iunea 
noastr� comunicativ� în ceea ce le prive�te, rezult� c� 
filosofia este,  într-adev�r, o activitate semiotic� supra-
interpretativ�, adic�: elucidant�.  

 

 Printre multele defini�i ale filosofiei se num�r� �i 
aceea conform c�reia ea este, în fond, arta de a 
argumenta, ceea ce ar însemna c� tramele argumentative 
sunt cele care-i dau pân� la urm�, specificitatea. E ceea 
ce (de�i adev�rat, dar nu �i complet) �i semioticianul 
danez vrea s� scoat� în eviden��, atunci când, referindu-
se la tramele specifice filosofiei, scrie:  "aceste trame pot 
fi numite argumentative, cu condi�ia ca s� în�elegem prin 
aceasta mai curând parcursuri de intelec�ie, decât o 
tehnic� de demonstra�ie. C�ci ele se servesc de mijloace 
de validare care, de�i mereu ra�ionale, nu sunt în mod 
necesar de natur� demonstrativ�. «Textualitatea filoso-
fic�» e chiar acest principiu arhitectonic care orienteaz� 
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figurile gândirii dup� o tram� care le face acceptabile. 
No�iunea de textualitate re�ine nu numai ordonarea 
ra�iunilor sau condi�iilor de inteligibilitate, ci, în egal� 
m�sur�, �i, maniera în care aceast� ordine afecteaz� 
limbajul care o poart�" [1: 41]iii. 

 S� ne amitim, îns�, înc� o dat�,  profunda obser-
va�ie a lui G. Liiceanu, care atr�gea aten�ia asupra 
faptului c�  “pentru a filosofa,  nu de alte cuvinte e nevo-
ie, ci de alte idei”iv.  

 

 Semioticianul danez aici prezentat, pe de alt� 
parte, consider� �i el c�:  "filosofia se construie�te în lim-
baj natural. Din acest punct de vedere, un text filosofic 
func�ioneaz� pe baza a nu conteaz� c�rui discurs, cu 
doza necesar� de «flou» proprie figurilor limbajului 
ordinar. în�elegerea sa trece prin toate constrângerile de 
interpretare a limbajului. în consecin��, ceea ce este tipic 
filosofic va fi determinat prin forma secund� dup� care 
aceste figuri sunt în mod riguros recategorizate �i 
structurate în trame conceptuale" [1: 41-42]. 

  Adev�rata filosofie, s-a spus, este, în fond, o 
"epic� de idei". De aceea, denun�ând nefericita  inversare 
a raportului natural dintre text �i discurs, constant 
prezent� în concep�ia lui Almeida – dar �i în cele ale 
semioticienilor care exploreaz� versantul structural al 
semiozei – precum �i confundarea caracterului filosofic 
al unui anumit discurs (s� spunem, de exemplu, unul 
religios), cu discursivitatea filosoficului însu�i, s� 
concedem totu�i asupra juste�ei de fond a celor spuse de 
el mai sus. 
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NOTE: 
 
 
                                                 
 
i  L'interprétation abductive et les régles du raisonnable. 
Sémiotique et philosophie; în: Documents de Travail et pre-
publications, nr.197-198-199/1990, seria A, Centro Internazionale di 
Semiotica e di Linguistica. 
 
ii Fragmentele din Gândirea lui Kant, la care se refer� autorul danez 
sunt urm�toarele:  
 1) "în acest punct, survine dreptul de nevoie de ra�iune (das 
Rechts des Bedürfnisses der Vernunft),  ca principiu subiectiv, de a 
presupune �i de a admite un lucru, chiar dac� el nu este autorizat s� 
pretind� o cunoa�tere în func�ie de principii obiective �i în 
consecin�� de a se orienta în gândire..." (1923b: 137) (op.cit., p. 40).  
 2) "O pur� credin�� ra�ional� (Vernunftglaube) este deci 
panoul indicator sau compasul gra�ie c�ruia gânditorul speculativ 
poate s� se orienteze în timpul incursiunilor sale ra�ionale în câmpul 
obiectelor suprasensibile, iar omul dotat cu ra�iune comun� dar 
(moralmente) s�n�toas�, s�-�i traseze, în ceea ce îl prive�te, într-o 
inten�ie la fel de bine teoretic� sau practic�, un drum pe deplin 
conform întregului sfâr�it al destina�iei sale: �i este de asemenea 
aceast� credin�� natural� cea care trebuie s� fie dat� ca fundament 
al oric�rei revela�ii" (1923b: 142) (op.cit. p. 43).  
 3)"Inceputul conjectural al istoriei oamenilor  (Munthmaß-
licher Anfang der Menschengeschichte)  este cealalt� lucrare citat� 
de autorul danez, ca fiind o magistral� ilustrare a unui "exerci�iu 
genial de abduc�ie" (op.cit., p. 40). 

 
iii Ca o parantez�, se poate observa, în rândurile de mai sus, prezen�a 
t�cut� a concep�iei lui Foucault privind discursivitatea ca "monu-
ment", din Archeologie du savoir. A se vedea, în acest sens, discu�ia 
pe care o poart� Dominique Maingueneau, în Genèses du discours, 
Pierre Mardaga Èditeur, Bruxelles, 1984, pp. 8 sqq. 

 
iv Cearta cu Filosofia, Humanitas, Bucure�ti, 1992, p. 50. 


