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Viorel Guliciuc

Dac e adev rat c "aproape totul pare reconstruibil într-o gândire asupra semnelor", atunci este tot atât
de adev rat i c semiotica poate i trebuie s - i propun ,
la un anumit moment dat s regândeasc i astfel s
încerce s reconstruiasc filosofia i discursul filosofic.
"Un studiu, chiar i succint, al raporturilor dintre
semiotic i filosofie ar fi incomplet dac nu ar putea
prevedea momentul în care cele dou discipline se
întâlnesc, nu atât în ceea ce prive te investirea semioticii
de c tre filosofie, cât în instalarea unei mi c ri semiotice
în îns i inima celui mai strict demers filosofic. Varia iunile ce urmeaz vor aborda acest subiect sub forma unei
evoc ri muzicale. «Semiotic », «faneroscopie», «pragmaticism», «logic abductiv » – pe oriunde se dore te a
se intra în meandrele filosofiei lui Peirce, se g se te
mereu un stil de gândire care pare a se structura în jurul
formei muzicale a «canon-ului». A explora, pe scurt,
aceast paradigm analogic poate s ne ajute s punem
în lumin r d cinile i implica iile filosofice ale
semioticii" i
A a cum se tie, canon-ul este, în muzic , o
structur de contrapunct, în care o aceea i melodie este
reluat , la sfâr itul unei p r i a unui cântec, cu un cert
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efect de întârziere. în cele mai stricte cazuri, aceast
reproducere decalat se face mereu relativ la acelea i
note i prezint tot atâtea teme câte voci are. De aici,
rezult c o melodie în canon, pe trei voci, va avea trei
teme i trei intr ri "enun iative". Astfel, în orice moment,
vom avea mereu o voce care cânt prima tem , o alta care
o va cânta pe cea de-a doua, iar ultima, pe cea de-a treia.
Efectul de armonie se datoreaz faptului c fiecare tem
este compus ca o explicitare armonic a fiec reia dintre
celelalte teme. La fel, ele se pot i suprapune într-o
ordine oarecare, cu condi ia s respecte distan ele
temporale ale "enun rii", f r a prejudicia, prin aceasta
acordul. Evident, ceea ce este esen ial în canon este
tocmai acest decalaj "enun iativ" al fiec rei voci, în
raport cu altele, care opereaz ca asimilare a valorilor
cardinale ale polifoniei cu pozi iile ordinale ale melodiei.
Rezultatul acestui "joc" este un efect paradoxal de
sincronism i de etalare. Astfel, pe de o parte, în orice
moment putem auzi – în suprapunere – totalitatea
dezvolt rii melodice, iar pe de alt parte, tot ceea ce se
g se te pe "verticala" vocilor se reg se te, la fel de
dezvoltat, i în "linearitatea" fiec reia dintre temele
melodieiii .
"Atunci când se abordeaz îndeaproape structura
teoriei peirceene a categoriilor, se poate, cu u urin ,
sesiza adoptarea implicit a schemei canon-ului muzical;
de exemplu, în principiul raportului valorilor cardinale
la pozi iile ordinale: ceea ce e prim este unu, ceea ce e
secund este doi, iar ceea ce-i ter este trei. Valorile
cardinale func ioneaz ca vocile armoniei, în timp ce
pozi iile ordinale se las asimilate temelor melodiei. Mai
1-2 / 2002
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mult chiar, urmând în continuare principiile acustice ce
permit compozi ia în canon, se poate spune c , dac este
posibil, în mod provizoriu, de a considera un fenomen
relativ la o singur categorie (de pild , aceea a
posibilit ii) aceasta – ca i cum s-ar putea asculta, în
mod izolat, prima voce a canon-ului – se datoreaz
faptului c el con ine, implicit, armonicele celorlalte
dou categorii.
Aceste armonice vor fi explicitate, atunci când se
va ivi prilejul, prin alte semne. Ontologic vorbind, faptul
c , în general, semnifica ia provine din posibilitatea pe
care o au lucrurile de a- i purta armonicele lor implicite
(un lucru seam n cu i trimite înainte de toate la el
însu i) asupra unor suporturi exterioare, declan ând,
astfel, mi carea semiotic , care este fapt de decalaj, de
urm rire i de rezonan "iii.
Este foarte important de remarcat c în i prin
intui ia "canon-ului semiotic", Almeida pare a viza, de
fapt, caracterul simfonic al filosoficului, pus în eviden
de Constantin Noica, întrucât, în ansamblul enun iativ al
unei simfonii, canon-ul e doar una dintre tehnicile utilizate, dup cum filosoficul are o desf urare complex ,
