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La a 70-a aniversare a prof. univ. dr. Ion Tudosescu 

 
         

ION  TUDOSESCU,  LA  ŞAPTEZECI  DE  ANI 
 

      Gh.Al. CAZAN 
 
 
Revista noastră are îndatoriri, pe care le considerăm importante, faţă de trecutul 

filosofic românesc. Chiar în numărul precedent ne-am exprimat, într-un fel care nu poate 
scăpa cititorului atent, în raport cu Mircea Florian, personalitate exemplară a filosofiei 
noastre. Vom continua, în viitoarele numere ale revistei, să acordăm cercetărilor de filosofie 
românească locul cuvenit, fie aceasta şi pentru că, de pildă, într-un Dicţionar de filosofie 
(Huismann), recent apărut, numele lui Dimitrie Cantemir, C. Rădulescu-Motru, Mircea 
Florian lipsesc, de parcă nici n-ar fi existat.  

 

 
Dar, dacă apreciem că trecutul filosofic mai îndepărtat nu va lipsi din preocupările 

noastre, ni se pare la fel de important să ne întoarcem privirea şi asupra celor care ne sunt 
contemporani, în sensul că am trăit şi trăim împreună decenii întregi, ultimele, să zicem, 
ceea ce ne-a permis să ne „ştim”, să ne „cunoaştem” în mai toate manifestările noastre 
„filosofice”. 
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O istorie a filosofiei româneşti este de neconceput fără cercetarea a ceea ce s-a 
„produs”, în cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea, de către oameni din generaţiile 
care îşi încheiau studiile universitare după cel de al doilea război mondial. Profesorul Ion 
Tudosescu este unul dintre aceştia.  

Este drept, despre lucrările sale s-a scris puţin, receptarea nu a fost pe măsura lor. Nu 
s-a făcut zgomot, ceea ce poate fi, totuşi, o notă bună, pentru că, de regulă, gălăgia 
„filosofică” s-a purtat şi se poartă asupra a ceea ce, în substanţă, nu este tocmai filosofie. 

Dar dacă zgomot nu a fost, a existat altceva, mult mai însemnat pentru filosofie decât 
valurile de hagiografii întreţinute cu o ştiinţă demnă de lucruri mai rezonabile. A existat, 
anume, o bună primire a lucrărilor lui Ion Tudosescu de către un mediu restrâns, dar avizat 
în problematica determinismului, a praxiologiei etc. 

Profesorului Ion Tudosescu i se datorează şi câteva demersuri de toată însemnătatea 
pentru învăţământul filosofic românesc şi, de ce nu, pentru filosofia românească din 
deceniile şapte şi opt ale secolului trecut. 

Aşa, de pildă, este de notorietate, că la Facultatea de Filosofie a Universităţii din 
Bucureşti s-au făcut cursuri de praxiologie. În ciuda unor adversităţi, profesorul Ion 
Tudosescu a izbutit să le demonstreze neapărata lor utilitate. 

Decan al aceleiaşi facultăţi pentru un număr bun de ani a cultivat interesul pentru 
filosofie, în mai toate expresiile acesteia. 

Ni se pare că spunem un adevăr dacă apreciem că la Catedra de Filosofie,  pe care a 
condus-o, ori/şi la direcţia Institutului de Filosofie al Academiei Române s-a „imprimat” un 
stil convenabil naturii filosofiei şi nevoilor dezvoltării ei. 

Va trebui să fim drepţi când ne referim la învăţământul şi cercetarea filosofică din 
anii premergători lui decembrie 1989. A gândi că la Facultatea de Filosofie a Universităţii 
bucureştene şi la Institutul de Filosofie din anii cât Ion Tudosescu a avut responsabilităţi 
importante filosofia a fost moartă etc., aceasta este o inepţie. 

Au apărut, pe atunci, tratate care îşi păstrează, unele dintre ele, valoarea teoretică, 
deşi nimic nu exclude, în filosofie, critica pe care timpul o face. 

Despre lucrările personale ale lui Ion Tudosescu, nu încape îndoială, se va mai scrie. 
Ceea ce oferă acum revista noastră este doar un început. 

Profesorul Ion Tudosescu are, încă, multe de spus în filosofie. Îi urăm să o facă în 
liniştea pe care şi-o doreşte. În ceea ce ne priveşte, ne vom lua libertatea, în viitorul 
apropiat, de a demonstra, pe larg, că profesorul Ion Tudosescu se defineşte, prin lucrări şi 
stil de existenţă, ca personalitate cu un rol precis în ceea ce au fost şi sunt învăţământul şi 
cercetarea de natură filosofică. 
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REPERE 
 
 
Ion Tudosescu, unul dintre cei mai activi filosofi români din ultimele decenii, s-a 

născut în comuna Rădeşti, judeţul Muşcel, la 12 decembrie 1930. A urmat cursurile Şcolii 
Normale „Carol I” din Câmpulung-Muşcel, pe care a absolvit-o în 1950, obţinând diploma 
de învăţător. Apoi, a frecventat cursurile Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 
susţinând licenţa în 1954. Doctoratul l-a susţinut în 1970 cu teza intitulată Problema 
determinismului în ştiinţa contemporană.. 

Dispunând de o vocaţie deosebită pentru activitatea didactică, în mare măsură 
stimulată încă din anii de frecventare a Şcolii normale de învăţători, profesorul   Ion 
Tudosescu s-a remarcat printre dascălii de prestigiu ai învăţământului nostru filosofic, 
urcând succesiv toate treptele didactice, de la cea de asistent până la cea de profesor 
universitar (începând din 1974). 

Dovedind de timpuriu capacităţi manageriale în domeniul organizării şi conducerii 
unităţilor de învăţământ, i s-au încredinţat funcţii de şef de catedră, între cele mai 
importante fiind cea de la Catedra de filosofie a Institutului Politehnic din Bucureşti (între 
anii 1966-1976) şi cea de la Catedra de filosofie a Universităţii din Bucureşti (între anii 
1977-1986). A îndeplinit, de asemenea, şi funcţii de decan (al Facultăţii de Filosofie a 
Universităţii din Bucureşti, între 1976-1977 şi al Facultăţii de Filosofie şi Jurnalistică a 
Universităţii Spiru Haret, între anii 1999-2001) şi de prorector (al Universităţii               
Spiru Haret, între anii 1991-1996). 

În perioada îndeplinirii acestor sarcini de conducere, a iniţiat elaborarea unor 
programe analitice, planuri de învăţământ şi de cercetare, de editare a unor lucrări didactice, 
lucrări de sinteză şi monografii ştiinţifice – care s-au bucurat de apreciere în opinia 
specialiştilor din ţara noastră şi în medii culturale largi, datorită spiritului lor înnoitor şi de 
deschidere teoretică, a racordării tematicii lor la cerinţele contemporaneităţii. 

Apreciindu-i-se activitatea didactică şi ştiinţifică şi, deopotrivă, cea managerială i s-a 
încredinţat şi sarcina de membru al Comisiei superioare de diplome a Ministerului 
Învăţământului (între anii 1976-1990). 

* 
Prestigiul său de cadru didactic şi de manager în sistemul învăţământului superior 

filosofic s-a datorat în mare măsură şi realizărilor sale în domeniul cercetării şi publicităţii. 
Fire născocitoare şi pasionat participant la dezbaterile filosofice, la cele din domeniul 
gândirii sociale şi al culturii umaniste în general, profesorul Ion Tudosescu s-a impus ca un 
gânditor original în diverse compartimente ale discursului filosofic: filosofia ştiinţei, 
filosofia culturii şi a valorilor, filosofia socială, praxiologie, antropologie filosofică, 
ontologie şi, nu mai puţin, metodologia gândirii şi cercetării filosofice. Uneori, idei şi 
ipoteze avansate de el sub formă de supoziţii s-au dovedit viabile şi au intrat în sfera 
conceptualizării filosofice de la noi, îndeosebi în problematica determinismului, a acţiunii 
sociale, ontologiei, dialecticii vieţii sociale. 

De la începutul carierei sale până în prezent, profesorul Ion Tudosescu a publicat 
peste 150 de studii şi articole ştiinţifice (majoritatea publicate în „Revista de filosofie” a 
Academiei Române şi în „Revue roumaine de sciences sociales – Serie de philosophie et 
logique”, în „Revista învăţământului superior” şi în „Analele Universităţii din Bucureşti, 
Seria filosofie”, în diverse volume tematice sau culegeri de studii apărute în editurile: 
Politică, Ştiinţifică, a Academiei Române, Didactică şi Pedagogică). 
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A susţinut, de asemenea, peste 200 de comunicări la sesiuni ştiinţifice ale institutelor 
de cercetări ale Academiei (îndeosebi ale Institutului de Filosofie), ale diverselor catedre de 
filosofie sau de ştiinţe sociale din învăţământul superior (mai ales ale celor de la Institutul 
Politehnic şi Universitatea Bucureşti), la sesiuni sau conferinţe naţionale organizate de 
Ministerul Învăţământului şi Ministerul Culturii. Dintre aceste comunicări, peste 20 au fost 
prezentate la congrese mondiale, simpozioane sau conferinţe internaţionale de filosofie sau 
de logică, metodologie şi filosofia ştiinţei care au avut loc peste hotare (Viena, Varna, 
Duseldorf, Montreal, Moscova, Hanovra, Slzalburg, Berlin, Praga, Bratislava, Sofia) – 
toate publicate în Actele sau Buletinele respectivelor manifestări ştiinţifice. 

Cea mai mare parte a contribuţiilor sale ştiinţifice au fost cuprinse în cărţile publicate 
până în prezent: Determinismul şi ştiinţa (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971) – lucrare 
pentru care a primit premiul „Vasile Conta” al Academiei Române; Structura acţiunii 
sociale (Editura Politică, Bucureşti, 1972); Evoluţie şi dialog în filosofia contemporană 
(Editura Politică, Bucureşti, 1980), Acţiunea umană şi dialectica vieţii sociale (Editura 
Politică, Bucureşti, 1980); Filosofie – Crestomaţie şi bibliografie (în colaborare cu Marin 
Diaconescu şi Ioana Smirnov) în Editura Academiei Române, Bucureşti, 1988; Ordine şi 
Hazard (Editura Adevărul, Bucureşti, 1996); Metafilosofie (Editura Fundaţiei România de 
Mâine, Bucureşti, 1997); Lucian Blaga, Concepţia ontologică (Editura Fundaţiei România 
de Mâine, Bucureşti, 1999); Identitatea axiologică a românilor (Editura Fundaţiei România 
de Mâine, Bucureşti, 1999); Acţiunea socială eficientă (Editura Fundaţiei România de 
Mâine, Bucureşti, 2000); Fiinţă, esenţă, existenţă. Tratat de Ontologie (în două volume), 
primul volum aflat în curs de apariţie la Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 
2001. 

Profesorul Ion Tudosescu a publicat, (în colaborare) ca autor şi coordonator şi două 
voluminoase lucrări cu caracter didactic: Filosofie (Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1975); Filosofie – Crestomaţie, tematică şi bibliografie (Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1976) – ambele de mare interes pentru învăţământul filosofic din 
acea perioadă, elaborate de pe poziţiile unei programe analitice moderne, în care pentru 
prima oară s-a renunţat la sintagma „materialism dialectic şi istoric” pentru caracterizarea şi 
structurarea unor cursuri generale de filosofie, realizându-se o prezentare unitară şi 
sistematică a corpului conceptual al filosofiei, şi o tratare modernă a problematicii 
epistemologice, ontologice, de filosofia ştiinţei şi filosofia culturii, de antropologie 
filosofică – toate aceste domenii abordate dintr-o perspectivă acţionalistă, structural-
sistemică şi analitică. 

Dintre cele peste 20 de volume tematice şi culegeri de studii pe care le-a coordonat 
(la care au colaborat cadre didactice şi cercetători din toate centrele universitare), câteva ni 
se par a fi semnificative pentru preocupările lui Ion Tudosescu: Determinism şi cunoaştere 
(Editura Politică, Bucureşti, 1967); Existenţă, cunoaştere, valoare (Editura Didactică şi 
Pedagogică, 1970); Teoria acţiunii umane (revista „Forum – ştiinţe sociale”, Bucureşti, 
nr.1/1969); Acţiune, decizie şi responsabilitate (Editura Academiei Române, Bucureşti, 
1976); Dicţionar de filosofie (revizie ştiinţifică generală şi redactarea a 40 de termeni) 
Editura Politică, Bucureşti, 1978 – prima lucrare originală şi de mare întindere de acest gen 
apărută în a doua jumătate a secolului al XX-lea în ţara noastră.  

Apreciindu-i-se realizările sale ştiinţifice şi capacităţile organizatorice în materie de 
coordonare a unor colective de cercetare, profesorului Ion Tudosescu i s-a încredinţat 
pentru o perioadă de un deceniu (1976-1986) funcţia de Director al Institutului de Filosofie 
al Academiei Române. În această calitate a coordonat şi activitatea de cercetare a catedrelor 
şi colectivelor didactice de filosofie din Bucureşti şi celelalte centre universitare. În vederea 
dinamizării muncii ştiinţifice şi participarea mai activă a cercetătorilor şi cadrelor didactice 
la dezbaterea filosofică şi la dialogul de idei în acest domeniu, a iniţiat un sistem anual de 
sesiuni ştiinţifice naţionale (sub egida Institutului), de simpozioane şi manifestări ştiinţifice, 
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unele cu participare internaţională. A stimulat elaborarea unor tratate şi lucrări de sinteză pe 
domenii diverse: epistemologie, istoria filosofiei, etică, estetică, filosofia culturii, filosofia 
religiei, teorie socială, logică, filosofia ştiinţei – lucrări de prestigiu, multe dintre ele 
premiate de Academia Română şi receptate cu mare interes în mediile culturale din ţara 
noastră. În general, se poate aprecia că activitatea Institutului de Filosofie, sub conducerea 
profesorului Ion Tudosescu, a cunoscut una din cele mai productive perioade din epoca 
postbelică, afirmându-se activ în viaţa ştiinţifică şi culturală românească. 

În calitate de director al Institutului de Filosofie, decan şi şef al Catedrei de Filosofie 
a Universităţii din Bucureşti, aproximativ un deceniu şi jumătate a fost membru al 
Colegiului de redacţie al „Revistei de filosofie” şi redactor şef adjunct la „Revue roumaine 
de sciences sociales – serie de philosophie et logique”, redactor şef al seriei de filosofie al 
„Analelor” Universităţii Bucureşti. În prezent, este membru al Colegiului de redacţie al 
revistei „Anale – Studii de filosofie”, publicaţie care apare sub egida Facultăţii de Filosofie 
şi Jurnalistică a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti. 

* 
Ca cercetător şi publicist, profesorul Ion Tudosescu a ilustrat aproape toate domeniile 

discursului filosofic, dispunând totdeauna de resurse creative şi de curajul de a se angaja 
constructiv în soluţionarea unor probleme ce păreau a fi dacă nu închise, oricum de 
nedepăşit în epoca actuală. 

1. În domeniul filosofiei ştiinţei, începând din anii ’60, a abordat problematica 
determinismului – în care dominau soluţionări lesnicioase, aparent încheiate, cu toate că 
tensiunile, controversele şi îndoiala critică nu încetase niciodată să se manifeste. Detaşându-
se de idei sau mentalităţi preconcepute, profesorul Ion Tudosescu optează pentru o 
soluţionare deterministă suplă în ştiinţa şi filosofia contemporană, oferind explicaţii asupra 
cauzalităţii în corelaţie cu probabilitatea în interpretarea proceselor dinamice din mecanica 
cuantică (ce se deosebesc atât de cele ale indeterminismului cuantic principal al mecanicii 
cuantice, cât şi de cele ale determinismului riguros al ştiinţei moderne, practicat şi în fizica 
teoretică aproape până la jumătatea secolului al XX-lea, cu tot caracterul său afirmat ca de 
esenţă materialist-dialectică. În această privinţă, propune conceptul de cauzalitate statistică 
şi susţine nevoia unei distingeri şi corelări între cauzalitate imanentă şi cauzalitate 
tranzitivă (din perspectiva căreia se poate analiza relaţia dintre autodeterminare şi 
heterodeterminare). 

Cu aceeaşi perseverenţă şi spirit înnoitor se angajează: în resemnificarea conceptului 
de finalitate şi, în prelungirea acestuia, a celui de scop (întemeindu-şi argumentaţia pe 
achiziţiile ciberneticii şi ale teoriei generale a sistemelor), oferind soluţionări raţional-
dialectice, radical deosebite de cele finaliste şi teleologiste tradiţionale ce păreau a fi de 
nedepăşit – prilej cu care a formulat premise pentru consolidarea cauzalităţii inelare ca 
model de cauzalitate biunivocă, ce poate modela şi relaţiile de factură teleologică în 
structurarea comportamentului uman; în abordarea raporturilor dintre hazard şi necesitate, 
hazardul fiind  pus în evidenţă de ştiinţa contemporană (îndeosebi de biochimie) ca sursă 
sau temei iniţial al devenirii (ireversibile) în structurile dinamice complexe – prilej cu care a 
argumentat posibilitatea respingerii soluţionărilor fataliste şi finaliste anterioare, 
nemaiamintind de cele creaţioniste; în explicarea structurării şi dinamicii universului, 
avansarea unor modele explicative inductiv-probabiliste şi, respectiv, a unora deductiv-
nomologice şi mai ales a unora complexe în care acestea se corelează şi în constituirea 
cărora cauzalitatea statistică are un rol determinant (oferind în această privinţă şi premise 
metodologice pentru elaborarea unor previziuni ştiinţifice şi a unor strategii acţionale de 
mare eficienţă). 

Din perspectiva tuturor acestor resemnificări şi inovări conceptuale sunt propuse 
elemente pentru construirea unei paradigme actuale a ideii de determinism şi a unei 
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înţelegeri dialectice a raporturilor dintre determinism şi indeterminism în structurarea 
procesului devenirii. 

Toată această problematică este abordată succesiv de profesorul Ion Tudosescu de-a 
lungul mai multor decenii, într-o suită de studii şi comunicări, ideile avansate fiind 
concentrate în două cărţi: Determinismul şi ştiinţa (1971) şi Ordine şi hazard (1996). 
Revenirea la aceeaşi problematică, după un sfert de secol, a fost motivată, după cum 
mărturiseşte autorul, de nevoia resimţită de a se racorda la progresele ştiinţei şi evoluţiei 
mentalităţii filosofice, de mişcarea gândirii sale proprii în domeniile ontologiei şi 
epistemologiei ştiinţei. 

2. În domeniul teoriei acţiunii sociale (abordat, începând din anii ’70, împreună cu 
un colectiv de cercetare grupat în jurul Catedrei de filosofie a Institutului Politehnic), 
receptând achiziţiile sociologiei acţionaliste şi ale praxiologiei din prima jumătate a 
secolului al XX-lea, a întreprins o amplă analiză a conceptului de acţiune socială, 
propunând o varietate de modele şi scheme originale cu privire la structura şi 
determinismul acţiunilor umane, din care sunt desprinse criteriile şi factorii de eficienţă ai 
acţiunii sociale în epoca contemporană. 

Facem precizarea că apariţia cărţii Structura acţiunii sociale (1972) a inaugurat seria 
de lucrări originale de mai mare întindere pe probleme de teoria acţiunii sociale şi 
praxiologie din ţara noastră – domenii ale discursului acţionalist care au stimulat covârşitor 
cercetările în toate domeniile ştiinţelor sociale şi umane din ţara noastră, de la sociologie la 
politologie, până la logică şi epistemologie, nu puţine restructurări problematice fiind 
încercate din această perspectivă şi în estetică, etică, teoria valorilor şi ontologia filosofică. 

