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Memoria la Aristotel şi Augustin
SIMINA RAŢIU*
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The article approaches the concept of memory in Aristotle
and Augustine. It analyses the memory definitions from the
two authors, the relation of memory with time, the
configuration of memory, the problem of recollection.
Finally, the discussion is brought in the nowadays context of
memoirs issue.

Problema memoriei este o temă de discuţie actuală deoarece
modul în care o societate sau un individ îşi confecţionează poveştile
despre trecut, sau, altfel spus, naraţiunile legitimatoare, precum şi
modul în care îşi configurează prezentul depinde de o memorie
colectivă sau individuală. E interesant de urmărit dacă, sau cât din
memoria ce se păstrează este realitate şi cât anume este alterare
sau reinventare a realităţii şi care sunt strategiile de selecţie şi de
transformare ale “adevărului”. În această lucrare ne vom limita la
analiza concepţiilor despre memorie a doi gânditori: Aristotel şi
Augustin. Vom arăta ce este în viziunea acestora memoria, cum se
raportează aceasta la timp sau la individ, cum se configurează şi ce
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elemente îi aparţin. În ultima parte ne vom îndrepta atenţia spre
problema amintirii, urmărind ce este amintirea, ce funcţii are şi cât
de fidelă îi este aceasta memoriei.
Ce este memoria?
La întrebarea ce este memoria, Aristotel răspunde simplu: „când
în lipsa lucrurilor avem cunoaştere şi percepţie, atunci e vorba de
memorie”1. Această cunoaştere se raportează mereu la trecut, este
mereu o cunoaştere care a avut loc cândva care poate fi
contemplată şi regândită, dar care nu-şi poate schimba substanţa,
care nu poate fi îmbogăţită decât în baza unor experienţe şi ele din
trecut. În cele ce urmează, vom trata această problemă mai
amănunţit. La Augustin memoria nu este doar o funcţie a sufletului,
ci sufletul însuşi, sau ceea ce este omul ca individualitate, unicitate
(în sensul ca memoria îi conferă imaginea despre sine): „Mare este
puterea memoriei, ceva care, nu ştiu, mă înspăimântă (…)asta este
sufletul meu şi asta sunt eu însumi.”2
Relaţia memoriei cu timpul
Dar nu este suficientă această definire fragmentară şi
incompletă a memoriei. Pentru o mai bună clarificare a ceea ce este
memoria pentru cei doi gânditori e necesară o analiză a acesteia în
relaţie cu timpul. La Augustin, Dumnezeu a construit memoria
pentru a locui în ea: „Ce fel de sanctuar ţi-ai construit Ţie acolo? Tu
ai dat memoriei mele această vrednicie, ca să rămâi în ea”3. Un
anume loc pentru Dumnezeu nu există nicăieri, El este, în concepţie

Aristotel, Parva naturalia, ed. Ştiinţifică, Cluj, 1972, pag. 50
Augustin, Confesiuni, ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, trad. Gh. I. Şerban, cartea X,
cap. XVII, pag. 354
3 Augustin, ibid., cartea X, cap. XXV, pag 363
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augustiniană, „adevărul prezent peste tot”4 şi totuşi, după titlul
capitolului XXIV, „Tu eşti Cel Care stărui în memoria mea”; „Iată
deci cât m-am plimbat încoace şi încolo prin memoria mea,
căutându-Te pe Tine, Doamne, şi nu Te-am aflat în afara ei.”5 Dacă
Dumnezeu este „peste tot” înseamnă că nu are nicio limitare
spaţială sau temporală, deci este etern. Deasemnea, dacă El a creat
memoria pentru a locui în ea şi este prezent acolo înseamnă că
memoria se bucură două privilegii: 1. este universală, adică în afara
timpului, dincolo de el şi superioară lui; 2. are acces la Tot şi
conţine în sine eternitatea (adică şi pe Dumnezeu). Paradoxul este
bine definit: Dumnezeu nu are un loc anume, ci este prezent peste
tot şi totuşi El stă în memorie. În acelaşi registru, omul poate să-L