care nu poate fi refuzat , în favoarea înf ur rii simple a
canon-ului, oricât de sugestiv ar fi ea.
Pe de alt parte, s-ar putea spune c este
detectabil , în rândurile de mai sus ale semioticianului
danez, intui ia rezonan ei ca proces semiotic fundamental, ceea ce vine s deschid câmpul în care poate fi
detectat aceasta i în semioz , dup ce a fost atât de bine
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eviden iat
i pus în valoare i în alte domenii
iv
ontologice . Credin a, de factur clasicist a lui Ivan
Almeida, în puterea semiotic ordonatoare a unei
anumite forme muzicale, nu este singular v.
Este de re inut faptul c , în cele ce urmeaz , sintagma "niveluri ale discursului filosofic" nu va acoperi
ceva similar, în plan discursiv, cu ceea ce Ph. Sollers viza
în calitate de nivele (semantice) ale textului, atunci când
detecta urm toarele niveluri semantice pentru un text
modern: scriitura, inter-textualitatea, stratul superficial i
stratul metatextual. Lucian Culdavi i Traian-Dinorel
St nciulescu, au putut insista asupra faptului c , al turi
de codul verbal, omul mai utilizeaz i coduri comunicative non-verbale, de genul celui muzical, gestual sau
plastic.
Am putea avansa ipoteza conform c reia semioza
e atât de deschis dialogului teoretico-metodologic cu
alte discipline tocmai pentru c ea este, pân la urm , un
act, un proces sau un fenomen de rezonan . Mai mult,
chiar, poate c orice rela ie triadic este una rezonant
(între 2 elemente, pentru a avea rezonan , mai avem
nevoie i de un mediu, deci de un al treilea element). Dar,
dac semioza este un fenomen de rezonan , înseamn c
i cunoa terea va fi tot un fenomen de rezonan , ceea ce
e echivalent cu a spune c la ea particip 3 poli:
subiectul, obiectul i semnulvii. De altfel, Traian-Dinorel
St nciulescu a propus asocierea celor 4 tipuri de rezonan simbolic viii cu cele 4 tipuri de cunoa tere, recuperate de S. Marcus. Pe aceast baz , el ajunge, printre
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altele, s deosebeasc discursul filosofic de alte tipuri de
discurs.
"S vedem, acum, cum anume aceast paradigm
muzical a canon-ului - în special corolarul etal rii
lineare a valorilor de profunzime – ne permite s
în elegem reorganizarea gândirii filosofice propuse de
Peirce" ix.
În efortul de a fundamenta func ionarea tramei
filosofice, directorul Institutului "Borges" din Aarhus î i
propune s ilustreze modul în care Peirce a operat o
adev rat reinterpretare a istoriei filosofiei, prin concepia sa pragmaticist .
"Pot fi distinse, în istoria filosofiei, începând de
la Presocratici i pân la cea de-a doua jum tate a
secolului al XIX-lea – adic înainte de marea cotitur
lingvistic – dou mari perioade, care corespund unor
dou preocup ri distincte i complementare. Prima perioad , metafizic sau ontologic , care se desf oar de la
Presocratici la Descartes, este preocupat de fundamentele lucrurilor: cele mai înalte cauze, principiile prime,
esen a universal . Se poate spune c este vorba de o
cercetare de tip vertical: trebuie s se g seasc , deasupra sau dedesubtul lucrurilor, ceea ce le serve te drept
principiu sau fundament ascuns. Cea de-a doua perioad , inaugurat de Descartes se prezint ca o punere la
îndoial a eviden elor care permiteau interoga ia
metafizic : înainte de a cerceta principiile prime, oculte
ale lucrurilor, trebuie s ne întreb m care sunt garan iile
în elegerii pentru a le putea aborda cu certitudine.
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Descartes sus ine c , cunoa terea lucrurilor nu e imediat , c ci, între ele i în elegere exist aparen e: sarcina
filosofiei va fi aceea de a c uta o metod sigur pentru a
g si, în spatele fenomenelor, existen a real a noumenilor" x.
Rezultatul efortului lui Almeida e o sinops
istorico-structural a filosofiei înse i.
"În amândou cazurile, avem de-a face cu
actualizarea epistemei «reprezent rii»: ceva imediat
trimite la ceva ascuns. Mai mult, ceea ce este imediat în
prima orientare (lucrul individual) este exact ceea ce
devine ocult în cea de-a doua. Temele filosofie clasice
pot fi, atunci, citite ca un edificiu cu trei niveluri –
acoperi uri, etaje, funda ii – sau ca un acord a trei voci:

(GNOSEOLOGIE)
ONTOLOGIE)

1. fenomene
2. lucruri
3. principii"

xi

Se observ cum contextul genezei filosoficului se
transform într-unul al constituirii filosofiei înse i.
Modul în care filosofia lui Peirce "condenseaz "
atât istoria filosofiei, cât i filosofia îns i, nu poate fi
eviden iat decât prin prezentarea ideilor gânditorului
american.
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"Stilul filosofic al lui Peirce ne face s vedem, în
aceste trei voci verticalizate în profunzime (fenomenele
ascund lucrurile care ascund principiile) momentele unei
aceleia i linii melodice orizontale. Aceasta va fi inventarea «faneroscopiei». Ce este un fenomen, spune el, dac nu prezen a la spirit, a unui gând? Or, pentru a face
ca lucrul s corespund fenomenelor, iar primul principiu lucrurilor, trebuie s putem gândi lucrul ca fiind
diferit de fenomen, iar fundamentul ca fiind diferit de
lucruri. Dar, a le gândi ca diferite înseamn , în toate
cazurile, a le gândi; toate trei trebuie s devin gânduri,
deci fenomene de tip diferit. Ierarhizarea ontologic i
gnoseologic devine o simpl ierarhie de categorii de
fenomene. Singura posibilitate de a face o filosofie a
lucrurilor i a primelor principii se afl în reciproca
conversie provizorie a acestora dou precum i a lor în
fenomen: orice filosofie va fi deci «faneroscopic ».
Aplicând efectul de etalare propriu formei canon-ului
muzical, vocile vor fi devenit teme ale unei melodii
faneroscopice. Nimic nu va fi considerat, de aici înainte,
ca fiind ocult în sine, ci ca o aparen jucând rolul
structural al unei postpozi ii, ca o categorie de gândire
secund sau ter " xii.
Se poate constata c încercarea de valorizare pe
care ne-o propune Almeida nu este str in de anumite
accente ale fenomenologiei contemporane.
Lecturile fenomenologice ale lui Almeida sunt
prezente i în prezentarea proprium-ului filosofiei faneroscopice. "Astfel, un fenomen propriu zis va fi un fenomen de prim categorie, adic unul luat ca pur aparen-
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i posibilitate (fenomen-reprezentamen); un lucru în
sine va fi un fenomen din cea de-a doua categorie, adic
va fi luat ca existând i ca vizat al unei trimiteri (fenomen-obiect). În ceea ce prive te principiile, sub aparen a
unui fundament ontologic, ele nu vor fi, de fapt, decât
fenomene de cea de-a treia categorie, un soi de lege relativ la rela ia sau la habitudinea interpretativ (fenomeninterpretant). Se va reveni, mai târziu, asupra unei alte
accep iuni ce poate fi dat ideii de fundament"xiii.
Astfel, ontologicul se dizolv în semiotic.
"Dac «sensul» exist , în toate accep iunile sale
semantice, ontologice i axiologice, aceasta este pentru
c realitatea gândit prezint o structur , s spunem,
«canonic », pentru c în elegerea nu poate gândi nimic,
f r a explicita armonicele sale, ca fiind tot atâtea teme
autonome. Cucerirea sensului – noumen sau fundament –
e, de fapt, în ciuda iluziilor, o structurare de semne ce î i
urmeaz : o filosofie a decalajului în suprafa , o
semiotic («Semnifica ia ra ional a oric rei propozi ii e
în viitor», va spune Peirce - 5.427)"xiv.
Semioticul, se dovede te, astfel, a avea o natur
fundamental muzical .
"Aceast schimbare de punct de vedere, debueaz , în mod natural, într-o op iune metodologic de
prim importan , pe care Peirce a început prin a o
numi, cu W. James «pragmatism» i pe care el a rebotezat-o «pragmaticism». Aceast op iune consist în abandonarea, ca iluzorie, a oric rei interoga ii privind
esen ele. Dac totul se petrece la suprafa a fenomenal ,
semnifica ia lucrurilor nu se g se te în spatele lor, ci în
1-2 / 2002
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anturajul lor: a ti ce anume le acompaniaz , efectele pe
care le produc, locul pe care-l ocup , celelalte semne la
care trimit ele, habitudinile pe care le declan eaz , este
tot ceea ce avem nevoie pentru a le caracteriza. No iunile, în general, nu se stabilizeaz în etaje ontologice, ci
în configura ii semiotice. A cunoa te nu înseamn a atinge esen ele, ci a recupera peisaje de integrare" xv.
Încercând o parafraz la o spus a lui Adrian-Paul
Iliescu am putea considera c filosofia nu este domeniul generalit ilor particularizate contextual, ci domeniul
particularit ilor exemplare generalizate, luând ca exemple, în primul rând, operele celor mai mari filosofi.
xvi