După aproape trei decenii, valorificându-şi şi o suită de studii şi comunicări publicate 
între timp, în lucrarea Acţiune socială eficientă (2001) se reia problematica pusă în 
dezbatere anterior, dar dintr-o perspectivă analitică mai amplă, avansându-se cu acest prilej 
explicitări şi asupra locului şi rolului praxiologiei în sistemul ştiinţelor acţiunii, tipologiei 
acţiunilor sociale, relaţiilor dintre ideal şi normă în acţiunea umană, mecanismelor 
complexe ale proceselor de construcţie a viitorului – care nu este doar un dat (obiectiv) ci şi 
un construct (subiectiv) al omului, animat de nevoia realizării de sine. Multe din aceste 
probleme au fost pentru prima dată abordate în literatura socială din ţara noastră, 
contribuind la studiul mai nuanţat al procesului de realizare umană şi al criteriilor de 
eficienţă ale strategiilor acţionale contemporane. 

3. Sprijinindu-se pe gândirea acţionalistă din ultimele decenii, profesorul Ion 
Tudosescu a avansat puncte de vedere înnoitoare şi în domeniul mai larg al filosofiei 
sociale. Amintim din acest punct de vedere: abordarea structurilor organizaţionale ale 
societăţii; definirea şi configurarea unui model original asupra sistemului de ansamblu al 
vieţii sociale; problematica devenirii sociale şi a progresului; problema timpului social 
(abordat din perspectivă acţionalistă) în relaţie cu procesul de realizare umană; problema 
raportului dintre existenţa socială şi conştiinţa socială, privită din perspectivă cauzal-
inelară; formularea unor premise acţionaliste şi structural-sistemice în vederea conceperii 
unei explicaţii moderne în domeniul ontologiei sociale; analiza unor mecanisme şi legităţi 
ale dialecticii vieţii sociale. 

Abordarea unui asemenea cerc larg de probleme a fost întreprinsă într-un mare 
număr de studii şi articole de-a lungul unui interval de câteva decenii şi grupate, în parte 
concentrat, în unele din capitolele cărţii Acţiunea umană şi dialectica vieţii sociale (1980). 

4. În strânsă legătură cu preocupările din domeniul teoriei valorilor şi filosofia culturii 
şi, implicit, de teorie a civilizaţiilor şi antropologie filosofică, profesorul Ion Tudosescu a 
intervenit într-o dezbatere întreţinută activ în ultima vreme asupra specificului culturii şi 
civilizaţiei româneşti – contribuţia sa în acest domeniu concretizându-se îndeosebi în 
paginile cărţii (elaborată sub formă de eseu), Identitatea axiologică a românilor (1999). 
Propune, în vederea abordării unei asemenea teme, o metodologie originală de analiză, pe 
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temeiul căreia conchide că civilizaţia românească – prin particularităţile psiho-spirituale ale 
românilor – ocupă un loc şi are un rost centric în macrocivilizaţia europeană (răspunzând 
astfel argumentat unor detractori, mai mult sau mai puţin declaraţi, care, în numele 
ideologiei europenismului, încearcă să minimalizeze şi să marginalizeze creaţia şi trăirea 
valorică românească în spaţiul axiologic al vechiului nostru continent), dezvoltând în 
această privinţă ideile cuprinse în aprecierile lui Constantin Rădulescu-Motru, Mircea 
Vulcănescu, Constantin Noica şi ale altor filosofi ai istoriei, etnologi şi antropologi români 
ai culturii din trecut. 

5. Pe parcursul câtorva decenii a intervenit constant în dezbaterile asupra unor 
probleme de ordin metafilosofic, preocupările de acest gen finalizându-se prin publicarea 
unei lucrări de sinteză, intitulată Metafilosofie (1997). În paginile cărţii şi-a expus o viziune 
proprie asupra relaţiilor dintre filosofie şi ştiinţă, religie, arată, mit, surprinzând 
particularităţile demersului filosofic (conceput din perspectiva unui Weltanschauung 
contemporan), tratând filosofia ca gen de cunoaştere, formă a culturii şi a conştiinţei sociale. 
Prezintă interes aparte capitolele privitoare la: caracterizarea problemei fundamentale a 
filosofiei (de fapt a ontologiei), considerată ca problemă a raporturilor dintre individual şi 
universal; problema metodei în filosofie (în cadrul căreia a insistat asupra metodelor 
contemporane: fenomenologia, hermeneutica, metoda analitică, cea structural-sistemică, 
dialectica – aceasta din urmă fiind tratată complex, inclusiv din perspectiva ştiinţei 
contemporane); caracterizarea cu multă nuanţare şi apreciere critic-dialectică a principalelor 
orientări din filosofia secolului al XX-lea – sugerând nu numai nevoia unui pluralism 
metodologic, ci şi a unui pluralism filosofic în gândirea contemporană, având ca reper 
principal realizarea condiţiei omului contemporan. 

Ni se pare, de asemenea, foarte important de menţionat că autorul, în ultimul capitol 
al cărţii, analizează locul şi rolul transcendentului în sistemele actuale de valori, conchizând 
că nevoia actuală de transcendent reclamă nevoia actuală de filosofie în strategiile de 
realizare umană. 

6. Unui filosof de largă cuprindere conceptuală şi problematică nu-i putea scăpa din 
vedere domeniul istoriei filosofiei – îndeosebi, contemporane. Conchizând asupra 
dezbaterilor purtate la unele congrese mondiale de filosofie la care a participat (Viena – 
1968, Varna – 1973, Duseldorf – 1978) şi la unele conferinţe şi simpozioane internaţionale 
din aceeaşi perioadă, la care de asemenea a participat, a elaborat o valoroasă monografie, 
intitulată Evoluţie şi dialog în filosofia contemporană (1980), în paginile căreia a 
argumentat nevoia de sinteză între orientările pozitivist-analitice şi cele existenţialiste, între 
cele neoraţionaliste, inclusiv cele materialist-dialectice şi cele neospiritualiste (cu precădere 
cele neotomiste şi personaliste) din gândirea contemporană – fiecare intervenind specific în 
făurirea concepţiei filosofice despre lume a omului contemporan, care are nevoie nu numai 
de explicaţii sistemic-dialectice de ansamblu asupra lumii (în care el este situat centric), ci şi 
de o metodologie filosofică generală cu valenţe operaţionale în orientarea cunoaşterii şi 
acţiunii eficiente în direcţia realizării condiţiei sale actuale. 

În spaţiul filosofiei româneşti, profesorul Ion Tudosescu s-a oprit în mod deosebit 
asupra lui Lucian Blaga, analizând, pentru prima oară sistematic şi evolutiv în istoria şi 
critica noastră filosofică, viziunea sa ontologică (în cartea Lucian Blaga, concepţia 
ontologică – 1999), considerată, de altfel, de Blaga însuşi ca fundament al întregii sale 
construcţii filosofice. 

Într-o serie de studii publicate în ultimii ani – după 1995 –, din nevoia resimţită de a 
argumenta contribuţia majoră a gândului filosofic original românesc la structurarea 
spiritualităţii metafizice europene contemporane, profesorul Ion Tudosescu s-a oprit asupra 
lui Tudor Vianu (în Reflecţii asupra ontologiei implicite a valorilor şi structura tablei de 
valori la Tudor Vianu – în „Analele Universităţii Spiru Haret, seria „Studii de filosofie” – 
1999), a lui Mircea Florian (în Recesivitate şi dialectică la Mircea Florian – în aceeaşi 



 

 12

revistă, 2000) şi a lui Ştefan Lupaşcu (în Ontologie şi dialectică la Stephane Lupasco – în 
„Buletinul ştiinţific al Universităţii din Piteşti”, 2001). 

În contextul confuzionismului axiologic declanşat după 1990, în care detractori de 
profesie sau ignoranţi de circumstanţă au încercat să marginalizeze creaţia valorică 
românească, în general, şi în mod special meditaţia filosofică românească, minimalizându-i 
aportul la edificarea culturii filosofice europene, avansând opinia că nu e originală, nu 
rezonează europenismului actual şi nici nu a avut şi nu are vreun rost în reconstrucţia 
valorică actuală, profesorul Ion Tudosescu s-a socotit dator să intervină, publicând un eseu 
consistent (analitic şi cuprinzător) intitulat Filosofia românească a fost, este şi va fi ea 
însăşi, publicat mai întâi în „Analele Universităţii din Bucureşti, seria de filosofie” (1997) şi 
apoi inclus în lucrarea Identitatea axiologică a românilor (2000). Eseul respectiv poate fi 
apreciat ca model de analiză a specificului şi originalităţii construcţiei şi meditaţiei 
filosofice româneşti, nu numai minore ci şi majore, trecând în revistă nu numai tradiţiile ci 
şi continuitatea şi realizările ei din ultimele decenii. Cu acest prilej, autorul a schiţat şi unele 
direcţii posibile de evoluţie a creaţiei filosofice româneşti originale – ceea ce poate dovedi 
că filosofia românească are nu numai vocaţia originalităţii ci şi a europenităţii (a uneia 
originale şi constitutive). 

7. Încă din primele sale încercări, profesorul Ion Tudosescu a avut o anume 
predilecţie pentru abordarea problemei ontologice. O serie de studii supune atenţiei 
problema materialităţii lumii, a mişcării şi devenirii existenţei, a evoluţiei imaginii unitare 
despre univers cu care operează ştiinţa, raporturile dintre simetrie şi asimetrie în structura 
universului – accentul fiind pus cu precădere pe deschiderea filosofică a ştiinţei 
contemporane, îndeosebi a fizicii. 

Trecerea de la aspectul cosmologic la cel ontologic propriu-zis în abordarea 
problemei ontologice s-a realizat printr-un voluminos studiu, Ideea de unitate a lumii în 
gândirea contemporană, cuprins în volumul Existenţă, cunoaştere, acţiune (publicat de 
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971) – studiu în care se abordează cu precădere aspectul 
ontologic-filosofic al ideii de unitate a lumii, avându-se ca obiectiv descifrarea sensurilor 
conceptului de monism. Privirea din perspectivă antropologică a problemei ontologice şi, ca 
urmare, centrarea conceptului de existenţă pe om şi condiţia sa a fost preconizată de Ion 
Tudosescu pentru prima oară în studiul Făptuire şi înfăptuire umană (apărut în „Revista de 
filosofie”, Bucureşti, nr.1/1982 – studiu în care este pusă în discuţie o ipoteză originală, de 
inspiraţie existenţialistă, asupra problemei ontologice, dar concepută raţionalist şi în 
concordanţă cu spiritul acţionalist al gândirii contemporane. Din această perspectivă, omul 
este considerat nu numai ca pivot central al existenţei, ci şi ca agent  (înfăptuitor) al unor 
domenii existenţiale – datorită cărui fapt este demiurg şi subiect axiologic în raport cu 
existenţa şi, implicit, cu fiinţa – pe care şi-o proiectează din nevoia de temei al procesului 
realizării de sine. 

O asemenea modalitate de soluţionare a problemei ontologice este urmărită, în 
continuare, de Ion Tudosescu şi în alte studii ulterioare, cea mai mare parte dintre acestea 
fiind premergătoare elaborării unui Tratat de ontologie, intitulat Fiinţă, Esenţă, Existenţă, 
conceput în două volume – primul dintre acestea fiind în curs de apariţie la Editura 
Fundaţiei România de Mâine. În acest prim volum se prezintă: problema obiectului şi 
rostului ontologiei în sistemul complex al gândirii filosofice; principalele modele 
ontologice în istoria filosofiei universale (inclusiv în filosofia românească), urmărindu-se 
atât geneza problemei ontologice, cât şi evoluţia şi soluţionările ei încercate succesiv până 
astăzi; o încercare proprie a autorului de situare a problemei ontologice şi de soluţionare a 
acesteia, atât din perspectiva unor tradiţii ontologice şi antropologice existenţialiste mai noi 
(specifice secolului al XX-lea), cât şi dintr-o racordare a ei (a problemei ontologice) la 
deschiderile ontologice ale gândirii acţionaliste şi ale construcţiilor metafizice de factură 
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dialectică dominante în a doua jumătate a secolului trecut, precum şi, nu mai puţin, la 
gândirea raţionalistă, pozitiv-analitică, viguros şi larg practicată în aceeaşi perioadă istorică. 

Al doilea volum, aflat în pregătire, va avea în vedere, în prima parte, tratarea 
problematicii ontologice din perspectiva ştiinţei despre univers (punând în discuţie ceea ce 
s-ar înţelege tradiţional prin termenul de ontologie secundă), iar în a doua parte, abordarea 
câtorva aspecte principale din problematica ontologiilor regionale (a socialului şi a 
umanului). 

* 
Trecerea în revistă a principalelor direcţii tematice în care s-a afirmat şi punctarea 

unora din contribuţiile sale ne permit să conchidem că profesorul şi filosoful Ion Tudosescu 
s-a remarcat printre cei mai activi dintre cei care au ilustrat gândirea şi instrucţia filosofică 
românească din ultimele decenii. Cugetător pasionat, totdeauna un neobosit şi responsabil 
participant la lupta de idei şi la afirmarea creaţiei valorice româneşti, angajat în abordarea 
originală a unora din cele mai controversate probleme filosofice, profesorul Ion Tudosescu 
n-a abandonat niciodată modestia şi simţul măsurii în relaţiile cu oamenii, cu colegii şi 
tinerii, pe care i-a sprijinit şi stimulat să se manifeste şi să promoveze profesional şi 
organizaţional. 

S-a impus ca un spirit creativ, ca un gânditor animat de nevoia de sinteză şi de 
reconstrucţie valorică. 

Şi, pentru că profesorul şi filosoful Ion Tudosescu se află, la cei 70 de ani de viaţă, de 
curând aniversaţi, într-o perioadă de deplină manifestare creatoare, atât în domeniul creaţiei 
cât şi în cel al publicisticii filosofice, îi urăm un călduros  

 
                                                                                                       La mulţi ani ! 
 
                                                                                                 Catedra de Filosofie  

a Facultăţii de Filosofie şi Jurnalistică 
                                                                                            Universitatea Spiru Haret 
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O  AMPLĂ  SINTEZĂ  ÎN  DOMENIUL  FILOSOFIEI 
 

                                                             Ioan N. ROŞCA 
 
 

După o recentă sinteză metafizică intitulată Ordine şi hazard (Editura Adevărul, 
1966), în şi mai recenta sa carte despre filosofie, Metafilosofia, (Editura Fundaţiei România 
de Mâine, 1996), profesorul şi filosoful Ion Tudosescu, unul din cei mai laborioşi şi 
prestigioşi exploratori români în domeniul filosofiei, analizează filosofia prin prisma 
propriei sale concepţii despre lume, conturată atât prin raportare la marile stiluri de gândire, 
cât şi prin inserţia activă în dezbaterile de idei contemporane. De aceea, departe de a fi o 
expunere neutră şi restrânsă tematic la întrebarea „Ce este filosofia?”, lucrarea ne oferă o 
discuţie pasionată cu alte puncte de vedere, atât asupra statutului filosofiei, cât şi asupra 
unora din problemele care constituie obiectul oricărei filosofii. Ca atare, prin modul în care 
este gândită şi prin conţinutul ei efectiv, cartea este o amplă sinteză filosofică. De altfel, prin 
accentul ei antropologic şi umanist, ea concordă cu modul specific în care s-au raportat la 
filosofie cei mai importanţi gânditori de la noi formaţi la şcoala lui Titu Maiorescu, de la cei 
din prima generaţie, între care C. Rădulescu-Motru şi P.P.Negulescu, şi până la cei din 
generaţia a doua, îndeosebi Mircea Florian. Totodată, autorul valorifică şi contribuţiile 
metafilosofice ale lui Nae Ionescu şi pe cele ale discipolilor săi Mircea Eliade şi   
Constantin  Noica, precum şi ideile de o factură aparte afirmate de Lucian Blaga. 

Concepută sub forma unui tratat despre filosofie, lucrarea include principalele 
perspective din care aceasta poate fi abordată. Pe parcursul a nouă teme de reflecţie 
filosofică şi metafilosofică, filosofia este cercetată sub următoarele aspecte: raportul cu alte 
forme ale cunoaşterii şi conştiinţei; relaţia cu alte forme ale culturii; obiectul şi rosturile; 
problematica; metoda; metoda dialectică şi ştiinţa contemporană; finalitatea practică; 
filosofia ca Weltanschauung; filosofia ca aspiraţie spre transcendenţă şi nevoia actuală de 
filosofie.  

La fiecare din temele amintite, autorul repune în discuţie idei încetăţenite, redă 
controverse şi abordări actuale şi susţine, nu o dată, puncte de vedere originale, care denotă, 
deopotrivă, propria sa concepţie filosofică. 

După opinia noastră, ideea forţă a metafilosofiei propuse de Ion Tudosescu poate 
fi identificată în susţinerea că problema fundamentală a filosofiei este aceea a 
„raporturilor dintre universal şi individual (într-o exprimare mai des utilizată în 
limbajul filosofic, dintre transcendent şi imanent), problemă care îmbracă aspectul 
raporturilor dintre om şi lume (dintre subiect şi obiect, dintre agent şi existent) şi, în 
prelungirea acesteia, al raporturilor dintre lumea lucrurilor (materială) şi lumea 
ideilor (spirituală), problemă analizabilă atât sub aspect ontologic, cât şi gnoseologic” 
(p.73). Este o idee pregnant personală şi de factură contemporană, autorul înţelegând 
raportul amintit nu în sens tradiţional, ci sub forma  „participării” la universal a 
individualului exemplar, omul, prin cunoaştere, prin creaţie şi acţiune. 

Principalele argumente istorico-filosofice ale interpretării amintite sunt extrase 
din Platon, Hegel şi Heidegger, primii doi filosofi fiind apreciaţi în spiritul celui din 
urmă. La Platon, se susţine, „nu este vorba de vreo anterioritate istorico-genetică a ideii 
în raport cu lucrul, a lumii ideilor cu cea a lumii lucrurilor, ci de coexistenţă a acestora” 
(p.77). Totodată, se arată că, la Platon, omul „poate gândi (dezvălui treptat, prin 
abstractizare), adică induce principiul lucrurilor (ideea ca formă şi model al acestora)” 
(p. 79). În schimb, la Hegel, „subiectul, prin ideile lui, participă la dezvăluirea şi 
instituirea acestei lumi (obiective) a ideilor” (p.82), iar „o dovadă a participării sale 
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poate fi considerată însăşi dorinţa lui de a trece dincolo de lumea lucrurilor şi de a 
cuceri orizontul nemuririi” (pp. 82-83). În fine, „la Heidegger, problema participării 
individualului la universal dobândeşte sensul de efort cognitiv al omului de a-şi 
proiecta (prin cunoaşterea ştiinţifică a existenţei şi, în prelungirea acesteia, prin sondare 
filosofică a esenţei acesteia – a fiinţei) propria condiţie şi, în măsura în care este 
posibil, de a realiza o astfel de condiţie (umană)” (p. 85). 

Autorul arată că, în cadrul marxismului, Engels a redus problema fundamentală a 
filosofiei la un aspect al ei (raportul gândire-natură), iar Lenin şi Stalin au înţeles demiurgia 
umană doar ca realizare prin practica revoluţionară, aceasta căpătând la cei doi un conţinut, 
de asemenea, restrâns. 

