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ADRIAN NI}|

Imagina]ia este o tem\ provocatoare nu
numai pentru psihologie, dar [i pentru filo-
sofie, art\ sau teologie. Dincolo de aspectele
care ]in de rela]ia acestei facult\]i cu aten]ia,
voin]a, reprezentarea, limbajul etc., mult\
vreme o serie de elemente au provocat g`n-
direa uman\ s\ se apropie de o `n]elegere c`t
mai cuprinz\toare a acestei facult\]i cu ade-
v\rat misterioase. Rela]ia sa cu sensibilita-
tea, pe de o parte, [i cu intelectul, pe de alta,
face ca mult\ vreme imagina]ia s\ fie v\zut\
fie ca `nrudit\ cu senza]ia [i percep]ia, fie ca
av`nd o important\ for]\ intelectual\ [i crea-
tiv\. De exemplu, dup\ Aristotel (a[a cum
afl\m din excelentul volum editat de Ion
T\n\sescu, Imagina]ie [i inten]ionalitate.
Perspective istorico-fenomenologice [i
sistematice. Lucr\rile colocviului organizat
de Institutul de Filosofie [i Psihologie
,,Constantin R\dulescu-Motru“, Pelican,
Giurgiu, 2008), imagina]ia este rezultatul a
,,ceva creat dinaintea ochilor“. Este evident
c\ Aristotel leag\ aici imagina]ia de sensi-
bilitate, `n special de v\z. Dar, cum obiectele
imagina]iei ]in de mediul intern [i depind de
noi, Aristotel ajunge la o caracterizare ce d\
seama de statutul de grani]\ al imagina]iei,
atunci c`nd sus]ine c\ imagina]ia este o
,,afectare ce depinde de noi“. Desigur, afec-
t\rile ar trebui s\ nu depind\ de cel afectat,
iar lucrurile care depind de noi nu ar trebui
s\ fie afect\ri. Pe de alt\ parte, imagina]ia
apare ca o parte a g`ndirii, contribuind la
descoperirea adev\rului: este o dispozi]ie
potrivit c\reia ,,noi discernem [i g\sim
adev\rul sau ne `n[el\m“ (dup\ cum afl\m
din excelentul studiu elaborat de Alexander
Baumgarten).

Caracteristica pasivit\]ii, at`t de impor-
tant\ la Aristotel, este desconsiderat\ de co-
mentatorii s\i medievali [i de neoplatonism,
astfel `nc`t mo[tenirea modern\ a teoriei
imagina]iei va avea grij\ s\ accentueze toc-
mai caracterul activ al acesteia, dup\ cum se
observ\ `n fenomenologia contemporan\, `n
special la Husserl. Din studiile elaborate de
Alexandru Boboc, Ion T\n\sescu, Delia
Popa [i Christian Ferencz se observ\ aceast\
deplasare de sens de la pasivitatea la activi-
tate. Mai mult, realismul abord\rii aristote-
lice este dep\[it. Dup\ Husserl, faptul c\ un
obiect imaginat nu are corespondent `n rea-
litate nu `mpiedic\ posibilitatea viz\rii sale
ca obiect inten]ional. Mai degrab\, este ade-
v\rat\ teza contrarie, [i anume c\ pentru ca
un obiect s\ poat\ fi considerat ca existent, el
trebuie mai `nt`i de toate vizat inten]ional (p.
117). Vedem cum inten]ionalitatea joac\ un
rol de fundament al realit\]ii obiectelor ima-
gina]iei. A[a se face c\ obiectul imaginat [i
obiectul la care trimite imaginea, fie c\ este
existent, fie c\ nu este existent, s`nt identice
ca sens inten]ional. Atunci c`nd mi-l repre-
zint pe Jupiter, `n con[tiin]a mea se efectuea-
z\ reprezentarea-zeului-Jupiter. Dac\ des-
compunem aceast\ tr\ire inten]ional\ nu
vom g\si `n ea ceva asemenea zeului Jupiter,

deoarece obiectul imanent nu apar]ine tr\irii.
Nefiind mental, obiectul imaginat nu este
nici extramental, c\ci nu exist\ absolut
deloc. Ce se `nt`mpl\ `ns\ cu un obiect ima-
ginat ce exist\ deopotriv\ `n realitate? Dup\
Husserl, situa]ia este identic\ din punct de
vedere fenomenologic, c\ci pentru con[tiin]\
datul este esen]ialmente acela[i. Noi nu ne
reprezent\m altfel pe Jupiter dec`t pe Bis-
mark, sau turnul Babel altfel dec`t catedrala
din Köln, sus]ine Husserl (p. 118).