cunoască pe Dumnezeu prin memorie, dar trebuie şi să treacă
dincolo de ea: „Iată, în timp ce urc către Tine cu ajutorul sufletului
meu, Tu, Cel Care rămâi în veci deasupra mea, voi trece şi de
această forţă a mea, care se numeşte memorie, voind să Te ating de
acea parte, de unde poţi Tu să fii atins.”6 Astfel, memoria este
elementul prin care omul are acces la lucrurile dinafara lui,
superioare sieşi, elementul care îi conferă nemărginirea. Lucrurile
nu se opresc aici, ci, mai mult, Dumnezeu, cel ce locuieşte în
memoria omului, permite să fie cunoscut, cunoaştere ce provoacă
desfătare: „Aşadar, Tu stărui să rămâi în amintirea mea, din clipa în
care am învăţat să Te cunosc, şi, când îmi aduc aminte de Tine,
acolo Te găsesc şi mă desfăt întru Tine. Acestea sunt preacuratele
mele desfătări, cele pe ca Tu mi le-ai dat cu marea Ta milă,
întorcându-ţi privirile la sărăcia mea.”7 Astfel, cunoaşterea nu se
mai răsfrânge numai în afară, ci individul găseşte în sine sursa şi
obiectul cunoaşterii sale.
Augustin, ibid., cartea X, cap. XXVI, pag. 364
Augustin, ibid., cartea X, cap. XXIV, pag. 363
6 Augustin, ibid., pag. 355
7 Augustin, ibid., pag 363
4
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Dimpotrivă, la Aristotel memoria este cădere în timp: „Căci (…)
atunci când lucrează memoria, ne dăm seama că am văzut, auzit
sau învăţat un lucru mai înainte. Ori „mai înainte” şi „mai târziu”
sunt categorii ale timpului.”8 „Memoria în general e solidară cu
timpul. Numai acele fiinţe care percep timpul au memorie, şi
tocmai prin faptul că îl percep.”9 Perceperea timpului ajunge o
condiţie necesară a memoriei, fiinţa umană nu are acces, prin
memorie, la nemurire, la eternitate, ci e condamnată să perceapă şi
să se supună timpului.
Un alt lucru esenţial în ceea ce priveşte memoria este, în
concepţia lui Augustin, faptul că memoria poate emite ipoteze cu
privire la viitor în baza informaţiilor trecute. Dacă în memorie sunt
cuprinse imaginile lucrurilor cu care omul a intrat în contact,
senzaţiile sau gândurile avute în legătură cu aceste lucruri precum
şi acţiunile exercitate datorită acestor obiecte şi senzaţii, atunci o
analiză clară a acţiunilor declanşate de anumite obiecte din
memorie şi de senzaţia provocată de acestea poate spune ceva
despre tipare de acţiune, altfel spus despre viitor. După cum am
stabilit, la Augustin memoria e în afara timpului, nu depinde şi nu
se transformă în funcţie de acesta. Datorită acestei calităţi a ei,
putem vorbi de o continuitate şi o universalitate a memoriei, astfel
ceea ce a fost aplicat cândva este aplicabil oricând, adică în baza
experienţelor trecutului putem gândi viitorul ca şi cum ar fi
prezent: „Acolo10, eu însumi îmi ies în calea mea şi mă reculeg,
gândindu-mă ce, când şi unde am făcut ceva şi în ce mod am fost
impresionat atunci când acţionam. Acolo se află toate cele de care
îmi amintesc, fie că ele au fost experimentate de mine, fie că au fost
doar crezute. Din aceeaşi mulţime de impresii decurg şi
asemănările dintre lucruri, fie cele experimentate din propria
Aristotel, ibid., pag 50
Aristotel, ibid., pag 50
10 Adică în memorie
8
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experienţă, fie cele crezute din categoria celor pe care le-am
experimentat deja, tot altele şi altele, pe care eu însumi le îmbin cu
cele trecute, şi în baza acestora ajung chiar să meditez la acţiuni
viitoare, la evenimente şi speranţe, pe care mai apoi le regândesc
pe toate, de parcă ar fi prezente.”11
În opoziţie cu Augustin, Aristotel consideră că nici prezentul,
nici viitorul nu pot fi obiecte ale memoriei, aceasta ocupându-se
numai de trecut. După teoria aristoteliană omul poate emite doar
„păreri şi speranţe” vizavi de viitor, ceea ce nu oferă suficiente
coordonate pentru a crea o imagine despre ceea ce va urma.