Această înţelegere larg cuprinzătoare a problemei fundamentale a filosofiei 
implică şi accepţia dată de autor metodei filosofiei ca modalitate de accedere cognitivă 
la ceea ce este universal şi esenţial. De exemplu, dialectica, metoda analizată de autor 
cel mai amplu, a fost concepută, începând cu modelul ei clasic grec (platonian şi 
neoplatonian) „ca metodă de ridicare sau pătrundere de la individual la universal (ca o 
cale de provocare ontologică a fiinţei sau principiului)... dialectica fiind însăşi 
metafizica (în sensul ei primar, de ontologie)”, (p. 109). Metoda a fost concepută 
similar de Hegel sau, la noi, de Constatin Noica. După cum observă autorul, „Hegel (ca 
şi Platon, pe care-l invocă) consideră dialectica nu numai ca procedeu (metodă) al 
cunoaşterii, ci, în primul rând, un mod de a fi al existenţei (ca întreg, sistem, totalitate 
de relaţii)” (p. 117). În sensul ei hegelian, metoda dialectică a fost preluată şi de 
marxism şi de ştiinţa contemporană, dar în marxism-leninism s-a ajuns la „un anume 
mod de a o înţelege şi practica – modelul ei reducţionist şi dogmatic”, conceput „în 
vederea justificării strategiilor politice ale construcţiei socialismului şi comunismului” 
(p. 117-118). În opoziţie cu asemenea distorsionări, autorul conchide că, în substanţa ei 
filosofică, dialectica este „o condiţie a demersurilor teoretice practicate astăzi în toate 
domeniile cunoaşterii şi acţiunii umane” (p. 118). De altfel, subsumându-le aceleiaşi 
solidarităţi dintre metodă şi concepţia despre raportul dintre universal şi individual, 
autorul cercetează şi alte metode afirmate în filosofia contemporană (fenomenologică, 
hermeneutică, analitică) şi pledează pentru un pluralism metodologic. 

Din aceeaşi teză de bază privind problema fundamentală a filosofiei ca problemă a 
raportului dintre universal şi individual decurge şi ideea, explicitată şi dezvoltată de autor, 
despre aspiraţia spre filosofie ca o nevoie a omului de transcendent, de o lume a sacrului şi 
anume, în cazul filosofiei, de o sacralitate laică. Mai mult, aşa cum se argumentează, pentru 
omul contemporan ameninţat de tehnicism şi unilateralitate „reîntoarcerea”, prin filosofie, 
la sacru echivalează cu opţiunea sa pentru umanism, pentru o afirmare autentic umană. 

Prin multitudinea şi finalitatea ideilor sale, prezentate cu acurateţe şi eleganţă, 
lucrarea profesorului Ion Tudosescu despre filosofie reprezintă nu numai o sinteză a 
filosofiei şi metafilosofiei sale, ci şi o pledoarie superioară pentru nevoia actuală de 
filosofie, adică pentru „ridicarea omului la cer pentru a deveni homo humanus” (p. 219), 
această înălţare însemnând „pătrundere a lui în esenţa sa”, în „semnificaţia sinelui”, altfel 
spus, adâncire în spirit şi manifestare neîncetată, prin spirit, ca fiinţă culturală şi, astfel, 
autentic umană. 
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DETERMINISM  ŞI  HAZARD 
                                                                        

Marin ŢURLEA 
 
 
În scurta mea intervenţie mă voi referi la contribuţia profesorului Ion Tudosescu 

în domeniul filosofiei ştiinţei, bazându-mi consideraţiile, în principal, pe Determinismul şi 
ştiinţa. Discurs filosofic asupra teoriei şi principiului determinismului, (Editura Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1971) şi Ordine şi hazard, (Editura Adevărul, 1996). 

Dacă avem în vedere numai aceste două cărţi ale profesorului Ion Tudosescu, ele 
confirmă deja faptul că autorul lor s-a afirmat în domeniul filosofiei ştiinţei de aproximativ 
30 ani. 

Ca o constatare generală, aceste cărţi ne apar drept o contribuţie importantă la 
schimbarea situaţiei nesatisfăcătoare din domeniul filosofiei ştiinţei, determinată de o 
situaţie precară, sau, cel puţin, insuficientă cunoaştere pe care oamenii de ştiinţă o au despre 
filosofie, iar filosofii despre ştiinţă. În timp ce în literatura de specialitate de la noi, sau de 
aiurea, cele mai multe lucrări ofereau în cel mai bun caz reinterpretări, urmând o direcţie, o 
şcoală sau un autor consacrat în domeniu, în cărţile profesorului Ion Tudosescu vom putea 
identifica o schemă conceptuală proprie, în care materialul ştiinţei şi ideile filosofice sunt 
asimilate, distilate şi organizate coerent în intenţia explicită a formulării unui punct de 
vedere care ne vorbeşte de la sine despre o autentică şi matură experienţă profesională; vom 
găsi în aceste cărţi gânduri care au îmbogăţit patrimoniul acestei specialităţi filosofice, 
veritabil rod al profesiunii. În context menţionăm câteva contribuţii: de-a lungul a peste 30 
de ani profesorul a fost preocupat de ideile de determinism şi cauzalitate-probabilitate-
finalitate sub influenţa mecanicii cuantice, ciberneticii, teoriei generale a sistemelor; de 
distincţia dintre analiza (perspectiva) finalistă şi cea teleologică; în 1967, profesorul Ion 
Tudosescu propunea conceptul de cauzalitate statistică în teoria actuală a determinismului, 
iar în prima carte menţionată aici (1971) a propus conceptul de cauzalitate inelară, ambele 
concepte de cauzalitate privite din perspectiva  teoriei generale a sistemelor, din care a 
dedus două specii de cauzalitate – imanentă şi tranzitivă, operante în ştiinţa actuală. 
Autorul însuşi mărturiseşte în Ordine şi hazard efectul acestor contribuţii: „... Ceea ce 
consider că a contribuit la argumentarea aprecierii că ştiinţa contemporană a marcat atât 
sfârşitul opoziţiei ireductibile dintre determinism şi probabilism, cât şi a divorţului radical, 
până aproape în deceniul al şaselea al secolului nostru, dintre determinism şi finalism în 
ontologia filosofică şi teoria ştiinţei (şi implicit în teoria explicaţiei)”. Dar problematica 
acestor cărţi este complexă, o serie de concepte sunt regândite, resemnificate din 
perspectiva altor ştiinţe, cum ar fi genetica moleculară şi biochimia; în această reţea 
conceptuală hazardul are poziţia centrală pe care autorul o leagă nu numai de determinism, 
ci şi de devenire. Ion Tudosescu este receptiv (şi contribuie adesea) la „instituiri şi 
deschideri conceptuale” cu impact relevant asupra schimbărilor paradigmatice din ştiinţa şi 
filosofia ştiinţei, formulează opinii personale valoroase cu privire la controverse şi dispute 
epistemologice, detectează erori şi confuzii şi formulează distincţii conceptuale, de niveluri 
şi de perspective, care facilitează dialogul în căutarea soluţiilor (avem în vedere conflictul 
epistemologic Einstein-Bohr, relaţiile de îndeterminare, incertitudine, opoziţia determinism 
indeterminism şi altele). 

„Idiosincrasiile” şi, „fobiile ideologice” sunt străine profesorului Ion Tudosescu şi, 
astfel, separând cu prudenţa necesară aspectul ideologic de cel filosofic şi ştiinţific, el 
beneficiază de o continuitate firească în lucrările sale, nu-l surprind nepregătit evoluţiile 
recente ale ştiinţei, ca şi semnificaţiile lor filosofice şi, în consecinţă, nu este nevoit, astăzi, 
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după 40 ani de cercetare ştiinţifică, să retracteze sau să-şi reformuleze esenţial opiniile; 
fireşte nu are nici „tabuuri”: nu-l încearcă „reticenţe inocente” ale altor colegi de breaslă, 
care, confundând ideologicul-politicul cu filosoficul, au ajuns să se teamă a rosti numele lui 
Marx. 

În continuare, m-ar interesa opinia profesorului Tudosescu în legătură cu următoarele 
probleme: determinismul ca model explicativ al existenţei; relaţia determinism şi 
cauzalitate; raportarea schemei determinist-marxiste la evoluţii mai recente, având în 
vedere că, până în 1989, literatura de la noi critica interpretarea şcolii de la Copenhaga (şi-l 
invoca pe Einstein), ca mai recent atitudinea faţă de şcoala daneză să se schimbe, aspect 
consemnat şi în cartea Ordine şi hazard; în eventualitatea că mecanica cuantică este doar o 
staţie pe drumul fizicii teoretice, trebuie regândită şi actuala atitudine. În cele ce urmează 
invoc şi nişte fapte care „provoacă” în legătură cu aceste probleme. 

 
Deterministă este realitatea sau teoria? 

Această distincţie are o semnificaţie majoră în disputele teoretice asupra 
problematicii determinismului, contribuind la regândirea perspectivelor şi nivelurilor 
abordării, uneori dislocând clişee consacrate în filosofia ştiinţei. Ni se pare provocativă, cel 
puţin, aserţiunea lui Th. Brody că determinismul nu reprezintă o caracteristică ontologică, ci 
mai curând una epistemologică şi, în consecinţă, nu lumea în care trăim este deterministă, ci 
descrierea ei (teoria şi modelele emergente din aceasta). Referindu-se la comportamentul 
unui volum de gaz (sub 1000 molecule, condiţie necesară manevrabilităţii experimentale), 
Brody arată că dispunem de trei descrieri sau modele ale acestuia, dintre care primele două 
aparţin mecanicii clasice şi termodinamicii clasice, iar al treilea este oferit de mecanica 
statistică. Evident, primele două sunt deterministe, în timp ce al treilea este un model 
statistic. 

Pe scurt, primul model (cel oferit de mecanica clasică) relevă următorul aspect. Date 
fiind toate poziţiile şi vitezele iniţiale, poziţiile şi vitezele la un moment ulterior sunt perfect 
determinate; al doilea model determinist alternativ, oferit de termodinamica clasică, nu 
operează cu molecule şi variabila timp, relevante rămân, acum, variabile de tipuri diferite, 
precum: presiune, volum, temperatură şi entropie. Specificul modelului constă în faptul că, 
în cazul cunoaşterii uneia dintre variabile, se pot deduce celelalte. Cel de al treilea model le 
combină pe primele, menţine noţiunea de moleculă, dar nu studiază traiectoriile acestora, ci 
stabileşte valori medii, după condiţii iniţiale necesare, motiv pentru care este numit model 
probabilist, şi în consecinţă nu oferă predicţii exacte, ci doar probabilitatea cu care se poate 
produce un eveniment. Analiza acestui exemplu evidenţiază următoarele aspecte. 
Dispunem de un singur sistem fizic căruia îi corespund trei modele, având fiecare avantaje 
şi limite specifice. Este evident că, deoarece avem un singur sistem fizic şi trei descrieri 
(modele) dintre care două deterministe şi una statistică (nedeterministă), proprietatea de 
determinism nu aparţine sistemului în cauză, adică realităţii. În concluzie, un enunţ ca: 
„moleculele unui gaz sunt sau nu deterministe” este lipsit de semnificaţie, enunţul având 
sens numai cu privire la modelele teoretice. 

Este utilă distincţia dintre punctul de vedere filosofic şi cel ştiinţific; şi anume, nu 
putem confunda descrierea (modelul) cu sistemul, aşa cum conştientizăm la nivelul 
simţului comun faptul că lucrul şi numele sunt distincte. Din punct de vedere ştiinţific, 
predicţiile (relevante totdeauna despre natura unui model), le facem în cadrul unui model, 
dar ele se referă la comportamentul unui sistem, care este un fragment de realitate. 

Se observă că sursa unor confuzii este de natură ştiinţifică, dar de întreţinerea lor este 
adesea responsabilă filosofia ca atare, care le şi fixează în jargonul ei filosofic. 

Dacă ne-am referi la bine cunoscuta controversă, polemică dintre Einstein şi 
Bohr, am sesiza că ignorarea unor paliere ale discuţiei a generat confuzii. Trebuie să 
distingem, în afară de obiectul polemicii (problema realităţii, problema determinismului), 
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nivelul teoriilor ştiinţifice şi al modelelor asociate lor şi nivelul reprezentărilor, sau cum 
se spune, mai frecvent, al imaginilor ştiinţei. În acest ultim nivel sunt relevante 
convingerile filosofice ale oponenţilor în dezbatere; în primul caz (Einstein) realitatea 
este o problemă de concepţie, surprinsă de teorii cât mai profunde, credinţa în ceva 
obiectiv; în timp ce Bohr are în vedere o realitate fizică relevată de dispozitive 
experimentale şi acte de observaţie, care, cum ştim, în lumina principiului 
incontrolabilităţii relaţiei dintre microbiect şi aparatul de măsură, afectează în sensul 
unei „subiectivizări” conceptul de realitate fizică, în timp ce conceptul de realitate 
einsteinian se apropie de cel newtonian, perspectiva unui „observator detaşat”. Şi 
lucrurile stau astfel şi în problema determinismului. 

 
Cauzalitatea versus determinism? 

Termenul determinism acoperă o multitudine de sensuri, noţiuni: determinism 
spaţial, temporal (cu varietăţile anterior, sau orientat înainte, ulterior, direcţionat înapoi), 
determinism bidirecţional, atunci când pe baza modelului se pot calcula atât viitorul cât şi 
trecutul sistemului, procesul descris fiind reversibil, când în descriere se schimbă sensul 
timpului; în fiecare ecuaţie se obţine o descriere a altui proces, ceva asemănător „rulării 
filmului invers”. 

Compatibilitatea celor două varietăţi de determinism – anterior şi ulterior – este 
detectabilă în sisteme finite şi limitate; determinismul descris de ecuaţiile din mecanica 
clasică nu comportă restricţii. 

Th. Brody referindu-se la distincţia dintre determinism confinat şi determinism 
global atrage atenţia asupra implicaţiilor filosofice ale problemei: „Forma globală şi 
bidirecţională poate fi extinsă până când devine totală, înglobând fiecare proprietate care ar 
putea interveni în descrierea lumii. Această formă, asociată cu numele lui Laplace, capătă o 
expresie ontologică atunci când sugerează posibilitatea existenţei, în spatele modelelor cu 
un astfel de determinism, mai puţin «perfect», a unui model care presupune un determinism 
perfect total, global şi bidirecţional. În măsura în care devine ontologic, determinismul 
laplacean capătă un caracter fatalist; totul, absolut orice eveniment este determinat riguros şi 
la rândul său contribuie la determinarea oricărui eveniment viitor. Nu se admite liberul 
arbitru”. Autorul subliniază prejudecată că fizica ar sta la baza acestui gen de determinism 
ontologic şi fatalist, când de fapt nici chiar determinismul fizicii newtoniene, global şi 
bidirecţional nu este total; acest determinism se referă la variabile care descriu mişcarea 
particulelor materiale, ca de exemplu poziţia şi viteza. Şi adaugă: „Extrapolarea prin care 
toate proprietăţile lumii fizice pot fi reduse la mişcările particulelor sale reprezintă un adaos 
metafizic străin fizicii”. Determinismul fizicii clasice este exact, riguros, dar el este un 
determinism care caracterizează modelul teoretic elaborat de această teorie, iar aplicarea 
acestui model la realitate este restricţionată, limitată de imprecizia cu care stabilim 
condiţiile la limită, fapt datorat imposibilităţii de a lua în considerare toate forţele care se 
exercită, pe de o parte, între particule, iar, pe de altă parte particule şi exteriorul sistemului. 

În privinţa relaţiei dintre cauzalitate şi determinism, spre deosebire de concepţia  
curentă (deterministă) care consideră că aceste două noţiuni sunt sinonime, Th. Brody 
emite ideea că „ar fi probabil mai puţin absurd să le prezentăm drept incompatibile”, o idee 
neobişnuită, care reclamă regândirea relaţiei dintre aceste două noţiuni. Are sens să vorbim 
de cauzalitate numai atunci când, în cadrul unui model putem identifica deosebirea, 
distincţia dintre factorii, numiţi cauze, şi factorii, numiţi efecte. Lucru dificil în cazul 
determinismului laplacean, care este total şi vizează toţi factorii implicaţi în model. În cazul 
modelelor deterministe care stabilesc, prin intermediul ecuaţiilor, relaţii între variabile, dar 
alegerea variabilelor ca efecte este arbitrară în absenţa unei criterii; un răspuns la această 
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problemă poate fi formulat din exteriorul sistemului şi diferenţa dintre cauze şi efecte 
rămâne la latitudinea noastră, ceea ce conferă cauzalităţii un statut subiectiv, sau are un 
aspect subiectiv. 

Distincţia cauză – efect în cadrul conexiunii cauzale se poate stabili dacă luăm în 
consideraţie interacţiunea cu un alt sistem care nu aparţine modelului; respectiv, acest 
sistem exterior modelului nostru, este exterior oricărei forme de determinism din fizică, cu 
excepţia determinismului laplacean care nu implică relaţia de cauzalitate, pentru acest tip de 
determinism distincţia cauză – efect n-are sens; în contextul determinismului laplacean 
orice precede momentul actual este cauză, iar ceea ce urmează după acest moment este 
considerat efect. 

Determinismul este inerent unui model, dar descrierea cauzală depăşeşte acest cadru; 
„mediul” ei este planul ontologic care presupune relaţia între diferitele sisteme, care 
interacţionează, iar influenţa unuia asupra celuilalt se transmite în termeni de cauză şi efect. 
Autorul  acestei concepţii asupra problemei scrie: „Cauzalitatea este compatibilă cu un 
anumit determinism, dar îl depăşeşte, deoarece conţine elemente ontologice substanţiale; 
acele forme de determinism care sunt compatibile cu cauzalitatea sunt compatibile şi cu 
apariţia fenomenelor întâmplătoare. De aceea, cauzalitatea şi aleatorul nu sunt opuse; ele 
sunt complementare. Singura opoziţie este între întâmplare şi acele tipuri de determinism 
care, ca în cazul determinismului laplacean, nu au loc în fizică”. 

 
Einstein justificat sau „completarea deterministă” 

a mecanicii cuantice 
W. Heisenberg, în 1969, comenta celebra propoziţie a lui Einstein: „Bunul 

Dumnezeu nu aruncă zarurile” în termenii următori: „«Dumnezeu nu aruncă zarurile», 
acesta era un principiu care, pentru Einstein, era de neclintit, a cărui atingere nu o putea 
tolera. Bohr ar fi putut răspunde doar atât: «Dar nu este menirea noastră să-i indicăm lui 
Dumnezeu cum să guverneze lumea»”. 

Cum se ştie, creatorul teoriei relativităţii a avut o atitudine sceptică şi negativă faţă de 
mecanica cuantică, pe care o considera o teorie „esenţial statistică”, motiv pentru care o 
aprecia ca fiind fundamental incompletă. Einstein [1], descria starea din această teorie 
astfel: „Particula liberă are în realitate o poziţie determinată şi o cantitate de mişcare 
determinată, chiar dacă ele nu pot fi precizate amândouă, în acelaşi timp, pentru acelaşi caz 
individual, printr-o măsurare. După această concepţie, funcţia dă o descriere incompletă a 
unei stări reale. Această concepţie nu este acceptată de fizicieni. Adoptarea ei ar presupune 
ca ei să năzuiască  dincolo de descrierile incomplete, spre o descriere completă a stării de 
fapt şi să caute legi pentru o asemenea descriere. Aceasta ar însemna aruncarea în aer a 
cadrului teoretic al mecanicii cuantice”. 