Se observ\ cum imagina]ia are o dubl\
irealitate, at`t `n raport cu imanen]a psihic\,
c`t [i `n raport cu existen]a obiectiv\, fapt ce
convine corela]iei inten]ionale `n general.
Din aceast\ cauz\ ea constituie o cale de ac-
ces spre sesizarea sensului inten]ional [i spre
unitatea generic\ esen]ial\ a actelor `n care se
realizeaz\ orient\rile gnoseologice. Este vor-
ba de o prezentare `n absen]\ posibil\ pentru
c\ inten]ionalitatea modific\ `n mod radical
fiin]a lucrurilor vizate, `n]eleg`nd-o la un ni-
vel pur fenomenal [i permi]`ndu-i s\ dureze
dincolo de dispari]ia lor real\ sau posibil\.
Astfel, se observ\ cum planul ontologic este
fundamentat `n planul inten]ional (p. 119).

Dup\ Sartre, abordarea lui Husserl are un
serios dezavantaj: de[i arat\ c\ imaginea este
tot con[tiin]\, Husserl nu o poate distinge de
percep]ie. Am avea nevoie de o teorie a ima-
gina]iei care s\ satisfac\ dou\ cerin]e: s\ jus-
tifice discriminarea spontan\ operat\ de g`n-
dire `ntre imaginile [i percep]iile sale [i s\
explice rolul pe care `l joac\ imaginea `n
opera]iile g`ndirii (p. 151). Sartre ajunge la
concluzia c\ imaginea este un raport `ntre
con[tiin]\ [i obiectul ei, nefiind altceva dec`t
o con[tiin]\ imaginatoare `ndreptat\ spre ce-
va exterior con[tiin]ei (dup\ cum afl\m din
studiul Adrianei Neac[u). Este vorba de o
con[tiin]\ de imagine, ce trebuie cu grij\
deosebit\ de o con[tiin]\ despre imagine. De
exemplu, con[tiin]a imaginatoare a lui Pierre
este imaginea lui Pierre, nu o luare de con-
[tiin]\ despre imaginea lui Pierre. Deoarece
obiectul con[tiin]ei imaginatoare nu este
imaginea lui Pierre, ci Pierre real, Sartre
arat\ c\ trebuie s\ numim con[tiin]a imagi-
natoare a lui Pierre ,,con[tiin]a imaginatoare
despre Pierre“ (p. 154). Aceast\ identificare

a imagina]iei cu con[tiin]a imaginatoare face
s\ se poat\ pune `n eviden]\ c`teva tr\s\turi
ce pot oferi o bun\ `n]elegere filosofic\ a
imagina]iei.

Una din cele mai importante deosebiri de
percep]ie apare atunci c`nd se accentueaz\
rolul spontaneit\]ii imagina]iei. Dup\ Sartre,
spontaneitatea rezult\ din faptul c\ `[i pune
obiectul ca pe un neant, `n sensul c\ `n mo-
mentul form\rii imaginii, obiectul pe care ea
`l vizeaz\ este deja considerat de con[tiin]\
fie ca inexistent, fie ca absent, fie ca exist`nd
`n alt\ parte (pp. 157-158). A[a se face c\
imaginea, spre deosebire de percep]ie, ce es-
te preponderent pasiv\, apare ca fiind activ\
[i creatoare, produc`nd obiectul mental, pe
care-l poate men]ine, distruge sau re`nvia
printr-o permanent\ mi[care con[tient\ ce
implic\ voin]a. Asta `nseamn\ c\ obiectul `n
cauz\ este identic cu con[tiin]a noastr\ des-
pre el. Vedem astfel c\ imaginea nu este o
simpl\ stare a con[tiin]ei, nu este ceva inert,
opac, asemenea unui obiect material, ci este
chiar o con[tiin]\. Departe de a o popula ase-
menea unui mozaic compact ce plute[te ca
`ntr-un ocean nedeterminat, imaginile se
identific\ cu con[tiin]a, fiecare din ele re-
prezent`nd-o `n `ntregime, a[a cum se exer-
cit\ ea la un moment dat [i manifest`ndu-[i
una din atitudinile sale specifice (p. 160).