"Pragmaticismul semiotic al lui Peirce nu este
reductibil nicidecum, nici la empirism, nici la idealism,
nici la scepticism. Este vorba de un realism logic: nu se
spune numai c tot ceea ce este gândibil este aparen ,
ci, la fel de mult – legând temele «canon-ului» cu alte
voci – c tot ceea ce este gândibil are un anumit tip de
realitate; ci, tot atât de mult, c tot ceea ce este gândit
devine, în mod necesar, un fenomen i implic o anumit
interpretare"xvii.
Este interesant de remarcat, în acest context, c
pentru Andrei Marga, de exemplu, concep ia filosofic a
lui Peirce poate fi calificat drept "realism critic al
sensului"xviii. Acest lucru vine s sublinieze caracterul
partizan al relecturii peirceene, pe care ne-o propune
semioticianul danez.
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"Cunoa terea lucrurilor i a fundamentelor lor e
o activitate tipic abductiv . Am v zut c nu ne întreb m
în leg tur cu ceva, decât atunci când în- elegerea e
tulburat de o îndoial , atunci când o situa ie de aparen aberant pune probleme. Orice cercetare a sensului devine atunci o întreprindere de lini tire a spiritului
pe linia oblic a unei explica ii. Orice cunoa tere – comun , tiin ific sau filosofic – consist într-o opera ie
logic de trecere de la situa ia de «îndoial », la aceea de
«credin », care înt re te spiritul într-un soi de habitudine. E vorba de a g si o alt cunoa tere – propozi ie
sau ansamblu de propozi ii – ipotetic , care, dac ar fi
adev rat , ar converti, imediat, faptul aberant în fapt
normal"xix.
Este, în ciuda aparen ei unei anumite influen e
carteziene, o mare deosebire între modul abductiv de
în elegere a specificului filosofiei i acela de inspira ie
cartezian (mo tenitor al celor mai valoroase tradi ii de
gândire antice) o deosebire major : aceea c semioza
abductiv pare a scufunda specificitatea filosoficului în
ipotetico-deductiv i astfel, în domeniul posibilit tii i nu
în acela al putin ei.
Este firesc ca el s considere c "marile construc ii filosofice sunt în realitate postul ri abductive de
trame de integrare, de fapte interpretative – configura ii
mereu laterale, niciodat transcendente – absolut indemonstrabile, capabile de a fi agreate de ra iune"
"S revenim la afirma ia privind condi ia semiotic a fundamentelor sau a primelor principii. Proble1-2 / 2002
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matica fundamentului poate fi vizat în dou maniere: a)
ca designant al gândibilului; b) ca circumscriind spa iul
non-gândibilului"xx.
Este lesne de observat c problema Grund-ului
este abordat dintr-o perspectiv care pare a fi influen at
de fenomenologia existen ial , a lui Heidegger sau/ i de o
anumi orientare hermeneutic actual , la rându-i
influen at de filosoful de la Freiburg.
"Dac fundamentul lucrurilor e gândibil, atunci
el va fi deci «ceva» care se situeaz în mod necesar într-o înl n uire de semne. Aceasta nu vrea s spun c
natura sa va trebui, pentru aceasta, s fie sensibil sau
intramundan , ci, ea va fi puternic fenomenal : deci
deloc într-un raport de «ascuns-manifestat» vizavi de
real. Consisten a sa va fi aceea a unui interpretant logic,
adic a unei habitudini interpretative. Se reg se te aici
logica inferen ei abductive: înaintea perplexit ii suscitate de existen a lucrurilor, se vizeaz o configura ie
inedit a c rei existen – dac ea ar fi adev rat – ar
permite g sirea unei normaliz ri a ceea ce e resim it ca
o problem , ca atunci când presupunerea unui peisaj,
permite interpretarea i situarea pieselor unui puzzle.
Aceast configura ie nu este nici demonstrabil , nici
observabil prin induc ie. Dup Peirce, abduc ia – care
e singura opera ie convenabil în acest caz – «presupune
ceva de un gen diferit de ceea ce am observat i adesea
ceva ce ne-ar fi imposibil s observ m în mod direct»
(2.640). Atunci, singurele criterii de verificare a diferitelor construc ii metafizice vor fi de c utat în valoarea
lor elucidant , în calitate de interpretan i logici. Aceste
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construc ii vor fi «agreate» de spirit, în m sura puterii