Dar cum se obţine o „descriere mecanic-cuantică a realităţii fizice drept completă” 
întreba în 1979 N. Rosen şi schiţa două răspunsuri: unul pe cale operaţională (experimente 
şi măsurători), propriu, credem, şcolii de la Copenhaga reprezentată în principal de Bohr şi 
Heisenberg; altul, împărtăşit şi de Rosen, care „depinde mai degrabă de modul în care 
definim elementele realităţii fizice sau, într-o formulare mai generală, de modul cum 
considerăm realitatea fizică”. 

Pentru Einstein o descriere teoretică trebuie să satisfacă următoarele trei exigenţe: 
principiul realismului (fizica teoretică trebuie să descrie evenimente şi procese reale care au 
loc în spaţiu şi timp, şi sunt independente de actul observaţiei şi de dispozitive 
experimentale). Einstein considera ca având o valoare absolută acest mod de a concepe 
realitatea fizică Până şi Max Born avea să recunoască cât de puternică şi atractivă era 
această credinţă a lui Einstein „într-o lume unde există ceva obiectiv pe care încerc să-l 
surprind pe cale sălbatic speculativă”, atunci când consemna în Fizica în concepţia 
generaţiei mele, cuvintele: „Generaţia mea mai credea într-o lume independentă de 
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observator”; şi care trimite evident la postulatul fizicii clasice: „Lumea există independent 
de observator”; a doua exigenţă pe care trebuie să o satisfacă fizica teoretică este principiul 
determinismului a cărui formulare concisă ar fi următoarea: toate evenimentele din 
universul fizic (în toate detaliile indiferent dacă sunt sau nu observate în prezent, indiferent 
de posibilitatea de a fi sau nu observate şi măsurate) sunt determinate de legi stricte. 
Aceluiaşi Born, Einstein îi spunea: „Tu crezi în Dumnezeul care aruncă cu zarurile, iar eu 
în legitatea deplină”. De altfel, Einstein [1] îşi exprimă astfel crezul său filosofic «realist şi 
determinist» „Unii fizicieni, printre care eu însumi, nu pot să creadă că trebuie să părăsim 
cu adevărat şi pentru totdeauna ideea unei reprezentări directe a realităţii în spaţiu şi timp; 
sau că trebuie să acceptăm punctul de vedere că evenimentele în natură sunt asemănătoare 
unui joc de noroc”. 

A treia exigenţă a descrierii teoretice în fizică este principiul continuităţii spaţio-
temporale (numit şi principiul separabilităţii). Aceste trei principii alcătuiesc ceea ce  s-ar 
numi „sâmburele tare al convingerilor filosofice” ale lui A. Einstein (cf. M. Flonta). 

Oricum, laitmotivul viziunii einsteiniene rezidă în problema existenţei reale şi 
problema de a şti dacă există o categorie de legi riguroase, problema cauzalităţii nefiind 
absolut centrală. 

Einstein a consacrat eforturi îndelungate demonstrării inconsistenţei interne a 
mecanicii cuantice, nelăsându-se impresionat de succesele ei privind unificarea şi ordonarea 
legilor, capacitatea ei predictivă şi euristică. Infirmitatea filosofică a acestei teorii îl 
determina s-o declare o etapă tranzitorie în evoluţia fizicii, deşi recunoştea că era „singura 
teorie actuală care permitea conceperea unitară a experimentelor despre caracterul cuantic 
al evenimentelor mecanice din microcosm”. Credinţa lui Einstein era că este vorba de un 
„succes momentan”, având forţa unei mode. Reproşul fundamental adresat de Einstein era 
că această teorie descrie doar sisteme totale şi nu sisteme individuale, ea trebuie să fie (sau 
să devină) o descriere a stărilor fizice reale şi nu doar o explicaţie, chiar satisfăcătoare a 
faptelor experimentale. Remarcăm că Einstein are un discurs aici centrat permanent pe 
anumite supoziţii filosofice care exprimă propriile sale convingeri (filosofice) la care ne-am 
referit anterior. În acest context când mecanica cuantică este doar o staţie pe drumul 
cunoaşterii, este provizorie şi nu deţine adevărul final, Einstein îşi formulează propriul său, 
proiect ştiinţific care să servească drept o bază fermă pentru fizica teoretică; este vorba de 
unificarea electro-magnetismului cu gravitaţia, un aşa-zis „visul lui Einstein”. Deşi 
recunoştea utilitatea indispensabilă a probabilităţii în descrierea datelor experienţei fizice, 
idealul său era o descriere conceptuală a realităţii „care este în principiu completă şi liberă 
de statistică”. Pentru Einstein devine aproape o obsesie eliminarea statisticităţii pe care o 
punem pe seama „structurii moleculare a instrumentelor de observaţie”, care la rândul lor 
determină caracterul statistic al faptului observat. 

Einstein conchide că teoria statistică a cuantelor nu oferă o descriere completă a 
sistemului individual, a desfăşurării lui temporale şi atunci suntem nevoiţi să căutăm în altă 
parte mult dezirabila descriere completă, realizată atunci când fiecare element din realitate 
are un corespondent în teorie. 

În prezent sunt semne în fizica teoretică ce par să-l confirme pe Einstein, aşa de izolat 
spre sfârşitul vieţii, excepţie făcând relaţia cu Schrödinger. Th. Brody notează că noi avem 
o înţelegere incompletă a legăturilor dintre un sistem cuantic şi restul universului, ceea ce 
susţinea chiar Einstein; iar „această idee este confirmată de eforturile de a «completa» (sau, 
mai corect, a reformula) teoria, care în ultimii 10-15 ani pare să fi apucat în sfârşit pe 
drumul cel bun. Soluţia constă în a considera că acele sisteme care au o comportare 
cuantică sunt deschise, că ele se află în permanentă interacţie cu restul lumii”. Nu mai 
menţionăm întreaga argumentare a autorului citat şi trecem la enunţarea concluziei pe care 
el o formulează. În legătură cu problema discutată aici, teoria prezintă atât aspecte 
deterministe cât şi nedeterministe, a căror relaţie este clară şi poate genera atât modele 
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cauzale şi probabiliste, cât şi modele care combină ambele elemente. În această privinţă, cel 
puţin, se aseamănă mai mult cu teoriile clasice din fizică decât cu mecanica cuantică în 
forma sa tradiţională; în alte privinţe, desigur, diferă enorm. 

Aşadar, necesitatea unei cunoaşteri complete disponibile ar fi soluţia, sau cel puţin 
calea spre soluţie. Şi Gödel gândea asemănător când medita asupra problemei continuului a 
lui Cantor; două minţi geniale, una în fizică, cealaltă în matematică fac „profeţii” 
asemănătoare! Efectele sunt şi ele pe măsura soluţiilor iar relevanţa lor filosofică merită 
discutată, deoarece obligă la regândirea unor probleme şi concepte, în acest caz cele 
implicate de tematica determinismului şi a hazardului. Dar dintre toate problemele cea mai 
tulburătoare rămâne aceasta: mai poate obliga mecanica cuantică să abandonăm 
determinismul? Aserţiuni ca cele despre mecanica cuantică, descrisă adesea ca fiind 
esenţialmente nedeterministă (sursa acestui nedeterminism cuantic fiind funcţia de undă, al 
cărei pătrat ne oferă doar probabilitatea de a observa lucruri şi nu o predicţie fermă), ce 
statut ştiinţific mai au, în raport cu concluzia formulată de interpretarea Şcolii de la 
Copenhaga: lumea este nedeterministă, despre care s-a spus că a însemnat o adevărată 
demolare a bastionului materialismului? 
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ÎNCEPUTURILE  PRAXIOLOGIEI  ÎN  ROMÂNIA 
                                                    

Cornel POPA 
 
 
Din pragul celui de-al treilea mileniu ne vine greu să vorbim despre evenimente sau 

fapte petrecute cu peste trei decenii în urmă. Astăzi, când revista Studii de Filosofie are 
amabilitatea de a găzdui un grupaj de articole consacrate aniversării a şapte decenii de viaţă 
şi activitate ale profesorului Ion Tudosescu, este poate potrivit să evoc începuturile 
praxiologiei şi logicii acţiunii în România. 

1. Cărţile sunt pietre de hotar în viaţa unui autor. Şi profesorul Ion Tudosescu a 
marcat, până la ultima sa carte, Acţiunea socială eficientă (Editura Fundaţiei „România de 
Mâine, 2000), 12 astfel de pietre de hotar în biografia sa spirituală. 

Se impune, de la început observarea ariei largi de preocupări a profesorului Ion 
Tudosescu, care se întinde de la problemele teoriei existenţei sau ontologiei la cele ale 
determinismului în ştiinţa modernă, ale legilor, cauzalităţii, hazardului şi ordinii în natură şi 
în societate la cele ale teoriei acţiunii umane şi axiologiei. Nu lipsesc în cadrul acestora 
cercetările de istoria filosofiei româneşti şi nici cele de filosofie contemporană.Un loc 
aparte în aceste preocupări deţin instrumentele didactice, manualele, crestomaţiile, temele 
de seminar, subiectele de referate. 

Aria largă a scrierilor este intim legată de vocaţia didactică a autorului, de grija sa de 
a propune celor din bănci unelte, puncte de sprijin şi sugestii pentru adâncirea studiului.Ca 
o persoană ce l-am cunoscut îndeaproape şi care a colaborat cu domnia sa mai mult de trei 
decenii la elaborarea unor programe didactice, a unor manuale de filosofie sau la alcătuirea 
şi realizarea unor programe de cercetare pe probleme de praxiologie, teoria structurilor 
organizaţionale, norme şi valori, pot spune că profesorul Ion Tudosescu a fost mulţi ani şi 
un prospector şi diriguitor al cercetării ştiinţifice în disciplinele filosofice. 

Acest rol şi l-a menţinut şi în noile condiţii după decembrie 1989, când a participat, 
alături de alţi distinşi profesori, la crearea Facultăţii de Filosofie şi Jurnalistică în cadrul 
Universităţii Spiru Haret şi, ulterior, în calitate de decan al acesteia, când a contribuit major 
la ridicarea calităţii activităţilor din facultate în vederea obţinerii acreditării. 

Dotat cu realism şi inteligenţă practică, pe când era decan al Facultăţii de Filosofie 
din Bucureşti şi director al Institutului de Filosofie, profesorul Ion Tudosescu, alături de un 
alt filosof de bună credinţă faţă de cercetarea filosofică, cum a fost regretatul profesor 
Dumitru Ghişe, a ştiut să păstreze o cumpănă elastică între „comanda socială” şi interesul şi 
aspiraţia cercetărilor spre direcţii şi teme noi. Multe dintre ele au fost inspirate din achiziţiile 
unor ştiinţe particulare cu relevanţă metodologică, precum cibernetica sau teoria sistemelor, 
filosofia ştiinţelor, logica matematică, psihologia genetică etc. Astfel au fost introduse în 
programele cursurilor de filosofie teme despre sistem şi structură, despre model şi 
experiment, despre structura şi funcţiile teoriei ştiinţifice, despre teoria acţiunii, despre 
filosofia limbajului, despre filosofia valorilor, despre valoarea de cunoaştere a metodelor 
axiomatice şi formale, toate teme absente din tematica standard a unui curs de filosofie 
marxistă. 

Profesorul Ion Tudosescu, în contrast cu mulţi alţi lideri, manifesta deschidere la nou 
şi spirit constructiv, adopta o poziţie tolerantă la iniţiativă şi diversitate, avea el însuşi 
iniţiative lăudabile.  

Îmi fac o datorie de conştiinţă afirmând că mie, ca cercetător, nu mi s-au impus 
niciodată pentru sesiunile ştiinţifice interne sau pentru congresele sau conferinţele 
internaţionale subiecte ideologice predilecte şi nici nu mi s-au cerut să „actualizez” vreo 
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comunicare sau articol trimis peste hotare. Desigur, au fost cazuri când unele articole 
expediate de mine nu a ajuns la destinaţie sau invers, unele cărţi sau studii expediate pe 
adresa mea de personalităţi din străinătate nu mi-au parvenit. Dar, datorită unor oameni 
înţelepţi şi moderaţi, ei însăşi cercetători cu vocaţie, ajunşi pe posturi influente, la noi nu s-a 
făcut o cenzură politică a comunicărilor de filosofie, logică, epistemologie, praxiologie etc., 
cum s-au petrecut frecvent lucrurile în RDG, Bulgaria sau URSS. 

Nu e mai puţin adevărat că cerinţele şi canoanele cenzurii ajungeau adesea să 
pătrundă în modul intim în care gândeam noi cei care redactam o comunicare sau un 
articol. Nici un om normal nu are gânduri sinucigaşe. În consecinţă, evitam fiecare dintre 
noi scrierea unor propoziţii care ne-ar fi creat complicaţii grave cu cenzorii sau „gardienii” 
liniştii publice. 

2. Din lista cărţilor scrise de profesorul Ion Tudosescu trei sunt pe teme de filosofia 
acţiunii sau praxiologie. Acestea sunt: Structura acţiunii sociale, Editura Politică, Bucureşti, 
1972); Acţiunea umană şi dialectica vieţii sociale (Editura Politică, Bucureşti, 1989) şi 
ultima sa carte Acţiunea socială eficientă, menţionată mai sus. Dintre acestea ne vom referi 
doar la prima şi la ultima. 

La prima carte, deoarece aceasta îmi aminteşte de primii paşi făcuţi împreună în 
iniţierea cercetărilor de praxiologie în ţara noastră. 

În deceniul al şaptelea editam, ca redactor responsabil la Editura Politică, două serii 
de culegeri de filosofia ştiinţei, una care includea oameni de ştiinţă de peste hotare şi alta, 
care cuprindea contribuţii de filosofia ştiinţei ale unor cercetători români. Cu prilejul 
întocmirii unei culegeri de Logica ştiinţei am purtat corespondenţă cu mai multe 
personalităţi de peste hotare, între care filosoful polonez Tadeusz Kotarbinski, pe atunci 
preşedintele Academiei polone. Între alte extrase pe care mi le-a trimis filosoful polonez era 
şi un studiu în engleză despre propoziţiile praxiologice şi demonstrarea lor (Praxiological 
Propositions and their Proof), tipărit în Proceeding-ul Congresului de Logică, Metodologie 
şi Filosofia Ştiinţei de la Stanford, 1962. Acest prim articol, pe care i l-am dat imediat după 
lectură colegului Ion Tudosescu a fost muşcătura din fructul oprit care a stârnit în noi un 
mare apetit pentru literatura praxiologică sau teoria acţiunii umane eficiente. 

Praxiologia lui Kotarbinski era o teorie despre acţiunea umană, diferită de teoria 
marxistă despre modul de producţie, despre clase şi lupta de clasă. Opera cu alte concepte 
primare şi făcea abstracţie de teoria lui Marx şi Engels. Introducea conceptele de agent, 
scop, situaţie sau condiţie, mijloc directivă sau instrucţiune practică. Ceea ce Kotarbinski 
numea în anii ’70 instrucţiune practică era o structură de predicat deschis, de forma: „În 
circumstanţa C, pentru a accede în starea B, trebuie să faci acţiunea A”. Executarea acţiunii 
sau secvenţei de acte A este o condiţie suficientă pentru atingerea stării dorite B. Din 
perspectiva teoriei determinismului, acţiunea A era văzut de noi drept o cauză eficientă a 
rezultatului sau efectului B. Executarea lui A, în situaţia C, te ducea la starea ţintă B. A era o 
conduită eficace pentru un agent în situaţia C care vrea să atingă starea B şi deţinea 
abilitatea de a face acţiunea sau conduita A. Acţiunea A era mijlocul prin care puteai face 
tranziţia din situaţia C în starea dorită B. Noţiunea de scop nu apărea explicit în directiva 
sau instrucţiunea practică definită de filosoful polonez. 

Directivele practice ţin, în viziunea noastră, de praxiologia prescriptivă, care este cel 
de-al treilea stadiu al reflecţiei praxiologice, primele două fiind praxiologia descriptivă sau 
morfologică şi praxiologia apreciativă sau a judecăţilor de valoare. 

Kotarbinski nu a luat în considerare posibilitatea compunerii mai multor instrucţiuni 
practice şi legarea conceptului de instrucţiune practică cu cel de metodă eficace sau 
program pentru rezolvarea unei clase de probleme practice. Dar despre aceasta vom vorbi, 
mai jos, într-un paragraf despre logica acţiunii. Acolo vom arăta cum un program face o 
tranziţie între o situaţie acţională iniţială în care se asumă un scop şi o stare posibilă viitoare 
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în care scopul este realizat. Vom arăta că programul sau metoda eficace este o compunere 
de directive practice. Un program este, de fapt, operaţionalizarea unei tranziţii dezirabile. 

Teoria acţiunii ne-a incitat destul pe amândoi pentru a iniţia în 1968 o sesiune 
ştiinţifică pe problematica praxiologiei, cu un număr de aproape 20 de comunicări. Cele 
mai interesante dintre aceste comunicări le-am publicat, sub coordonarea noastră împreună 
cu colegul Alexandru Florian de la Catedra de Ştiinţe Sociale din Institutul de Construcţii, 
în numărul inaugural al revistei Forum. Ştiinţe Sociale, sub titulatura Teoria acţiunii umane. 

În acel număr, lectorul pe atunci Ion Tudosescu a publicat studiul „Praxiologie şi 
determinism”, studiu din care păstrează, după mai bine trei decenii, multe teze şi aprecieri 
în cartea recent publicată. 

În ceea ce mă priveşte, îl consider şi astăzi pe autorul Tratatului despre lucrul bine 
făcut drept un părinte spiritual al devenirii mele întru filosofie şi logică (alături de Karl 
Raymond Popper şi Georg Henrik vom Wright.). Dacă profesorul Ion Tudosescu nutreşte 
aceleaşi sentimente de preţuire şi îndatorire filială faţă de Tadeusz Kotarbinski, şi eu cred că 
acesta este cazul, atunci noi doi suntem fraţi spirituali. Împreună am generat interesul faţă 
de cultivarea praxiologiei în România. 

La acea primă manifestare de praxiologie în România eu am prezentat o comunicare 
intitulată Teoria acţiunii şi logica deontică. Titlul comunicării anunţa deja ideea unei punţi 
între praxiologie şi logica normelor şi a unei punţi între Varşovia şi Helsinki, punte care mai 
târziu va deveni destul de puternică şi fiabilă, dată fiind cooperarea instituită în anii 90 între 
cercetarea praxiologică poloneză, reprezentată de Woiciech Gasparski, preşedintele 
Societăţii Academice de Praxiologie şi Timo Airaksinen de la Catedra de Filosofie a 
Universităţii din Helsinki, coeditori ai volumului Practical Philosophy Action Theory, 
Transaction Publishers, 1993. Sub redacţia profesorului W.Gasparski au fost publicate, în 
intervalul 1992-2000, la Transaction Publishers, 8 volume de studii de praxiologie sub 
forma unor volume anuale cu participare internaţională de praxiologie, publicaţii cărora le-
ar sta foarte bine în rafturile bibliotecii facultăţii noastre. Iată titlurile acestor volume, în 
ordinea apariţiei lor: 1. Praxiologies and the Philosophy of Economics, 707 pp., 1992; 2. 
Practical Philosophy and Action Theory, 294 pp., 1993; 3. Design and Systems. General 
Aplication of Methodology, 1994; 4. Social Agency: Dilemmas and Education, 351 pp. 
1995; 5. Human Action in Business. Praxiological and Ethical Dimension 525 pp., 1996; 6. 
Action Learning, 251 pp., 1998; 7. The Roots of Praxiology, 251 pp., 1999; 8. Business 
Students Focus on Ethics, 294 pp., 2000. 