Celelalte texte din volum (semnate de
Marin B\lan, Drago[ Popescu, Titus Lates,
Horia-Costin Chiriac, Constantin Stoenescu,
Mihai D. Vasile) contribuie deopotriv\ la
`n]elegerea locului [i rolului imagina]iei, at`t
din punct de vedere filosofic, c`t [i din per-
spectiva [tiin]ei, esteticii [i teologiei.

~n `ncheiere, se cuvine s\ aducem un
cuv`nt de laud\ Editurii Pelican, ce continu\
ini]iativa excelent\ de publicare a unor texte
filosofice `ntr-o lume interesat\ foarte mult
(dac\ nu chiar exclusiv) de partea material\
[i financiar\ a demersului editorial. Antolo-
giile publicate `n ultimii ani de Pelican se
constituie `n repere obligatorii pentru to]i cei
interesa]i de argumentul ontologic, de natura
timpului, de filosofia austriac\, de filosofia
lui Popper, iar acum, odat\ cu aceast\ ultim\
apari]ie, de imagina]ie [i inten]ionalitate.

Imagina]ie 
[i inten]ionalitate

POLEMICI CORDIALE

Petru Cimpoe[u, Firesc, Editura
Polirom, 2010, edi]ie rev\zut\, cartonat\,
304 p., pre]: 34.95 lei

„Romanul e `ncontinuu hr\nit – de aici
for]a lui – cu o sumedenie de observa]ii
din acelea ce dau substan]\ prozei adev\-
rate [i arat\ c\ autorul [tie foarte multe
despre lumea – din jur [i cosmic\, exte-
rioar\ [i interioar\ – `n care tr\ie[te.“
(Valeriu Cristea)

„Jurnalul Iuniei d\ cel mai bine m\sura
disponibilit\]ilor artistice ale prozatoru-
lui. Afl\m aici o [tiin]\ impecabil\ de a
surprinde banalitatea de care se `nconjoa-
r\ lumea [i care devine noua sa mitologie,
dar [i capacitatea de a evoca fragmente de

trecut `n toat\ prospe]imea [i naturale]ea
lor [...]. ~n genere, Petru Cimpoe[u are o
capacitate indiscutabil\ de a transcrie rea-
litatea [i, chiar c`nd aceasta iese din tipa-
rele obi[nuite, impresia de firesc este co-
ple[itoare.“ (Radu G. }eposu)

„Petru Cimpoe[u mi se pare cel mai `n
form\ prozator rom=n al momentului. {i
nu cred c\ spun o vorb\ mare. ~n fond, c`]i
dintre scriitorii no[tri au reu[it s\ dea, suc-
cesiv [i `ntr-un interval de doar [ase ani,
trei romane precum Povestea Marelui
Brigand (2000), Simion liftnicul (2001) [i
Christina Domestica [i V`n\torii de
suflete (2006)?“ (Andrei Terian)

Petru Cimpoe[u (n. 1952), unul dintre
prozatorii de prim\ linie ai ultimilor ani, a
debutat editorial `n 1983, cu volumul
Amintiri din provincie, distins cu Premiul
Asocia]iei Scriitorilor din Ia[i. Alte volu-
me publicate: Erou f\r\ voie (1994, Pre-
miul Asocia]iei Scriitorilor din Ia[i), Un
regat pentru o musc\ (1995), Povestea
Marelui Brigand (ed. I, 2000, Premiul
Filialei Ia[i a Uniunii Roman cu `ngeri [i
moldoveni (ed. I, 2001, Premiul revistei
Cuv`ntul, Premiul Uniunii Scriitorilor din
România), Christina Domestica [i V`n\-
torii de suflete (2006, Premiul revistei
Observator Cultural, Premiul Uniunii
Scriitorilor din România, Premiul Acade-
miei Române). Romanul Simion liftnicul
a fost tradus `n Cehia, Italia, Spania,
Croa]ia [i Bulgaria, fiind declarat cartea
anului 2007 `n Cehia [i distins cu Premiul
„Magnesia Litera“. La Editura Polirom au
mai ap\rut Povestea Marelui Brigand (ed.
a II-a, 2007), Simion liftnicul (ed. a II-a
rev\zut\, 2007) [i Nou\ proze vechi. Fic-
]iuni ilicite (2008).
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