lor de a fixa credin e în habitudini generale stabile. Habitudinea general stabil , pe care Peirce o identific cu
no iunea de adev r, este un semn de a treia categorie, i
poart numele de «interpretant logic ultim»" xxi.
Dac , în sens relativ, acest mod de a în elege
specificitatea filosofiei este corect, în sens absolut, el
pare a tr da faptul c plasându-se în mod deliberat la
marginile gândirii, filosofia nu- i poate propune pur i
simplu normalizarea "habitudinal " a unui fapt sau altul,
ci normalizarea îns i a habitudinii. Aceasta înseamn c ,
deoarece faptul nea teptat este constant vizat în gândirea
filosofic , ea se constituie într-un act de normalizare a
"nea teptatului" însu i, a adar abduc ia se dovede te a fi
necesar , dar nu i suficient pentru a putea explica
filosoficul.
"Dar Peirce vizeaz la fel de mult i o accep iune a «fundamentului» (Grund) ca ceva negândibil, deci
ca non-semn. El îl identific principiului însu i al
orient rii semnelor în triade ordonate, în maniera unui
orizont de structurare. Dar, dac acesta e cazul, acest
fundament cade – prin ipotez – pe interdic ia wittgensteinian : deoarece nu este un semn «trebuie s t cem în
leg tur cu el». El poate, desigur, purta un nume, tot a a
dup cum putem numi enigmele, dar singura sa eficacitate va fi aceea de a limita spa iul la aceea ce poate fi
spus" xxii.
Este momentul s amintim, din nou, c , dup
reduc ia semiotic va trebui, inevitabil, (tocmai pentru c
1-2 / 2002
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gândirea filosofic , "rupt " fiind, procedeaz prin
radicalizare extrem ), pus întrebarea: cu ce drept vorbim
despre semne ?, inaugurând, astfel, nu numai o nou
"cotitur ", ci i o nou manier de a gândi i de a aborda
problema fundamentului. în aceast privin , intui iile lui
Peirce par s surclaseze abilit ile i capacit ile interpretative ale urma ilor s i.
"Iat , deci, pe scurt, cum î i prime te semiotica
justificarea filosofic dintr-o aceea i op iune care face
filosofia gândibil . O dat îndep rtat posibilitatea de a
face o filosofie a indicibilului, acest rol de interpretant ultim pe care i-l atribuie semiotica, ne face s ne gândim
la solu ia muzical ce i se d «canon-ului», pentru a evita fuga la infinit, prin recursul la «strette». «Strette» e o
varia iune inedit în melodia unei teme, care va permite
vocilor s se închid în mod progresiv, pân la o ultim
«pedal tonal » care fixeaz polifonia în nota fundamental i anun sfâr itul contrapunctului"xxiii.
Revenind la aspectul muzical al semiozei, semioticianul danez insist în a nu vedea caracterul simfonic al
filosof rii, acordându-i, în schimb, demnitatea de a avea
o structur la fel de complex ca aceea a unui cântecel
popular oarecare.
Or, este probabil cazul, unei specializ ri excesive,
care nu mai este apt de a orchestra mari ansambluri
conceptuale, în care fiecare linie melodic este independent , continuând s fie legat de toate celelalte i care
tr deaz , astfel, spiritul non-generic al semiozei.
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"Fundamentul, în eles ca interpretant ultim, este
aceast opera ie de aranjare provizorie, aceast
«strette» care sutureaz fuga infinit a interpretan ilor
punctuali, pentru a-i da discursului filosofic forma
închis a unui «text». Filosofia devine, astfel, mai degrab o opera ie de decriptare, o veritabil compozi ie,
cu tot ceea ce acest termen muzical evoc în leg tur cu
saturarea i rezonan a" xxiv.
Astfel, fundamentul filosofiei, în viziunea semiozei abductive, pierde i bruma de demnitate ontologic pe
care o mai avea.
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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.197198-199/1990, seria A, Centro Internazionale di Semiotica e di
Linguistica, p.1. De altfel, ca o alt parantez , preocuparea semioticienilor de acomodare reciproc a structurilor muzicale i respectiv
semiotice, a putut fi, înc o dat constatat la Urbino, în vara lui
1996 i la al i autori, cum e Herman Parret, de pild .
ii