De-a lungul a mai bine de trei decenii (1970-2000) am condus şi susţinut săptămânal 
la Catedra de Filosofie a Institutului Politehnic Bucureşti un seminar de cercetare pe teme 
de Logică şi Praxiologie,  la care participau cadre didactice, doctori şi doctoranzi în logică, 
matematici, informatică, sociologie, ştiinţe tehnice etc. Seminarul îl ţin şi în prezent, în 
principal pentru doctoranzii mei în specialitatea logică. 

Cercul de Logică şi Praxiologie l-am iniţiat, în 1970, la Catedra de Filosofie de la 
Institutul Politehnic împreună cu cercetătorul ştiinţific dr Sorin Vieru de la Centrul de 
Logică al Academiei şi cu profesorul Mircea Târnoveanu de la Catedra de Matematică III 
din Politehnică. 

Scopul Cercului era asimilarea unor tehnici şi metode noi din cercetarea logică şi 
aplicarea acestora în cercetările de teoria cunoaşterii şi în cele de teoria activităţilor umane. 
O intenţie statornică a mea era aplicarea logicii în modelarea activităţilor umane, împletirea 
experienţei poloneze în elaborarea unei teorii a activităţilor umane eficiente cu cercetările 
de logica acţiunii dezvoltate de şcoala logică scandinavă. 

Cercul nostru a păstrat tot timpul o strânsă legătură cu Institutul de Praxiologie de pe 
lângă Academia Polonăeză de Ştiinţe şi cu profesorul Georg Henrik von Wright de la 
Universitatea din Helsinki. Pe probleme de filosofia acţiunii, praxiologie formală şi logică 
deontică am publicat, împreună cu profesorul Ion Tudosescu, la Editura Academiei, la 
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Editura Ştiinţifică şi la Editura Politică şase culegeri de studii. Majoritatea studiilor incluse 
în aceste volume făceau parte din temele de cercetare asumate de membrii catedrei din care 
făceam parte, la care se alăturau adesea şi alte cadre didactice de la alte catedre. Multe studii 
au făcut, înainte de publicare, obiectul unor expuneri în seminarul de Logică şi praxiologie. 

Lucrarea noastră Teoria acţiunii şi logica formală (Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1984) este aproape în întregime alcătuită din rezultate prezentate în şedinţele 
seminarului nostru de cercetare. Ea face sinteza rezultatelor obţinute într-un deceniu şi 
jumătate de cercetări logico-praxiologice. Ea este un efect indirect al climatului de 
deschidere teoretică şi toleranţă academică instituit în Catedra de Filosofie, condusă iniţial 
de Ion Tudosescu iar după alegerea domniei sale ca decan al Facultăţii de Filosofie, de 
semnatarul acestor rânduri. 

Cartea noastră prezenta în premieră primele sisteme de teorie logică a scopurilor şi 
programelor, propunea o teorie formală a structurilor organizaţionale, o teorie logică a 
modalităţilor operaţionale, capta în logica deontică noţiunile de libertate şi coerciţiune, 
definea principalele specii de conduită legală şi ilegală şi explora peste douăzeci de sisteme 
modale mixte. Cartea prezenta unele procedee noi de decizie, mai multe sisteme axiomatice 
modale. 

Circa o duzină de studii au fost publicate de mine în revistele poloneze Prakseologia 
şi Studia Filozoficzne. Acolo am publicat o demonstraţie de noncontradicţie a sistemului 
And Next al lui Georg H. von Wright, mai multe sisteme de teoria logică a scopurilor, 
teoria logică a relaţiilor de cooperare inspirată de lectura analitică a Tratatului lui 
Kotarbinski. Alte studii au fost publicate de colaboratorii noştri mai tineri, între care 
menţionez pe Valentin Mureşan, Dumitru Mircea, deveniţi mai târziu reputaţi profesori la 
Facultatea de Filosofie din Universitatea bucureşteană. 

Cercul nostru a fost vizitat de cercetători din Polonia, din RDG, din Finlanda. Din 
Polonia am primit vizita directorului Institutului de Praxiologie al Academiei Polone, W. 
Gasparski şi de trei ori vizita Dr. Eduard Leniewicz autorul unor cărţi şi studii pe teme de 
teoria directivelor practice şi pe teme de teleologie. Am fost vizitaţi şi de unii cercetători din 
Finlanda, din Germania etc. 

Multe rezultate prezentate la cerc au făcut ulterior obiectul unor comunicări la 
congresele internaţionale de logică, metodologie şi filosofia ştiinţelor sau la congresele 
mondiale de filosofie. 

Mai mulţi colegi din catedră (conf.dr. Mihai Florea, conf. dr. Georgeta Hălăşan, 
conf.dr. Al.Bădulescu, conf. dr. Laura Pană etc.) au susţinut teze de doctorat pe teme de 
praxiologie sau înrudite cu aceasta. 

În condiţiile dominării filosofiei marxiste şi a unui cult exacerbat al personalităţii, 
Cercul de logică şi praxiologie, la care participa adesea şi profesorul Ion Tudosescu, era o 
oază de filosofie neviciată de ideologie, un atelier de formare a unor tinere cadre de filosofi 
şi logicieni care au confirmat pe deplin în dezvoltarea lor ulterioară. Cercul a fost prima 
şcoală de filosofie analitică din România, legată firesc de unele centre similare din Europa, 
Varşovia, Helsinki, Uppsala. Activitatea lui de peste  trei decenii a înlesnit după decembrie 
1989 racordarea cercetării şi învăţământului de filosofie şi de logică din ţara noastră la 
marile curente şi orientări ale filosofiei contemporane. 

3. Structura acţiunii sociale, publicată de profesorul Ion Tudosescu în 1972, a fost al 
doilea volum publicat în ţara noastră pe teme de praxiologie după volumul Teoria acţiunii 
umane, apărut la Editura Didactică, în 1969, ca număr inaugural al revistei Forum Ştiinţe 
Sociale şi prima carte de unic autor pe o astfel de temă. 

Pentru profesorul Ion Tudosescu acţiunea umană eficientă este o modalitate a fiinţei 
umane de a-şi adecva obiectul la natura cerinţelor sale subiective. Acţiunea are o 
componentă ontică obiectivă şi o componentă epistemică sau cognitivă. Agentul este, într-
un anumit sens, parte a naturii, fiinţă umană reală cu corp, mâini şi picioare, şi în acelaşi 
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timp, subiect cunoscător, apt de cunoaştere abstractă, de descoperire a legilor şi de elaborare 
a teoriilor. Teoriile au inevitabil şi concepte şi enunţuri şi, în cadrul lor, oamenii de ştiinţă, 
ca şi toţi ceilalţi care îşi însuşesc teoriile, fac uz de operaţii logice, deduc şi definesc noi 
concepte, dau explicaţii şi fac predicţii. Acţiunile umane reale presupun premise şi temeiuri 
teoretice, intenţii, scopuri şi programe. 

Profesorul Ion Tudosescu prezintă în prima sa carte o viziune filosofică asupra 
activităţilor umane. Aceasta este, într-un fel, o întregire a ontologiei propuse în prima 
sa scriere despre determinism şi cauzalitate. Schemele propuse de autor descriu relaţii 
dintre conceptele praxiologice agent, obiect, mijloc, rezultat al intervenţiei agentului 
asupra obiectului. Fiinţa umană este văzută simultan şi ca agent al acţiunii practice şi ca 
persoană psihică aptă de acte intenţionale, de dorinţa şi de asumări teleologice sau 
decizii. Între starea sau situaţia iniţială când se asumă un scop şi starea-rezultat obţinută 
după derularea unei conduite sau aplicarea unei strategii menite să atingă scopul există, 
desigur, un interval de timp. Scopul asumat şi scopul înfăptuit sunt lucruri diferite. 
Agentul acţiunii poate uneori renunţa la unele scopuri asumate sau poate eşua în 
atingerea acestora. Eroarea practică nu este altceva decât aplicarea unui program sau 
metode inadecvate cu scopul asumat, este necoincidenţa dintre starea-rezultat şi         
starea-scop anterior asumată. 

În viziunea noastră, scopul nu este doar o stare subiectivă a agentului. El este şi o 
stare posibilă viitoare a unui sistem uman de acţiune. Scopul preconizat de mine poate fi 
înfăptuit de un alt agent, diferit de mine cel care l-am imaginat. El poate fi atins de un 
colaborator de al meu sau de vreun adversar sau concurent de al meu. Semantica scopurilor 
ca şi semnatica normelor poate fi definită pe nişte lumi posibile sau cu ajutorul unor grafuri, 
cu ajutorul unor automate etc. 

4. Ultima carte a profesorului Ion Tudosescu Acţiunea socială eficientă este menită 
să servească de suport pentru studenţii care urmează Cursul de praxiologie sau de filosofia 
acţiunii sociale, la Facultatea de Filosofie şi Jurnalistică. 

Noua carte păstrează, în mare, osatura conceptuală a Structurii acţiunii sociale din 
1972. Dar şi aceasta este amănunţită, completată şi nuanţată. În plus, cartea este completată 
şi extinsă cu câteva capitole noi, consacrate clasificării acţiunilor umane, teoriei structurilor 
organizaţionale, conceptului de ideal şi teoriei normelor şi criteriilor de eficienţă în 
evaluarea activităţilor umane. 

Autorul plasează praxiologia la nivel metateoretic, ca o ştiinţă despre conceptele şi 
structura oricărui tip de acţiune umană eficientă. Astfel definită praxiologia este o 
metodologie sau organon. Sub ea se află categoriile de ştiinţe tehnice, agricole, medicale, 
ştiinţele economice, manageriale, ştiinţele administrative, politice. 

Sunt demne de o luare în considerare atentă mai multe clasificări ale acţiunilor 
sociale. Din nefericire, autorul nu specifică de fiecare dată criteriile care stau la baza unei 
astfel de clasificări, nici dacă avem de-a face cu o clasificare universală sau cu o clasificare 
plurinivelară. Nici conceptul de criteriu nu e definit riguros. Totuşi autorul îşi reprezintă 
frecvent clasificările prin diagrame dreptunghiulare, astfel încât cititorul poate identifica 
direct speciile unei subdiviziuni imediate. 

Fiecare dintre capitolele noi introduse este justificat tematic şi stimulativ prin 
conţinutul său. Limitele impuse articolului nostru nu ne îngăduie să intrăm în detalii, dorim, 
însă măcar într-un caz, să ducem comentariul nostru puţin mai departe, printr-o susţinere 
mai bine articulată. 

Praxiologia propusă de profesorul Tudosescu este una conceptual filosofică, inspirată 
din surse filosofice, economice, sociologice sau manageriale (T.Kotarbinski, T. Parsons, 
Jan Zelinewski etc.) şi nu o praxiologie formală propriu-zisă, deşi simţim aproape în fiecare 
capitol al cărţii aspiraţia autorului spre un astfel de discurs mai tehnic. De cele mai multe ori 
modelele autorului sunt conexiuni între termenii ce desemnează concepte şi nu modele 
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matematice întemeiate pe mulţimi, relaţii, funcţii sau pe grafuri, automate etc. Formalizarea 
şi construirea de structuri formale este altceva decât prescurtarea sau stenografierea unor 
propoziţii sau concepte. Ea presupune o analiză conceptuală şi o reconstrucţie conceptuală 
în limitele formulelor bine formate ale unui limbaj pentru care am defini un alfabet, o 
sintaxă şi o semantică, care dă seama de conceptele noastre primare şi de cele derivate şi în 
limitele căruia putem descrie axiomele sau principiile noastre şi un mănunchi de scheme de 
inferenţă prin care derivăm teoremele sau definim nişte proceduri semantice de decizie, 
astfel încât să ne putem verifica formal intuiţiile noastre empirice. Vom ilustra, mai jos, 
eficacitatea unei astfel de metode exact pe cazul amplu discutat de autor al propoziţiilor 
praxiologice sau directivelor practice în sensul lui Kotarbinski, dar duse puţin mai departe 
decât le-a putut duce, la vremea sa, T.Kotarbinski. 

5. Profesorul Ion Tudosescu a oferit în cărţile domniei sale reprezentări filosofice 
incitante, provocatoare. Multe dintre problemele abordate în cele două cărţi de praxiologie 
pot face obiectul unor construcţii logice operaţionale, făcându-se uz de virtuţiile limbajelor 
logice formale, de baze de cunoştinţe şi de programe logice. Profesorul Ion Tudosescu 
subliniază în mai multe rânduri valoarea operaţională a teoriilor praxiologice. Suntem cu 
totul de acord cu această afirmaţie şi o vom susţine dezvoltând teoria directivelor practice în 
direcţia definirii cu ajutorul lor a noţiunii de metodă operaţională sau de program de 
acţiune. Convertim mai întâi directivele practice în „silogisme practice” şi pe acestea în 
instrucţiuni de programare logică. Pentru a nu complica discursul filosofic, vom lua un 
exemplu infantil. 

Teoria directivelor practice prezentată în articolul lui Kotarbinski din 1962 despre 
propoziţiile praxiologice poate fi dusă puţin mai departe, astfel încât să definim cu ajutorul 
ei conceptul praxiologic de metodă sau program de acţiune. 

Fiind dată o stare generică iniţială I şi o stare generică T, o mulţime de agenţi Ag şi o 
mulţime de acţiuni elementare Ab descrise prin litere mici din alfabetul latin, repartizate 
distinct agenţilor Ag, putem descrie într-o manieră intuitivă: asumările teleologice ale 
agenţilor, abilităţile sau competenţa executivă a acestora, directivele practice şi metodele 
eficace de acţiune. 

Scopul este o stare posibilă viitoare, urmărită de un agent, care nu se realizează de la 
sine, dar este realizabilă printr-o conduită adecvată a agentului. Starea-scop are întotdeauna 
o marcă valorică; ea este preferabilă altor stări, inclusiv stării iniţiale în care se află agentul, 
atunci când acesta îşi asumă starea-scop. O stare asumată de către un agent raţional ca scop 
trebuie să satisfacă, între altele, două condiţii: 1. să fie realizabilă sau accesibilă cu 
mijloacele şi abilităţile agentului sau ale colaboratorilor săi; 2. să fie dezirabilă, i.e. să 
satisfacă un număr de cerinţe valorice, să fie mai bună decât starea iniţială şi decât alte stări 
accesibile.  

Programul este un concept corelat ideii de scop. Programul este o compunere de 
secvenţe de operaţii care conduc la transformarea stării iniţiale în starea-scop. Un program 
bine întocmit şi bine executat conduce la împlinirea scopului. Programele sunt 
operaţionalizări de scopuri. 

Într-un anumit sens, un program poate fi văzut ca un act de pregătire mentală, 
intelectuală a conduitei practice, efective. Alcătuirea unui program se întemeiază pe 
experienţa prealabilă a individului sau grupului ce-l concepe, pe puterea de analiză, fantezia 
creatoare şi discernământul critic al celui ce-l alcătuieşte. 

Programul trebuie să răspundă la întrebarea cum se transformă o stare iniţială, ce nu 
satisface anumite aspiraţii sau valori, într-o stare terminală, respectiv în starea- scop, ce le 
satisface. Înfăptuirea unui program este o chestiune de Know How, de abilităţi şi 
competenţă executivă. 

Orice program trebuie să definească, mai întâi, condiţiile de start sau cerinţele 
preliminare în care un agent raţional poate declanşa şi controla o serie de transformări care 
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să conducă la starea obiectiv. În al doilea rând, un program trebuie să precizeze secvenţele 
de operaţii care trebuie întreprinse, ordinea şi restricţiile impuse asupra modului de 
desfăşurare a acestora, condiţiile intermediare, datele şi duratele, cerinţele de compatibilitate 
dintre operaţii şi stările rezultate din operaţii sau conduite, abilităţile şi cunoştinţele 
agenţilor. 

Ne putem, desigur, întreba care este demersul logic al unui agent pătruns de o 
aspiraţie sau o dorinţă sau care chiar şi-a fixat afectiv, emoţional şi valoric un scop, dar se 
întreabă încă, dacă scopul sau dorinţa sa sunt şi realizabile. Mai întâi, agentul aflat într-o 
astfel de situaţie se va întreba dacă a mai executat, cândva, în trecut vreun astfel pe program 
sau dacă a citit, în pregătirea sa teoretică anterioară, despre vreo situaţie similară. Dacă în 
experienţa sa teoretică şi practică anterioară nu găseşte puncte de sprijin pentru 
operaţionalizarea scopului ce-i stă în faţă, atunci nu-i rămâne altceva de făcut decât să 
purceadă la o analiză operaţional regresivă a ideii de scop deja asumate. 

Din punct de vedere logic semantic un program de acţiune îl putem imagina 
întotdeauna ca o dinamică de stări, aflată sub control uman, ca un set de tranziţii provocate 
direct de către agent sau printr-o succesiune iscusită de acte sau conduite umane urmată de 
intervale de pasivitate aparentă a agentului, când au loc procese şi transformări fizic-
naturale sau biologice, urmate de verificări şi teste, de noduri sau puncte de decizii luate de 
om sau de instrumentele de control şi decizie inventate de către acesta, întreg lanţul 
conducând la atingerea scopurilor asumate de către agent. 

Orice program trebuie să facă o gestiune a resurselor materiale, băneşti, energetice şi 
umane care pot contribui la realizarea obiectivului global, să definească o diviziune a 
muncii şi formele de cooperare ale agenţilor la realizarea scopului final. 

Să ne imaginăm pentru moment un copil, Dan, de 7 ani, trăind într-un mediu sătesc 
în care adulţii, dar şi copiii sunt obişnuiţi cu cioplitul şi prelucrarea lemnului. Dan a văzut la 
un văr de al lui o puşcă de apă şi vrea să-şi construiască şi el una similară. Se întreabă cum 
poate să-şi construiască obiectul dorit. Din ceea ce a observat la copiii mai mari, Dan ştie că 
trebuie: a. să caute, mai întâi, un lăstar de soc, drept, de 2-3 ani; b. să aleagă din acesta o 
porţiune dreaptă de circa 15-20 cm situată între două noduri, având grijă să aibă la 
extremităţi diametrul aproximativ egal; c. să le taie atent cu lama unui briceag sau a unui 
cuţit; d. să scoată cu o vergea miezul moale; e. să netezească în interior ţeava; f. să aleagă 
dintr-o nuia de lemn moale, de exemplu, de salcie, un cep de circa 1 cm; g. să-l perforeze cu 
un ac mai gros la mijloc; h. şi apoi să-l fixeze uşor la capătul ţevii de soc. Cu aceasta el a 
încheiat construcţia ţevii, în ipoteza că toate operaţiile au fost corect şi eficient executate. În 
etapa a doua, el va avea de construit pistonul. Pentru construirea acestuia, Dan va trebui: i. 
să aleagă o bucată de lemn mai tare, de exemplu, o nuia de lemn de corn sau de salcâm; j. 
să taie din acesta un segment de circa 30-35 cm; k. să măsoare dintr-un capăt al acestuia o 
porţiune de circa 14-19 cm, cât va putea fi lungimea pistonului ce intră în ţeava puşti, restul 
bucăţii de lemn rămânând pentru mânerul pistonului; l. la circa 0,5 cm de capătul pistonului 
din lemn de corn sau salcâm, pe o lungime de 1-2 cm, trebuie să cioplească puţin din 
grosimea pistonului pentru a putea aplica, aici, prin rotire, un smoc de câlţi care, în contact 
cu apa ce va fi absorbită, să asigure etanşeitatea pistonului; m. înfăşoară câlţii pe o porţiune 
a pistonului; n. introduce pistonul în ţeavă şi asigură etanşeitatea acestuia în ţeavă. 