Deasemenea prezentul oferă doar percepţie a obiectelor nu şi
înţelegerea sau compararea acestei percepţii cu alta. Memoria este
în permanenţă legată de timp pentru că „nu există amintire a
prezentului”12 sau pentru că „atunci când lucrează memoria, ne
dăm seama că am văzut, auzit sau învăţat un lucru mai înainte.”13
Aşadar viitorul nu este previzibil prin prisma unei grile a
trecutului, rămânând inaccesibil şi în afara memoriei.
La Augustin nu numai că memoria poate să emită ipoteze cu
privire la viitor, ci ea este şi cea care conferă identitatea: „Şi iată că
puterea memoriei mele nu este înţeleasă de mine însumi, deşi eu
însumi, fără ea, n-aş putea să mă numesc pe mine însumi.”14 Ceea ce
rezultă din această afirmaţie, dar şi extrapolând puţin (mergând
totuşi pe liniile unei logici augustiniene) e faptul că identitatea este
o formă de memorie fie că vorbim de amintiri din trecut, fie că ne
referim la conştientizarea imediată a prezentului sau la o proiecţie
îndepărtată a sinelui. Dacă facem referire la trecut, experienţele,
trăirile, reacţiile pe care cineva le-a avut sunt elemente care îl
construiesc într-un anumit fel ca individ şi îi conferă identitate. În
Augustin, ibid., pag. 343-344
Aristotel, ibid., pag. 51
13 Aristotel, ibid.
14 Augustin, ibid., cartea X, cap. XVI, pag. 353
11
12
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ceea ce priveşte conştientizarea imediată a prezentului, dincolo de
percepţia primă, orice îndepărtare reflexivă de obiect implică o
valorizare, valorizare dată de „ceea ce este ca individ cel care
valorizează”, adică aceasta depinde tot de experienţa de până
atunci a individului. Deasemenea, individul îşi proiectează viitorul
în limitele propriei identităţi, proiecţie care întoarce efectele aspra
sieşi, reconfigurându-l. Altfel spus, proiecţiile noastre despre viitor
ne fac să percepem altfel prezentul şi să oferim alte nuanţe
trecutului. Revenind, identitatea şi memoria se (re)configurează
într-o permanentă interdependenţă. Augustin nu pune problema
coerenţei şi exactităţii cu care individul percepe trecutul. La
Aristotel această problemă este foarte simplă: atâta vreme cât
memoria este cădere în timp, cât „reflectă lipsurile condiţiei de
muritor, incapacitatea noastră de a fi inteligenţă pură”15, ea nu
poate asigura o adevărată percepere a trecutului.
Configurarea memoriei
Cum se configurează memoria, din ce este alcătuită aceasta –
este o altă problemă care trebuie discutată.
Cei doi gânditori pleacă de la ipoteza că obiectele sunt
depozitate în memorie sub formă de imagini. Pentru Aristotel,
memoria este „posesiune a imaginii ca icoană a lucrului a cărui
imagine este”16, imaginea fiind „act de amintire”17, iar pentru
Augustin până şi uitarea e prezentă în memorie prin imaginea sa.