I. Almeida, op. cit., p. 51.

iii

I. Almeida, op.cit., pp. 51-52

iv

Prin eforturile lui Traian-Dinorel St nciulescu, mai ales. Relativ la
importan a semiotic a codului muzical, a se vedea i Traian Dinorel
St nciulescu [13: 42-44]. Mituri ale crea iei. Lecturi semiotice, Editura
"Performantica", Ia i, 1995, p. 159.
v

a. Ea pare a fi de aceea i factur cu aceea a unui George B lan, de
pild , cel care în 1975, publica o Mic filosofie a muzicii, Editura
Eminescu, Bucure ti, 1975, p.20-22.
b. Relativ la rela ia dintre muzic i rezonan , a se vedea i Victor
S hleanu, Sfera no iunilor de coexisten
i integrare; în: Cornelia
Gruja (coord.), Aura corpurilor, interfe e cu cosmosul, Bucure ti,
Editura tiin ific i Enciclopedic , 1993, pp. 140-141.
vi

În: Geneza i devenirea cunoa terii, Editura
Enciclopedic , Bucure ti, 1989, pp. 52-63.
vii

tiin ific

i

De altfel, Traian-Dinorel St nciulescu i P. Constantinescu au
putut atrage aten ia asupra faptului c "orice comunicare presupune o
anume rezonan " înc din 1993, în studiul Resonance as a
Principle of the “Universal Creativity”, (I): Photonic (Quantical)
Hypothesis of Information-Energy, “Revista de Inventic ”, nr. 12,
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1993, Ia i, p.18. Relativ la accentele epistemologice ale rezonan ei
semiotice, a se vedea i Traian-Dinorel St nciulescu.
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