Cu aceasta pistonul de apă este gata construit. Mai trebuie doar să introducă puşca în 
apă în poziţia în care pistonul este împins înăuntru, să-l tragă uşor în afară pentru a-l încărca 
cu apă şi apoi să-l scoată puşca afară, să-şi aleagă o ţintă şi să împingă rapid pistonul înainte 
pentru ca presiunea creată să provoace ţâşnirea apei în afară. Dan va mai trebui să-şi 
însuşească regulile sau instrucţiunile de încărcare şi utilizare astfel, încât să-i aducă mai 
multe bucurii decât neplăceri. 
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Operaţiile care duc la realizarea scopului asumat de băieţelul Dan, care vrea să-şi 
construiască o puşcă de apă, şi deci, programul ce poate duce la atingerea obiectivului 
asumat de Dan poate fi descris prin graful redat în fig. 1. 

 
                    a             b          c          d          e  
          w0             •           •          •           •           •  ws 
                                          f          g            h  

0

                                 w1            •           • 
                    i              j           k          l  
          w2              •           •           •          • 
 

             Fig. 1. Înlănţuirea operaţiilor în programul construirii puştii de apă. 
 
Fiecare operaţie elementară, etichetată printr-o literă de la a la m provoacă o tranziţie 

de la starea în care se aplică la starea rezultat la care se ajunge.  
Primul drum în graf conduce la construirea ţevii. Cel de-al doilea se încheie cu 

producerea cepului ce se montează în capul ţevii, respectiv a orificiului de scurgere a apei. 
Cel de-al treilea drum descrie fabricarea pistonului. Introducerea pistonului în ţeavă încheie 
fabricarea puşii cu apă. 

Pe graf nu au fost redate distinct operaţiile de asamblare: introducerea cepului în 
ţeavă şi introducerea pistonului în ţeavă. Acestea sunt redate doar implicit prin indicarea 
convergenţei celui de-al doilea drum cu primul şi a celui de-al treilea cu primele două. 

Fig. 1 nu redă explicit complexitatea stării iniţiale, w0. Aceasta presupune cel puţin 
următoarele: existenţa unui agent executant deţinător al unor abilităţi sau capacităţi 
performative; deţinerea de către acesta a unor materiale, lemnul de soc, lemnul de salcie, 
lemnul de corn, câlţii, un vas cu apă, deţinerea de către executant a unor unelte ca briceag 
sau cuţit, vergea de fier, un ac etc. Din punct de vedere logic, toate aceste caracteristici ale 
stării iniţiale pot fi descrise printr-un set de atomi predicativi instanţiaţi sau printr-o bază 
factuală într-un program Prolog. Starea finală sau starea rezultat, wr, va trebui să coincidă, 
în caz de succes, cu starea scop ws, respectiv cu producerea de către Dan a puştii de apă. În 
graf starea scop, identică cu starea rezultat al execuţiei corecte este redată ca nodul de 
convergenţă al celor trei drumuri sau linii de fabricaţie. Construirea ţevii, construirea 
cepului şi construirea pistonului ne apar ca proceduri sau secvenţe de operaţii ce convertesc 
materia primă în obiectul construit, bunul material cu valoare de întrebuinţare (delectarea 
lui Dan). Starea terminală ws este efectul tuturor actelor de intervenţie săvârşite de către 
agentul Dan şi prietenii lui asupra materiei prime utilizate, precum şi al modului său de 
gândire, concepere şi execuţie a proiectului pe care şi l-a asumat. 

Directivele practice pot fi scrise şi ca silogisme practice. Ideea vine de la Aristotel şi 
este preluată de către John Stuart Mill, în Logica sa, cartea VI-a, de Schiel traducătorul 
acesteia în germană şi de aici de către von Wright în lucrarea sa Explanation and 
Understanding, Routledge and Kegan Paul 1971, pag. 96 şi nota 21. 

Schema pe care o propunem noi aici diferă substanţial de cea sugerată de von 
Wright. Spre deosebire de autorul finlandez, noi folosim limbajul logicii predicatelor şi 
redăm directivele practice sub forma unor instrucţiuni Prolog. 

sit(Ag, C) 
mijl(U, [C, B] 
scop(Ag, C, B) 
abil(Ag, W, U) 
-----------------  (DP) 
face(Ag, C, U) 
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Schema (DP) poate fi redată prin propoziţia condiţională sau clauza: Dacă agentul 
Ag se află în situaţia C, conduita sau secvenţa de operaţii U este un mijloc pentru efectuarea 
tranziţiei din C în B, agentul Ag are în starea C drept scop să treacă în starea generică B şi el 
poate executa conduita U, atunci agentul Ag execută în starea sau situaţia C conduita U. 
Efectul acestei conduite va fi atingerea de către agent a scopului asumat. 

Putem uşor asocia oricărei directive practice scrisă ca o propoziţie condiţională o 
instrucţie sau o regulă Prolog: 

face(Ag, C, U): - sit(Ag.C), mij(U, [C.B.], scop(Ag, C, B), abil(Ag, W, U). (RDP) 
Prin urmare, execuţia sau actul performativ, face (Ag, C, U) i.e. „Agentul Ag face în 

situaţia C, acţiunea sau secvenţa de operaţii U” poate fi definit, în anumite circumstanţe, cu 
ajutorul noţiunilor situaţie acţională, scop, mijloc şi abilitate. 

Concluzia schemei de inferenţă devine capul instrucţiunii Prolog, iar corpul acesteia 
va fi alcătuit din premisele sau antecedentul schemei de inferenţă. Implicaţia Prolog, redată 
prin „.:-“, este implicaţia materială inversă, respectiv este inversa lui „⊃”. 

Dar şi conceptul de mijloc poate fi caracterizat, în anumite contexte, cu ajutorul celor 
de: situaţie (sit(Ag, C) ), scop (scop(Ag, C, B) ) şi abilitate (abil(Ag, W, U) ). 

mijl(U, [Stare, Scop]: - abil(Ag, Stare, U), sit(Ag, Stare), scop(Ag, Stare, Scop). 
Desigur, trebuie evitat pericolul definiţiilor circulare sau de tip idem per idem. 
Este util să observăm că atingerea unei stări-scop poate deveni condiţie iniţială pentru 

asumarea unei noi stări scop şi că secvenţele de conduite utilizate ca mijloace de efectuare a 
unor tranziţii dintre două stări generice se pot compune între ele pentru atingerea unor 
scopuri mai îndepărtate.  

mijl(U1; U2, [C1, C3]:- mijl(U1, [C1, C2]), mijl(U2, [C2, C3]).    (CM) 
Numim regula de mai sus drept regula compunerii mijloacelor. Conduitele ce 

facilitează tranziţii se pot compune. La fel se pot compune directivele practice şi, în ultimă 
instanţă, programele. 

face(Ag, C, U1; U2): (- sit(Ag, C), mijl (U1, [C, B]), mijl(U2, [B, B1]),  
scop(Ag, C, B1), abil(Ag, W, U1; U2).   (RDPC) 
 
Vom numi regula de mai sus drept regula compunerii directivelor practice. 
Cu alte cuvinte, cineva îşi atinge un scop, dacă dispune de mijloace adecvate. 
Definiţiile de mai sus descriu relaţiile fireşti dintre condiţii sau situaţii acţionale, 

scopuri, abilităţi ale agenţilor, programe şi conduite efective. De fiecare dată este important 
să determinăm ce informaţii sunt date sau acceptate ca primare şi ce trebuie să descoperim 
sau să propunem noi. 

Ce legătură există între conceptul de program, reprezentat grafic în fig. 1 şi 
directivele practice descrise mai sus ?. 

Dacă completăm figura 1, astfel încât să marcăm şi stările sau lumile posibile ce 
intervin în descrierea dinamicii unui program şi convenim să descriem fiecare stare prin 
modelul ei, respectiv printr-o listă de atomi instanţiaţi şi fiecare tranziţie prin eticheta sau 
lista sa de etichete a drumului dintre cele două stări extreme, atunci vom putea asocia 
fiecărei tranziţii mediate de o secvenţă de operaţii o directivă practică şi, corespunzător, o 
instrucţiune Prolog. 

La rândul său, o stare-scop va fi atinsă, dacă vor fi executate toate conduitele 
etichetate prin drumuri terminate în acea stare-scop. 
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%%%FAPTE 
sit(dan,w0). 
sit(ion, w1). 
sit(petru, w2). 
scop(dan, w0, teava). 
scop(ion, w1, cep). 
scop(pentru, w2, piston). 
abil(dan, w0, [a, b, c, d, e]). 
abil(ion, w1, [f, g, h]). 
abil(petru, w2, [i, j, k, l, m]). 
descr(w0, are(dan, [soc, briceag])). 
descr(w1, are(ion, [salcie, briceag, ac])). 
d escr(w2, are (pentru, [cron, calit, briceag])). 
% %%REGULI 
are (Ag, Sit, Ob): -descr(Sit, are (Ag,L)), member(Ob, L). 
mijl(U, [Stare, Scop]): - abil(Ag, Stare, U), sit(Ag, Stare), scop(Ag, Stare, Scop). 
face(Ag, C, U): - sit(Ag, C), mijl(U, [C, B]), scop(Ag, C, B), abil(Ag, W, U). 
f ace(Ag, Comp): - face(Ag, W, U), sit(X, W), mijl(U,[W,Comp]). 
Ceea ce ne pare important sub raport filosofic este faptul că planurile şi programele 

sunt căi de raţionalizare a conduitelor umane, forme de proiectare a activităţilor umane 
complexe şi modalităţi de organizare a cooperării interumane. Atât planurile cât şi 
programele sunt operaţionalizări ale unor scopuri, decizii şi aspiraţii umane. De drept, ele 
nu pot scăpa cercetării logice. Un plan poate fi prezentat şi analizat şi ca un sistem de 
propoziţii logice, ca un set de relaţii scop-mijloc, ca o modalitate de întemeiere raţională a 
unor scopuri. 

Teoria planificării ţine de logica modalităţilor acţionale. Problema fezabilităţii unui 
plan ţine de teoria posibilului acţional, variantă de logică modală care de acum încolo se va 
dezvolta în strânsă legătură cu dezvoltarea sistemelor expert şi de inteligenţă artificială. 

Teoria planificării şi a programelor de activităţi umane este legată intim cu teoria 
valorilor. Conceptele de eficacitate, eficienţă, cooperare şi competiţie sunt organic legate de 
ideile de scop şi program. În orice act de planificare sau programare sunt implicate multe 
acte de decizie, facem alegeri între conduite alternative, între sortimente de materiale 
utilizate, între tehnici şi metode, între mulţimi de executanţi. În orice act de planificare sau 
programare utilizăm criterii, reguli şi metode de decizie, formulăm instrucţiuni şi directive 
practice. 

6. Praxiologia este un pământ mănos, un adevărat Caanan pentru discursul teoretic 
social, inclusiv pentru etajul metateoretic al disciplinelor sociale aplicative. Se cuvine, deci, 
să preţuim zestrea şi dăruirea celui ce ne-a îndemnat să păşim către acest pământ mănos. Să 
preţuim pe cel care a făcut echipe de cercetare, pe cel care prin spiritul său generos şi 
constructiv a încurajat munca colegilor şi a cadrelor tinere. Praxiologia şi logica acţiunii 
sunt şi în prezent, pentru mine, pământuri fertile. 

Eu am mai multe motive în plus să-l preţuiesc pe profesorul Ion Tudosescu. Pentru 
faptul că în 1968 m-a invitat să trec alături de el la Institutul Politehnic în sistemul „plata cu 
ora”; pentru faptul că, în 1971, mi-a propus să trec cu munca de bază la Institutul 
Politehnic, mi-a acordat încredere, sprijin şi prietenie. Un motiv în plus de laudă este faptul 
că mi-a acceptat întotdeauna spiritul direct şi deschis, fiind mereu receptiv la disputa 
academică de bună credinţă. 

Prietenia noastră n-a exclus niciodată libertatea de opinie, dreptul fiecăruia la analiză 
proprie a unei probleme şi la formularea liberă a judecăţilor de valoare şi a soluţiilor 
propuse. 
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Şef de catedră, decan sau director de Institut sau prorector al Universităţii,                    
Ion Tudosescu a ştiut întotdeauna să aibă colegi care-l preţuiesc, a ştiut să descopere 
obiective ademenitoare şi realizabile, să încurajeze şi să antreneze treptat pe tineri. A 
îmbinat mereu exigenţa cu încrederea şi bunăvoinţa şi spiritul său constructiv. Trebuie să fii 
un ins echilibrat şi puternic pentru a-ţi face din subordonaţii tăi ierarhici colegi şi 
colaboratori.  

7. Praxiologia filosofică şi continuarea ei, praxiologia formală şi logica acţiunii sunt 
şi la începutul mileniului trei domenii fertile. Trecerea de la filosofia acţiunii la logica 
acţiunii se face firesc şi intuitiv. 

Este suficient să arătăm, în această ordine de idei, că dimensiunea cognitiv-
informaţională a activităţilor umane de care vorbeam noi acum trei decenii devine astăzi o 
bază de cunoştinţe. Şi bazele de cunoştinţe pot fi implementate  în programe de calculator. 

Situaţiile iniţiale, ca şi cele rezervate stărilor ţintă sau scopurile pot fi descrise prin 
mulţimi de stări sau lumi posibile, ce satisfac anumite condiţii sau proprietăţi. Fiecare stare 
intermediară poate fi redată printr-un nod într-un graf. Fiecare acţiune elementară este 
redată printr-o etichetă a unui arc şi poate fi înţeleasă ca o tranziţie elementară. O acţiune 
compusă va putea fi redată ca un drum într-un graf. 

Acţiunile eficace sunt acelea în care starea rezultat coincide cu starea asumată 
anterior ca scop. 

Orice program eficace va fi descris printr-un drum etichetat ce desemnează o 
execuţie sau performanţă ce leagă starea iniţială a agentului cu starea terminală asumată ca 
scop. Spre deosebire de eficacitate, eficienţa poate fi definită şi ca un concept metric sau 
cantitativ, prin calcularea raportului dintre valoarea cantitativă, bănească a obiectului nou 
creat (sau a serviciului făcut) supra valoarea globală a costurilor materiilor prime, energiei 
etc. şi a costurilor actelor elementare şi acţiunile compuse, ca şi punctele de joncţiune sau 
divergenţă ale secvenţelor de acte. Grafurile pot eticheta, între altele, costurile unor operaţii 
elementare, iar drumurile pot eticheta costurile unor secvenţe de operaţii. 

8. Voi încheia această evocare a începuturilor praxiologiei în România cu o 
propunere de revigorare a cercetărilor de praxiologie şi de logică aplicată cu mijloacele 
epocii actuale. Dacă preţuim realizările din trecut, trebuie să veghem asupra viitorului. 
Propun crearea unui laborator de praxiologie şi de logica acţiunii, dotat cu o bibliotecă 
minimă şi de bună calitate, pe care o deţinem, parţial, noi cercetătorii din acest domeniu. 
Sperăm ca laboratorul să fie dotat cu un calculator conectat la Internet. În acest calculator 
vom putea introduce principalele limbaje de programare logică folosite astăzi (Amzi!, 
Winprolog, Basic Prolog, SWL, Strawberry etc.). Prin conectarea noastră la Internet vom 
putea întreţine contacte sistematice cu cercetătorii din alte centre universitare din ţară şi cu 
cei de la Varşovia, Helsinki, Londra, şi alte centre unde se desfăşoară cercetări similare. 
Menirea unui astfel de laborator este antrenarea cadrelor didactice tinere şi a studenţilor 
interesaţi de această direcţie de cercetare promiţătoare, cu posibile aplicaţii în cele mai 
diverse domenii. 

Un astfel de laborator ne va fi folositor şi pentru organizarea cercetării ştiinţifice la 
mai multe discipline, cum sunt: praxiologia, logica, epistemologia, teoria comunicaţiei, 
teoria argumentării etc. 

Laboratorul va putea pregăti materiale adecvate pentru învăţământul la distanţă şi le 
va putea transmite rapid la beneficiarii noştri, studenţii înscrişi la o astfel de formă de 
învăţământ. 
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Istoria filosofiei 

 
MAIORESCU  „DESPRE  TOLERANŢĂ  
CA  VIRTUTE PRIMARĂ  A  OMULUI”  

 
Gh. Al. CAZAN 

 
 
Expresia de mai sus îi aparţine lui Maiorescu. Ea este formulată în ultimul capitol al 

lucrării din 1860, Consideraţii filosofice şi poate fi definită, fără rezerve, ca principala 
concluzie a ideilor cărţii. Pe de altă parte, gândul acesta: toleranţa este virtutea primară a 
omului, mai poate fi definit, dincolo de semnificaţia lui filosofică, luată ca atare, şi ca una 
dintre normele fundamentale ale vieţii lui Maiorescu, situată într-un dublu raport: cu el 
însuşi şi cu ceilalţi. În fine, acelaşi gând poate fi definit şi ca unul care îşi dezvăluie întreaga 
sa semnificaţie în sistemul de raportare a lui Maiorescu la problematica specifică societăţii 
româneşti. 

Reprezentările morale pot fi validate sau invalidate de exemplul personal. Aceasta, în 
sensul că exemplul personal poate fi considerat criteriu al uneia sau alteia dintre acţiunile 
morale. Cu această idee Maiorescu viza fenomenul extrem de răspândit al discrepanţei 
dintre comportarea morală ca atare (deci dintre comportarea practică) şi afirmaţiile, 
judecăţile, îndemnurile morale survenite de la aceeaşi persoană. În cazul în speţă, al 
toleranţei adică, Maiorescu observase că, să zicem, creatori, apostoli, teoreticieni ai 
toleranţei erau, în practica cea de toate zilele, adversari hotărâţi ai acesteia. Observaţia lui 
Maiorescu este confirmată de abundenţa, în mai toate domeniile, a indivizilor care, 
fluturându-şi cu zel imaginea lor ca purtători în absolut a spiritului de toleranţă, atunci când 
se pune chestiunea unor atitudini şi decizii practice referitoare la oameni cu alte convingeri 
decât ale lor se comportă ca veritabili inchizitori. 

Ca bun cunoscător al atmosferei filosofice şi politice din Austria şi Prusia, Maiorescu 
nu avea cum să nu fi constatat existenţa reacţiilor mai mult decât vehemente ale unora 
dintre reprezentanţii bisericii şi ai puterii politice, ori chiar ale unor însemnaţi oameni de 
cultură împotriva gândirii filosofice, îndeosebi a celei ateiste. Kant însuşi a fost nevoit, după 
propria-i mărturisire, ca în urma unor intervenţii ale unui anume ministru al culturii să 
restrângă locul ştiinţei în favoarea religiei1. Iar pentru a diminua influenţa pe care o 
exercitau în viaţa culturală ideile stângii hegeliene, guvernele prusace au sprijinit viguros pe 
Schelling, care, în a doua parte a vieţii sale, împărtăşea, fără rezerve, misticismul. 

Invocând exemplul personal drept criteriu al vieţii morale a cuiva şi, mai târziu, ca 
fenomen el însuşi cu semnificaţie morală generală, Maiorescu îşi acorda gândirea la o 
istorie a eticii unde ideea de mai sus a fost exprimată cu strălucire de către unii dintre cei 
mai importanţi reprezentanţi ai ei2. Dar, în acelaşi timp, şi defel în contradicţie cu ateismul 
său, el invocă, pentru a-şi susţine ideea despre necesitatea toleranţei, un exemplu celebru 
din domeniul religiei creştine.  