Raţionamentul augustinian e următorul: atunci când omul îşi
aminteşte de memoria sa, aceasta îi este la îndemână prin ea însuşi;
dar când îşi aminteşte uitarea face apel şi la memorie şi la uitare:
Jean-Pierre Vernant, Mit şi gândire în Grecia Antică, ed. Meridiane, Buc., 1995, pag
160
16 Aristotel, ibid., pag. 53
17 Aristotel, ibid., pag 52
15
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memoria, pentru că prin ea îşi aminteşte, şi uitarea, fiindcă pe ea şio aminteşte. Mergând mai departe, gânditorul se întreabă cum este
posibil să îşi amintească de uitare. Primele două posibilităţi nu îl
mulţumesc: 1. nu se poate spune că ceea ce îşi aminteşte nu se află
memoria lui, pentru că nu poţi să-ţi aminteşti decât de lucruri care
există în memorie. Şi totuşi uitarea există, atâta timp cât îşi
aminteşte de ea, dar are şi acea parte absentă care nu poate fi
reactualizată. Motiv pentru care, şi aici e vorba de a doua
posibilitate care îl nu îl convinge pe Augustin, uitarea nu poate fi
prezentă în memorie pentru ca omul să nu uite. Concluzia la care se
ajunge este că uitarea nu prin ea însăşi este prezentă în memorie,
atunci când există amintirea ei, ci prin imaginea sa.
În ceea ce priveşte alcătuirea memoriei, la Augustin, în memorie
se află atât lucruri empirice, cât şi nonempirice; altfel spus
memoria adăposteşte şi imaginea lucrurilor şi senzaţiile sau
lucrurile imaginate: „Căci acolo îmi stau la îndemână şi pământul şi
cerul, şi marea împreună cu toate acelea pe care eu am putut să le
simt în contactul cu ele, în afară de cele pe care, de bună seamă, leam uitat. Acolo eu însumi îmi ies în calea mea şi mă reculeg,
gândindu-mă ce, când şi unde am făcut ceva şi în ce mod am fost
impresionat atunci când acţionam. Acolo se află toate cele de care
îmi amintesc, fie că ele au fost experimentate de mine, fie că au fost
doar crezute.”18 Totul se păstrează în memorie, ceea ce nu există
acolo este pierdut. Altfel spus, avem de-a face aici cu o
„promovare” a subiectivităţii. Afirmăm aceasta deoarece la
Augustin nu se pune accent pe lucrurile care există înafara
memoriei, sau pe lucrurile uitate, ci pe cele care se află în sau la
care se poate avea acces prin memorie. Ceea ce nu poate fi
reamintit e pierdut, iar ceea ce a fost crezut uitat şi a fost reamintit
ulterior nu a fost niciodată uitat, ci prezent permanent în memorie.
Aristotel răspunde lapidar şi evaziv lăsând semne de întrebare:
18

Augustin, ibid., pag 344
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toate produsele imaginaţiei sunt obiectele memoriei („Sunt obiecte
ale memoriei în ele însele toate câte sunt produsul imaginaţiei, iar
accidental toate câte nu pot exista fără imaginaţie”)19. Acesta
restrânge sfera memoriei la imaginaţie, subliniind totuşi uimirea pe
care memoria o provoacă: „Dacă ne amintim de lucruri, ce fel de
percepere ne îngăduie totuşi să ne reamintim lucrul absent, pe care
nu-l mai percepem?”20
Amintirea în relaţie cu memoria
Un alt punct esenţial în cercetarea noastră este problema
amintirii. Este important de văzut cum se configurează amintirea,
care sunt funcţiile ei şi cât de exact traduce memoria. Pentru
Aristotel, amintirea este posesiunea unei imagini a unui lucru,
altfel spus „senzaţia păstrată ca imagine” în absenţa obiectului.