                                                      
1 Vezi, pe larg, în această privinţă, N.Bagdasar, Studiu introductiv la Critica raţiunii pure, 

Editura Ştiinţifică, Bucureşti, p. XXX-XXXI. 
2 Kant scria: „Nu există om, nici cel mai înrăit ticălos, care, dacă i-am prezenta exemple de 

onestitate în intenţii, de perseverenţă în urmarea de maxime bune, de simpatie şi bunăvoinţă faţă de 
toţi (şi încă asociate cu sacrificarea de mari avantaje şi bunăstare), să nu dorească ca şi el să aibă astfel 
de sentimente”. Vezi Immanuel Kant, Întemeierea metafizicii moravurilor * Critica raţiunii practice, 
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 73. 
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Scria, deci: „Nimeni nu a dovedit adevărul acesta cu atâta înţelepciune şi blândeţe, 
dar şi cu atâta putere, ca Isus Hristos, omul cel mai mare şi mai sfânt al antichităţii, ba chiar 
al tuturor timpurilor”. Nu uita însă, să adauge imediat: „Dar este ruşinos să vezi cum cei ce 
se dau drept urmaşii lui se mulţumesc să-i înveţe spusele pe de rost, ba prefăcându-i faptele 
în mod arbitrar în poveşti miraculoase, ba încercând să le explice conform raţiunii; prin 
acţiunile lor, însă, lovesc din plin în doctrina sa şi îi prigonesc pe adevăraţii discipoli ai lui 
Hristos cu aceeaşi furie cu care a fost el însuşi persecutat de către pleava teologică a vremii 
sale”3. 

Ideea toleranţei, aşa cum apare ea în Consideraţii ... pare a fi, chiar este, una dintre 
principalele Concluzii sociale (titlul ultimului capitol al lucrării). Ea derivă din spiritul 
caracteristic şi acestei a doua cărţi a lui Maiorescu, reprezentând, pe de altă parte, şi o 
încununare, de esenţă umanistă, a gândirii autorului. 

Maiorescu a conchis de la modalitatea în care a conceput obiectul filosofiei (relaţia 
pură) şi de la iubire ca obiect al filosofiei, la inexistenţa lui Dumnezeu, a falsităţii ideii 
nemuririi sufletului şi, pe aceste temeiuri, la gândul că, în absenţa nemuririi şi a lui 
Dumnezeu, singura fiinţă responsabilă de ceea ce este omul, nu poate fi decât omul însuşi. 
De aici rezultă, desigur, ideea că omul are, faţă de el însuşi, datoria de a se face în 
conformitate cu ceea ce este vital pentru viaţa lui pământească.  

Maiorescu nu se îndoia că ideile lui despre filosofie, Dumnezeu, nemurirea 
sufletului, moarte etc. sunt adevărate. În acest loc al lucrării sale, când conchide deci sub 
forma întrebărilor „Aşadar, nu există un Dumnezeu supranatural? Aşadar, nu există 
nemurirea personală?” pune încă două chestiuni care ni se par a fi de căpătâi pentru 
înţelegerea concepţiei sale despre toleranţă şi, infinit mai mult decât atât, pentru ceea ce se 
poate numi maiorescianism. 

Iată care sunt aceste întrebări: „Acestea (cele de mai sus, nu există Dumnezeu etc. – 
n.ns.) sunt deci concluziile la care trebuie să ajungem cu toţii? Acesta este scopul cercetării 
noastre?”  

Răspunsul său, categoric şi tăios, se concentrează într-un singur cuvânt: 
„Nicidecum”4. 

Prin urmare, deşi Maiorescu nu a avut nici un fel de îndoială despre valoarea de 
adevăr a ideilor pe care le-a formulat, nu considera că sunt obligatorii sau ar trebui să fie 
pentru toţi oamenii. Dimpotrivă, în acord cu ceea ce se poate numi libertatea opiniei şi 
dreptul la libertatea opiniei scria, apăsat: „Fiecare să creadă ceea ce voieşte, ceea ce 
convingerea sa îi impune să creadă”5.  

Numai că acest drept la libertatea de opinie, „să creadă fiecare ceea ce voieşte”, cum 
zice Maiorescu, nu este liber de dificultăţi. Între acestea una pare a fi foarte importantă, 
pentru că induce sau poate induce la relativism absolut. Căci dacă fiecare poate crede orice, 
rezultă neîndoios că se poate afirma sau nega orice. Deci nu ar exista adevăr ca atare, de 
unde ar decurge concluzia imposibilităţii comunicării şi a înţelegerii dintre oameni. 

Maiorescu nu face filosofia acestei idei, de vechime considerabilă, dacă ne gândim, 
de pildă, că sofistul Gorgias din Leontinoi a exclus „orice criteriu pentru adevăr” încercând 
să demonstreze că nimic nu există, iar dacă ceva există atunci nu poate fi comunicat6. În 
ceea ce îl priveşte, Maiorescu nu conchide, prin urmare, că, de vreme ce fiecare poate să 
creadă ce voieşte, sunt valabile sensurile filosofice de natură sceptică şi relativistă ale 

                                                      
3 Titu Maiorescu, Consideraţii filosofice, în Titu Maiorescu, Scrieri din tinereţe, Editura Dacia, 

Cluj Napoca, 1981, p. 269-270. 
4 Ibidem, p. 268. 
5 Ibidem, p. 269. 
6 Vezi Gh. Al. Cazan, Introducere în filosofie. Filosofia antică, Bucureşti, Actami, 1994, p. 

172 şi urm. 
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acestui tip de voinţă. Formulând ideea aşa cum se vede, ca una care să legitimeze dialogul 
şi toleranţa, tânărul gânditor, constată totuşi, că există un pericol al căderii lui „fiecare poate 
să creadă orice” în arbitrariu. De aceea, în privinţa problemelor aflate în dezbaterea care 
antrenează convingeri şi opinii diferite, Maiorescu operează cu punerea unor restricţii ale 
posibilităţii de formulare (şi susţinere) a opiniilor şi convingerilor. 

Se poate formula orice, admitea el, „dar să nu trecem cu vederea două puncte, a 
căror neobservare ne-ar despuia de demnitatea noastră de om, înjosindu-ne”. 
Determinarea celor „două puncte” priveşte, primul, modalitatea în care se ajunge la 
formularea (adoptarea) opiniei, iar cel de al doilea, la natura relaţiilor dintre persoanele care 
împărtăşesc opinii diferite. 

În privinţa primului aspect, Maiorescu sublinia că o anume concepţie trebuie 
adoptată nu oricum, ci „numai după o profundă chibzuire”. 

Expresia invocată de el - „profundă chibzuire” – comportă, la prima citire, un 
caracter vag. Dar, pe de altă parte, nu încape îndoială că Maiorescu a folosit-o pentru a 
atrage atenţia că adoptarea unei concepţii nu trebuie să fie un act arbitrar, un rezultat al 
dorinţei lipsite de temeiuri logice, ci unul derivat din întrebuinţarea corectă a gândirii. Nu 
este aici locul în care Maiorescu şi-a propus să argumenteze, pe larg, în ce constă structura 
logică şi morală a adoptării unei concepţii. De altfel, nu o va face în nici o altă lucrare a sa, 
cu toate că va scrie despre metoda (sau metodele) prin care gândirea ajunge şi constituie 
adevărul7. Dar, şi acesta este lucrul cel mai important în lucrarea Consideraţii…: pentru el, 
tânărul de douăzeci de ani, adoptarea concepţiei reprezenta un gest de supremă angajare 
spirituală şi, tocmai de aceea, fenomenul a fost tratat cu maximă gravitate. 

Cel care scria că orice concepţie este liberă, nu evita să sublinieze că de aici nu 
rezultă că orice concepţie este validă. Mai mult însă, din faptul că individul (orice individ) 
poate să adopte o concepţie, nu decurge, cu necesitate, că orice fel de adoptare trebuie 
socotită cu măsura respectului necondiţionat. 

Raţionamentul princiar al întregii lucrări reverberează în ideea, semnificativă pentru 
întreaga operă maioresciană, a folosirii gândirii proprii şi a spiritului critic atunci, şi mai 
ales atunci, când se pune chestiunea de a adopta o anumită convingere. 

În contextul în care socotea că adoptarea unei convingeri implică, obligatoriu, pentru 
omul responsabil, chibzuinţa profundă, Maiorescu sublinia, în aceeaşi ordine raţionalistă, că 
opinia pe care o adoptăm trebuie să „o cuprindem cu mintea limpede” (s.ns.) şi „să fim 
conştienţi de toate urmările ei”. Aceste consideraţii despre „mintea limpede”ca instrument 
necesar în vederea adoptării opiniei şi despre gândirea implicaţiilor pe care le poate avea o 
anume convingere comportă, pe lângă valoarea lor pozitivă intrisecă, şi o puternică notă 
critică îndreptată împotriva însuşirii mecanice, de către indivizi, a unor anume opinii. De 
altfel, Maiorescu scria cu vehemenţă nemascată că „repetarea mecanică a unui crez 
tradiţional şi separarea consecinţelor lui esenţiale ar fi, aici ca şi pretutindeni, o atitudine 
jalnică”8 (s.ns.). 

Duritatea expresiei prin care el incriminează însuşirea mecanică a crezului tradiţional 
şi ignorarea consecinţelor lui esenţiale se circumscrie spiritului întregii filosofii dezvoltate 
în aceste două lucrări: critic, raţionalist, antidogmatic. Este adevărat, totodată, că în rândul 
concepţiilor tradiţionaliste, el aşeza, nu fără temei şi nici în afara cercetărilor moderne din 
domeniul filosofiei, religia în general, creştinismul în special. Repetării mecanice a acelor 
presupuse adevăruri ale tradiţiei, el le opunea, în cadrul unui dialog considerat ca necesitate 
absolută a culturii moderne şi a dezvoltării vieţii spirituale, în genere, ideea criticii ca 

 
7 Vezi, de pildă, Logicile sale sau studiul Din Experienţă, în Critice, Editura pentru literatură, 

Bucureşti, 1960. 
8 Consideraţii ..., p. 268. 
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întrebuinţare a gândirii clare şi limpezi în cercetarea opiniilor mai ales atunci când se pune 
chestiunea adoptării vreuneia dintre ele. 

De ce este necesară educaţia „filosofică” 
În privinţa celui de al doilea punct pe care trebuie să-l luăm în considerare când apare 

chestiunea relativă la relaţiile dintre oameni ca purtători ai unor opinii diferite, formularea 
maioresciană, fără să fie nouă în cultura română, ci, dimpotrivă, înscriindu-se şi unei tradiţii 
care dura de câteva secole, demonstrează caracterul deschis al gândirii autorului, deci 
disponibilitatea sa programatică pentru dialogul civilizat între opinii diferite şi chiar opuse, 
precum şi, ca o consecinţă imediată a acestei disponibilităţi, respectul „sfânt” pentru părerea 
altora.  

Textul maiorescian, cu o valabilitate care trece asupra întregii sale opere şi cu una 
care doar rareori a fost practicată în cultura română chiar de către cei care, prin materia 
preocupărilor lor ar fi fost necesar să o facă, este formulat limpede: „Cel de al doilea punct, 
pe care trebuie să-l avem în vedere cu tot sufletul nostru, este următorul: părerea altora, 
chiar atunci când se deosebeşte de a noastră, trebuie să fie sfântă; să ne ferim să-i acuzăm 
pe alţii de imoralitate numai pentru că au un alt crez sau alte convingeri; să acordăm 
vederilor opuse celor ce le avem acelaşi respect pe care îl pretindem pentru ale noastre” 
(s.ns.)9. 

Principiul cuprins în expresia de mai sus este cel al toleranţei luată ca premisă 
indispensabilă în cultură. 

Formulările acestea vizează, toate, cum lesne se poate observa, condiţia morală a 
convingerii (crezului, ideii, opiniei etc.) ca fiind chiar mai importantă, în anumite situaţii, 
decât conţinutul ca atare. Maiorescu a subliniat, într-un fel, „sinceritatea”, „seriozitatea”, 
„consecvenţa” crezului, trecând dincolo de conţinut, nu ca ruptură de el, ci în sensul valorii 
pe care o pot avea la nivelul relaţiilor dintre oameni. 

Un asemenea accent pe modul cum este practicată „convingerea” (crezul etc.), este 
explicabil, în Consideraţii, atât prin condiţia intelectuală asumată de tânărul gânditor, cât şi 
prin unele cauze de natură socio-psihologică şi politică pe care, dealtfel, deşi sumar, le 
menţionează în încheierea lucrării sale.  

Din punctul său de vedere, consecvenţa, sinceritatea, seriozitatea, primele două, în 
special, se constituie în criteriu al personalităţii veritabile. Maiorescu merge până acolo, 
încât apreciază sinceritatea ca proprietate a omului cu „adevărat religios”. În virtutea acestui 
temei, consideră că „greşim atunci când afirmăm că cel ce neagă Dumnezeul supranatural 
şi nemurirea personală nu are nimic sfânt şi profanează omenirea”. Şi, tot astfel, gândea că 
„greşim atunci când spunem că cel ce refuză crezul dogmatic ca potrivnic raţiunii îşi pierde 
orice sprijin şi alunecă în imoralitate”10. 

Concepţia sa despre Dumnezeu, nemurirea personală, moarte, într-un cuvânt, 
filosofia sa, o consideră sinceră şi adevărată. Prin urmare este de datoria gânditorului să o 
facă publică. 

Aceasta, cu atât mai mult cu cât timpul său dovedea, din plin, mai întâi, absenţa 
sincerităţii şi, fireşte, existenţa unei „monstruoase ipocrizii (s.ns.)”, în mai toate planurile 
vieţii. 

Pe urmele unora dintre teoreticienii vieţii istorice şi ai educaţiei, invocând „filosofia 
istoriei” a vremii sale, Maiorescu avea să constate că majoritatea oamenilor îşi axează 
gândirea pe industrie, şi cu cât au mai mult în vedere averea, cu atât mai puţin se sinchisesc 

 
9 Consideraţii ..., p. 268-269. 
10 Consideraţii ..., p. 269. 
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de fiinţa lor; cu cât scopul exterior devine mai atrăgător, cu atât mai jalnice devin 
mijloacele”11. 

Înstrăinarea omului de fiinţa sa, ca problemă teoretică, fusese amplu analizată de 
Hegel12, chiar prin prisma relaţiei dintre om şi avere (posesiune, proprietate), problema 
fiind, apoi, amplu tratată de către Marx13, Feuerbach14 etc. „În spatele unei industrializări 
strălucite-, cita Maiorescu din lucrarea puţin cunoscută, La philosophie et la pratique de 
l’éducation a lui Roger de Guimps -, se întinde tot mai mult un sumbru furnal”. Nici o 
clasă, nota el, nu este mulţumită de situaţia ei: „Lumea năzuieşte la emancipare; în liniştea 
aparentă a societăţii răsună strigătul înăbuşit al socialismului şi comunismului (s.ns.)”15.  

Vremea credinţei oarbe, sublinia el, a trecut, „S-a pierdut iremediabil”, „spiritul 
omenesc doreşte o altă hrană şi o caută pe toate căile, chiar şi pe căile greşite; litera moartă, 
pe care unii vor să o menţină, nu-i mai ajunge; botezul nu-l mai spală de necredinţă, căci 
cuvântul Dumnezeului supranatural nu mai răsună, spre a-l spiritualiza în urechile lui 
surde”. Egoismul crud, mai adăuga el, domină viaţa socială. 

Unele dintre ideile şi noţiunile din aceste aprecieri erau frecventate mai ales de către 
socialişti şi comunişti, ca şi, în general, de gânditorii atei. Maiorescu, după cum se vede, le 
preia. Notează, însă: „Este adevărat că teoria socialismului şi a comunismului degenerează 
în himere condamnabile; dar aceasta nu este un motiv ca să trecem cu vederea scopul ei 
esenţial şi cauza din care izvorăşte, anume mizeria clasei muncitoare”16 (s.ns.). 

Gândurile sale despre socialism, expuse în 1859 în celebra conferinţă de la Bucureşti, 
revin în 1860 cu un accent special: condiţile de trai ale clasei muncitoare, constituie cauza 
reală a teoriilor socialiste. Cât despre esenţa acestor teorii, emanciparea şi egalitatea 
socială, Maiorescu o consideră, de asemenea, legitimată de aceleaşi condiţii de viaţă 
materială proprii clasei muncitoare, şi societăţii capitaliste. Fenomenele de înstrăinare a 
omului, mizeria materială şi mizeria spirituală (ipocrizia etc.) sunt, în viziunea lui 
Maiorescu, istorice. 

Conştiinţa omului comportă, ea însăşi, un caracter istoric. Ceea ce înseamnă că 
aprecierea lor ca veşnice constituie o imensă eroare care poate şi trebuie să fie înlăturată. 
Calea omului către adevăr trece prin ştiinţă şi prin educaţie, mai exact zis, prin educaţia de 
natură ştiinţifică. Această idee reprezintă cea mai de seamă concluzie de ordin social la care 
ajunge Maiorescu în Consideraţii ..., o idee care deprinde şi o determinare specifică în 
gândirea maioresciană. El a fost convins că educaţia ştiinţifică, luată ca mijloc fundamental 
al emancipării fiinţei umane de sub cohorta înstrăinărilor care îi definesc statutul 
contemporan, revine nu oricui, ci femeii care trebuie să ajungă, ea însăşi, la însuşirea 
culturii ştiinţifice, prin care el înţelegea „filosofie şi umanistică” şi ştiinţele naturale. O 
asemenea selecţie Maiorescu însuşi o considera „un ideal”; nu, însă, şi o himeră sau, cu o 
altă expresie tot a sa, soluţia i se părea un „ideal real” care îşi are justificarea în realitate. 

Soluţia este, desigur, cel puţin o expresie exagerată a rolului real al femeii în viaţa 
socială. Cu toate acestea, ea demonstrează, încă o dată, racordarea gândirii lui Maiorescu la 
problematica nu numai filosofică, ci şi socială a anilor şaizeci ai secolului al XIX-lea. 

 
11 Ibidem, p. 270. 
12 Vezi Hegel, Fenomenologia spiritului, Editura Academiei Republicii Populare Române, 

Bucureşti, 1965, p. 107 şi urm. 
13 Vezi K. Marx, Manuscrisele economico-filosofice din 1844, în K. Marx, Fr. Engels, Scrieri 

de tinereţe, Editura Politică, Bucureşti, 1968. 
14 L. Feuerbach, Esenţa creştinismului. 
15 Consideraţii ..., p. 270. 
16 Ibidem, p. 273. 
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Ideea rolului eminent al femeii în societate, în general, în procesele educaţiei, în 
special, nu a fost defel, în opera şi activitatea lui Maiorescu, una conjuncturală. Dimpotrivă, 
ea a constituit una dintre, să zicem, componentele esenţiale ale direcţiei pe care a gândit-o 
ca necesară culturii şi societăţii româneşti. Ideea în cauză a devenit, din acest motiv, 
constantă a programului maiorescian. Iată câteva exemple care argumentează adevărul 
acestei afirmaţii. Abia întors în ţară, în 1861, nu pregeta să anunţe că, sub auspiciile 
Academiei Naţionale, va ţine un „curs public şi popular pentru Educaţiunea în familie 
fondată pe psihologie şi estetică cu privire specială la cercetările noastre”.  