Imaginea lucrurilor se imprimă ca o înregistrare în memorie,
înregistrare ce poate fi accesată şi după momentul contactului cu
obiectul. Luând în considerare afirmaţia „Când facem să revină
cunoştinţa pe care am avut-o mai înainte, sau senzaţia, sau acel
lucru a cărui posesiune o numim memorie, aceasta este şi atunci
are loc reamintirea a ceva din cele spuse”21 rezultă că regândirea
memoriei (sau a celor adăpostite în memorie) este reamintirea. Că
amintirea este o calitate a fiinţelor superioare, sunt de acord ambii
gânditori: „Căci şi păsările, şi turmele au memorie, fiindcă altfel nu
s-ar mai putea îndrepta către cuiburile şi culcuşurile lor, şi către
multe altele cu care sunt obişnuite: căci ele n-ar putea măcar să se
obişnuiască cu anumite lucruri, decât prin intermediul
memoriei”22; „memoria diferă de reamintire (…) şi prin faptul că
Aristotel, ibid.,pag 51
Aristotel, ibid., pag. 52
21 Aristotel, ibid., pag 54
22 Augustin, ibid., cartea X, cap XVII, pag. 355
19
20
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multe dintre animale au ţinere de minte, dar putinţa de a-şi
reaminti nu are niciunul dintre vieţuitoarele cunoscute, în afară de
om”23. Aristotel explică acest lucru prin faptul că reamintirea
implică un raţionament: în actul amintirii e inclusă o cercetare a
ceea ce a fost văzut, auzit sau simţit. Practic se produce o detaşare
faţă de obiect şi o întoarcere reflexivă la el, întoarcere care
analizează şi surprinde altfel caracteristicile acestuia. Legat de
acest aspect se ridică următoarea problemă: dacă actul amintirii
implică o revenire în timp şi o reflecţie asupra obiectului nu este
posibil ca în actul amintirii să se producă o deformare a celor
existente în memorie? Aristotel punctează această problemă: „(…)
ne amintim repede acele lucruri la care ne gândim des. În felul cum
ele vin, prin firea lor, unul după altul, tot aşa se leagă şi în act;
repetarea aceluiaşi lucru creează natura. Dar în cele fireşti se petrec
şi lucruri contra firii, ba chiar altele întâmplătoare, cu atât mai
mult va fi aşa în cele ce se petrec după obişnuinţă, în care natura nu
se manifestă în acelaşi mod; aşa încât sufletul se mişcă uneori când
într-un fel, când într-altul, mai ales în cazul că este tras dintr-o
parte în alta.”24 Astfel există elemente care intervin şi care pot
distorsiona amintirea precum există cazuri în care apare iluzia
amintirii: „căci nimic nu împiedică pe cineva să se amăgească,
părându-i-se că-şi aminteşte fără să-şi amintească în fapt”25. Astfel
amintirea ajunge un teren periculos unde se poate uşor divaga de la
adevăr, lăsându-se totuşi iluzia adevărului (ceea ce este şi mai
periculos).

Aristotel, ibid., pag. 59
Aristotel, ibid., pag. 57
25 Aristotel, ibid., pag. 58
23
24
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Viziunea aristoteliană – punct de plecare pentru o problemă
estrem de sinuoasă
Această discuţie ar fi un subiect şi mai incitant de reflecţie dacă
ar fi inclusă într-un alt context şi anume cel al operelor de
memorialistică. Cât din „reamintirile” victimelor Gulagului
românesc, spre exemplu, este traducere exactă a întâmplărilor,
senzaţiilor şi reacţiilor pe care le-au avut şi cât e „nuanţat” şi
deformat datorită trecerii timpului, sau şi mai grav, datorită unor
scopuri ideologice? Constatând tendinţa de proiectare a imaginii de
sine pe un ecran psihic supradimensionat, rămâne de văzut dacă
acest act este unul conştient sau inconştient. Au victimele
Gulagului românesc conştiinţa propriei victimizări/eroizări?
Rămân nişte întrebări care vor fi dezvoltate şi discutate într-un alt
context şi cu alte mize.
Considerăm că această cercetare aduce două mari câştiguri: 1.
radiografiază două importante viziuni care stau la baza teoriei
memoriei, oferind o imagine coerentă a raportărilor la acest
concept; 2. aduce tema în actualitate deschizând un subiect sinuos
şi ofertant: cum funcţionează memoria în experienţa
memorialistică şi care sunt malformaţiile – voluntare sau
involuntare – suferite de aceasta în timpul actului scriitoricesc.