În 1863, Maiorescu deschide, la Iaşi, seria celebrelor sale Prelecţiuni populare de 
caracter educativ. Ciclul propus de el, Reflecţiuni filosofice populare relative la familie şi 
educaţie, cuprindea şi vechea temă din 1861, uşor modificată, Familia în stat şi societate, 
educaţia în familie. Referindu-se la destinatarul conferinţelor sale, Maiorescu nu evita să 
spună că pentru ca ele „să aibă un efect în societate trebuie să fie susţinute prin doamne, 
adevăratul element social în timpul modern”17, o apreciere „voluntaristă” în fond, pentru că 
este şi exagerată; cum am mai spus, Maiorescu preciza, în acelaşi loc: „Către doamne, dar 
să mă adresez în specie şi mai ales către mamele de familie”, pe care le ruga să asiste la 
prelegerile sale. 

Concluziile sociale ale Consideraţiilor ... ar fi deci: 1. ideea toleranţei; 2. ideea 
dialogului ca mijloc al progresului spiritual; 3. ideea emancipării omului de înstrăinările 
datorate conflictelor epocii şi 4. ideea emancipării omului prin cultura ştiinţifică al cărui 
agent principal trebuie să fie femeia. 

Toate aceste idei-concluzii derivă logic, o spunem încă o dată, din modalitatea în care 
Maiorescu a conceput obiectul filosofiei şi, în consecvenţă cu aceasta, din negarea 
existenţei unui Dumnezeu supranatural şi a nemurrii sufletului. Concluziile sociale sunt, de 
aceea, încoronarea întregului demers filosofic propriu lucrării. 

O transformare a societăţii date sau, mai corect zis, o evoluţie a ei către forme mai 
puţin alienante era posibilă şi necesară, potrivit gândirii maioresciene a acelei vremi, prin 
transformarea orizonturilor şi valorii conştiinţei umane. Mai precis, o asemenea 
transformare putea fi reală doar în condiţia în care filosofia, umanistica şi ştiinţele naturii 
treceau dincolo de cercul limitat în care erau frecventate, devenind valori generale. 
Convingerea că ştiinţa poate fi putere în stare să inducă la modificări substanţiale îşi avea 
sorgintea în filosofiile moderne, în general, (Bacon, Descartes, de pildă), în iluminism, în 
special. 

Cât despre subiectul gândit ca apt să procedeze la o asemenea importantă 
transformare, gândirea lui Maiorescu se ilustrează ca îndatorată unor accente de natură 
socio-politică proprii vremii lui (socialismul, J.S.Mill etc.). 

La polul opus convingerilor lui Maiorescu despre rolul femeii în educaţie şi despre 
posibilitatea lor de a ajunge la un înalt nivel de instrucţiune avea să se situeze, mai târziu, 
M. Eminescu. La un proiect de lege de învăţământ propus în Parlament, la 1881, de către 
V. Conta, şi în care se prevedea posibilitatea admiterii la Facultatea de medicină şi a 
studentelor, M. Eminescu a luat, ca exemplu, Germania, Austria, Franţa, unde încercările 
de tipul aceleia a filosofului român au fost respinse. 

Spre deosebire de Maiorescu, încredinţat că femeile nu numai că sunt apte să 
deprindă filosofia, ştiinţele etc., asemenea bărbaţilor, dar că ele sunt cele care trebuie să şi 
educe în aceste domenii. Eminescu se întreba: „Nu cumva am găsit prea multă activitate 
practică la fetele române, încât să fie trebuinţă de-a le abate spre o cultură teoretică la 

                                                      
17 Textul a fost publicat în periodicul „Lumina”, nr. 10, 1863, editat de B.P.Hasdeu. Vezi, 

Eugen Lovinescu, Maiorescu, p. 92. 
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Universitate? Sunt d.e. în Bucureşti prea multe croitorese, prea multe menajere, prea multe 
bone de copii români?” Sau: „Aceste studente vor contribui oare la consolidarea vieţii de 
familie? Sau vor întinde boala fracţionalismului şi la femei?  

Gândul lui Maiorescu părea a fi utopic pentru vremea când a fost formulat; al lui 
Eminescu dimpotrivă, trecea ca unul nedorit. Totuşi, dreptatea era de partea lui Maiorescu, 
a lui Conta, desigur, iar timpul avea să o confirme. 

Încheierea la Consideraţii ne arată un Maiorescu pentru care filosofia, ştiinţa, nu 
aveau sens decât dacă se întorceau de la creator la societate, spre a produce acele 
transformări pe care viaţa istorică reală, iar nu „formele goale”, le impunea. Ideea că 
Maiorescu, organicist şi istorist în sens hegelian, ar fi ignorat rolul valorilor în evoluţia 
societăţii se vădeşte a fi un mit infirmat categoric încă de primele sale scrieri.  
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FILOSOFIA  VOINŢEI  LA  PAUL  RICOEUR* 
 

Ioan C. IVANCIU 
 
 
Văzută şi apreciată în liniile ei generale, filosofia lui Paul Ricoeur este una de tip 

reflexiv, destul de apropiată de aceea a lui Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Jean Nabert 
etc. Ea este consecinţa unei îndelungate reflecţii – de câteva bune decenii – asupra 
vieţii interioare a omului, a trăirilor sale, a sentimentelor şi pasiunilor, în primul rând 
asupra voinţei umane. 

Nevoia de a înţelege şi de a descrie voinţa omului l-a dominat încă din tinereţe, 
mai precis din anii de studenţie. Cel puţin până în prezent, tocmai acesta a fost 
proiectul său fundamental de viaţă, de a da deci contur unei filosofii asupra voinţei. 

Inaugurată în 1950, o dată cu susţinerea tezei de doctorat, tema descrierii voinţei 
avea să fie continuată şi dezvoltată de Ricoeur „prin analiza nevolniciei şi a 
culpabilităţii oamenilor”, autorul lăsând să se înţeleagă că ele şi-ar afla  originea „în 
disproporţia, în contradicţia internă pe care o ascund, la fel de bine, cunoaşterea, ca şi 
acţiunea omului”. Potrivit lui Paul Ricoeur, observă Armand Cuvillier, în cele din urmă 
„această disproporţie se restrânge în sentiment, care dramatizează conflictul, 
interiorizând legăturile eului cu  lumea”.  

În scurta sa prezentare, Cuvillier ţine să atragă totodată atenţia că  „Paul Ricoeur 
nu apără mai puţin raţiunea şi cunoaşterea obiectivă. Creştinul, scrie el, apără valoarea 
raţiunii pentru că cel mai modest adevăr are o strălucire care îl exprimă pe Dumnezeu. 
Bucuria verificării, chiar în matematică, este ca o iluminare prin care sublimul raţiunii 
participă la sublimul înţelepciunii divine” 1. 

Se prea poate să fie precum se spune. Deocamdată, cert este că, din punct de 
vedere metodologic, Ricoeur s-a arătat preocupat de „necesitatea şi de posibilitatea 
unei puneri între paranteze a greşelii şi a Transcendenţei”, încredinţat fiind că pe 
această cale va putea să facă „descrierea fenomenologică şi existenţială a structurilor 
volitive neutre, însoţită de consecinţa  interpretării cunoştinţei în genere”. Continuând 
şi adâncind cercetarea, el se va opri apoi la „analiza reflexivă a posibilităţii 
nevolniciei”, pentru ca în final să se poată ocupa, drept urmare, de  „hermeneutica şi 
reflecţia filosofică asupra simbolurilor răului, ca şi de critica freudiană a religiei”. 

Gândind în lumina acestui proiect metodologic, Dirk F. Vansina, unul dintre 
puţinii buni cunoscători ai operei lui Paul Ricoeur, constată că lucrarea Le volontaire et 
l'involontaire „se deschide printr-o afirmaţie destul de  ciudată, aceea că o descriere 
pură a vieţii volitive nu este posibilă decât datorită abstracţiei momentane a greşelii 
absurde şi a Transcendenţei misterioase”. Şi aceasta, dat fiind faptul că „o analiză 
fenomenologică pur inteligibilă  nu se poate sprijini decât pe o noemă pur inteligibilă, 
anume pe posibilităţile fundamentale ale omului, pe voinţa care rămâne neutră atât în 
raport cu răul i-raţional, cât şi în raport cu inocenţa mitică”2. 

 
* Fragment din lucrarea în curs de apariţie, Filosofia lui Paul Ricoeur. 
1 Armand Cuvillier, Anthologie des philosophes français contemporains, Paris, P.U.F., 

1962, p. 98. 
2 Dirk F. Vansina. Esquisse, orientation et signification de l'entreprise philosophique de 

Paul Ricoeur, în „Revue de Métaphysique et de Morale”, nr. 2, 1964, p. 180. 
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Într-adevăr, propunându-şi  să elaboreze o filosofie a voinţei, Ricoeur ne previne, 
surprinzător de categoric, că problemele teoretice şi metodologice de care se va ocupa 
sunt „delimitate printr-un act de abstracţie” provizorie. 

 Această lucrare constituie „prima parte a unui ansamblu mai vast ce poartă titlul 
general Filosofia voinţei”. În Introducerea  la acest ansamblu, în componenţa căruia 
mai intră L'homme faillible şi La symbolique du mal, autorul nu ezită să justifice, încă 
de la început, tocmai necesitatea unui atare act de abstracţie sau de punere între 
paranteze. Justificarea necesităţii acestei operaţii iniţiale indispensabile stă în chiar 
convingerea sa că, „punând între paranteze greşeala, care alterează profund 
inteligibilitatea omului, şi Transcendenţa, care ascunde originea radicală a 
subiectivităţii, se instituie o descriere pură şi o comprehensiune a  Voluntarului şi 
Involuntarului”. 

Aici şi acum, aşadar, scopul lui Ricoeur este unul singur – să descrie şi să 
înţeleagă „structurile fundamentale  ale voluntarului şi involuntarului”. Nu ştim precis 
ce sorţi de izbândă ar putea să aibă descrierea, înaintea înţelegerii. În mod normal, 
descrierea este ulterioară înţelegerii.  Consistenţa descrierii depinde de profunzimea 
înţelegerii.  Iată de ce, din capul locului, filosoful francez ne surprinde oarecum cu 
această inversare a termenilor raportului înţelegere-descriere. Nu ne surprinde însă 
precizarea sa că structurile voluntarului şi involuntarului „nu vor primi semnificaţia lor 
definitivă decât atunci când abstracţia ce a permis elaborarea va fi fost suspendată”.  

Sigur că nu vom putea urmări în detaliu toate analizele şi toate ideile pe care le 
dezvoltă Ricoeur în Filosofia voinţei şi în celelalte lucrări al sale. Nu vom putea urmări 
nici măcar traseul pe care el îl parcurge până la suspendarea acestei puneri între 
paranteze. Aşa ceva nu este posibil într-o singură carte şi mai cu seamă în limitele unui 
spaţiu tipografic restrâns. De aceea, ne vedem nevoiţi, cum  de altfel am mai spus, să 
încercăm să-i conturăm doar orientarea filosofică generală, cu toate că şi această 
întreprindere este extrem de dificilă, pentru că filosofia lui Paul Ricoeur este 
„inundată”, literalmente, de  o mare diversitate de probleme, de ordin antropologic,  
sociologic, psihologic, axiologic, moral, religios – cu  precădere –, politic, literar, 
poetic etc. Pe drept cuvânt, ea ar putea să fie foarte bine caracterizată nu numai ca o 
filosofie reflexivă, ci şi ca o filosofie a culturii, a valorilor şi a moralei, a limbajului şi a 
religiei, a miturilor şi a simbolurilor etc. 

Cum să te descurci cu folos în această problematică ameţitoare, în fruntea căreia 
se situează reciprocitatea voluntarului şi involuntarului, structurile sau posibilităţile 
fundamentale ale omului?! Cum poţi să construieşti o filosofie a voinţei, de pildă, atât 
timp cât studiul conduitei umane în limitele unei abstracţii este imposibil?  Autorul 
însuşi recunoaşte că o descriere a nenumăratelor şi deosebit de complicatelor forme sub 
care se poate exprima cotidian voinţa umană nu este posibilă. Nu este posibilă o 
descriere empirică, dar este posibilă o descriere pură. „O descriere – susţine Ricoeur – 
nu este în mod necesar o descriere empirică, adică o înfăţişare a formelor pe care omul 
le prezintă în realitate în conduitele sale voluntare”, diferite şi imprevizibile. 

Recapitulând, reţinem deci că, în viziunea sa, abstracţia este limitată. Deşi 
limitată, ea „ţine în suspensie aspecte tot atât de importante ale omului” cum sunt şi 
structurile voluntarului şi involuntarului. Reţinem, de asemenea, că variatele forme sub 
care se manifestă voinţa umană nu pot fi  descrise pe cale empirică. Se pot bucura însă 
de o descriere pură, aidoma unei descrieri imaginare. Ricoeur vede în aceste forme un 
fel de „bruiaj şi de desfigurare a anumitor structuri fundamentale” ale vieţii omului. Şi 
totuşi, consimte gânditorul hermeneut, ele „sunt singurele susceptibile să furnizeze un 
fir conducător în labirintul uman”. 



 

 45

                                                     

Descifrarea acestui labirint presupune o cale metodologică adecvată, respectiv, 
abstracţia. Cu alte cuvinte, tocmai „acest bruiaj şi această desfigurare – pe care le vom 
căuta în principiul pasiunilor şi care se pot numi greşeală sau rău moral – fac 
indispensabilă această abstracţie specifică ce trebuie să ne descopere structurile sau 
posibilităţile fundamentale  ale omului”. 

Ricoeur nu contestă înrudirea acestei abstracţii cu  „ceea ce Husserl a numit 
reducţie eidetică, adică punerea între paranteze a  faptului şi netezirea ideii, a sensului”. 
Cu toate acestea, el se arată contrariat că filosoful german „nu s-a gândit să facă să 
graviteze realitatea empirică a omului în jurul unui fapt fundamental, cum este 
degradarea deja înfăptuită a actului voinţei şi machierea sa sub culorile pasiunii”. Se 
naşte astfel o adevărată încrengătură de probleme, cu ramificaţii în domenii dintre cele 
mai diverse, fiindcă fenomenologul francez – spre deosebire de Husserl – îşi propune 
să poată să ajungă şi la „o comprehensiune veritabilă a corpului propriu”, bineînţeles cu 
condiţia îndepărtării de această „faimoasă  şi obscură reducţie transcendentală”3. 

Formulată în alţi termeni, mai generali, intenţia sa declarată este aceea de a 
elabora, într-o manieră personală, „o teorie eidetică a voluntarului şi involuntarului, 
dacă se vrea totuşi să se păstreze în întregime interpretarea platonizantă a esenţelor şi să 
le considerăm, fără ezitare, drept sensul, principiul inteligibilităţii marilor funcţii  
voluntare şi involuntare”. Care sunt aceste funcţii? Care sunt esenţele voinţei, cum se 
mai exprimă Ricoeur?   

Aceste funcţii sau esenţele voinţei sunt totuna cu ceea ce în mod obişnuit numim 
„proiect, motiv, nevoie, efort, emoţie, caracter etc. O comprehensiune schematică a 
acestor funcţii-cheie – precizează filosoful – precede orice studiu empiric şi inductiv 
dirijat cu ajutorul metodelor experimentale împrumutate de la ştiinţele naturii”. 

Este deci limpede că pentru înţelegerea schematică sau directă a acestor funcţii, 
„a sensului voluntarului şi involuntarului”, Ricoeur  nu alege calea ştiinţelor naturii. 
Preferinţele sale se îndreaptă într-o altă direcţie, poate mai puţin comodă, dar ne temem 
că şi mai puţin convingătoare. Această cale este una a descrierii pure, a  speculaţiei, 
dacă nu cumva şi a imaginarului. Să fie oare posibilă şi o filosofie a imaginarului?! 
Probabil că da, de vreme ce există atâtea şi atâtea filosofii, până şi una a 
inconştientului, spre exemplu. 

În orice caz, în plan metodologic, acest dificil gânditor contemporan optează 
pentru descriere, şi nu pentru explicaţie. Principiul său călăuzitor este „opoziţia de 
metodă dintre descriere şi explicaţie. A explica – scrie Ricoeur – înseamnă întotdeauna 
a raporta complexul la simplu”. O atare operaţie, într-adevăr, este valabilă în ştiinţele 
naturii, nu însă şi în psihologie, bunăoară. „Aplicată în psihologie, această regulă … 
ajunge să construiască omul ca o casă, adică să pună mai întâi bazele unei psihologii a 
involuntarului şi să încoroneze apoi aceste prime etaje de funcţii printr-un etaj 
suplimentar care se numeşte voinţă”. 

Ricoeur nu agreează deloc acest procedeu. În schimb, el se simte atras de actul 
descrierii, pentru că, în comparaţie cu explicaţia, „prima situaţie pe care o descoperă 
descrierea este, dimpotrivă, reciprocitatea voluntarului şi a involuntarului. Nevoia, 
emoţia, obişnuinţa etc. – exemplifică filosoful – nu dobândesc un sens complet decât în 
relaţie cu o voinţă pe care o solicită, o înclină şi general o afectează, iar, în 
compensaţie, ea le stabileşte sensul, cu alte cuvinte  le determină prin alegerea sa, le 
animă prin efortul său şi le adoptă prin consimţământul său”. 

 
3 Paul Ricoeur, Le volontaire et l'involontaire, Paris, Éditions Montaigne, 1967, p. 7. 
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În acest context, ideea de referinţă pe care el încearcă cu atâta ardoare să o 
impună atenţiei este că „nu există inteligibilitate proprie involuntarului. Singurul 
inteligibil este raportul voluntarului şi involuntarului. Înseamnă că prin acest raport 
descrierea este comprehensiune”, conchide Ricoeur, parcă mult prea sigur pe sine. 

Aşadar, involuntarul nu este inteligibil, „nu are semnificaţie proprie”. Inteligibilă 
este numai reciprocitatea voluntarului şi involuntarului. Această reciprocitate ne indică 
sensul în care „trebuie să interpretăm raporturile lor”. Un astfel de sens denotă că 
înţelegerea sau „comprehensiunea provine de sus în jos şi nu de jos în sus”4. 

Voluntarul are deci întâietate, el primează în viaţa  omului, şi nu involuntarul. De 
acord, cu condiţia să admitem atunci că voluntarul este inteligibil. Dar Ricoeur repetă 
frecvent că nu este inteligibilă decât reciprocitatea voluntarului şi involuntarului, de 
altminteri prima situaţie pe care o descoperă metoda descrierii. La rândul ei, descrierea 
este comprehensiune tocmai datorită inteligibilităţii raporturilor dintre voluntar şi 
involuntar. 

Ce să înţelegem din toate acestea?! Cum putem să credem că descrierea, oricât 
de pură ar fi ea, este  totuna cu actul comprehensiunii? Cum poate comprehensiunea să 
provină din voluntar, dacă acesta nu este inteligibil decât în raporturile sale cu 
involuntarul? La urma urmei, voluntarul este sau nu inteligibil? 

Răspunsurile gânditorului francez nu sunt nici pe departe clare, el mai mult 
afirmă decât demonstrează. De aceea, nu rareori, afirmaţiile sale lasă cititorul într-o 
obositoare aşteptare. În viziunea sa, de pildă, afirmaţia că actul comprehensiunii 
purcede „de sus în jos” echivalează cu o „transbordare de perspectivă”, iar o asemenea 
transbordare „nu  este decât un aspect al acestei revoluţii copernicane, care, sub forme 
multiple, este prima cucerire a filosofiei”. 

Aşa să fie oare, chiar avem de-a face cu o revoluţie copernicană, cu o primă 
cucerire a filosofiei? În ce constă această primă cucerire? Ce mutaţii substanţiale s-au 
produs în filosofia contemporană în urma acestei prezumtive revoluţii?! 

Să avem răbdare, să sperăm că ne înşelăm noi, să mergem mai departe şi să 
consemnăm opinia lui Ricoeur că „orice funcţie parţială a omului gravitează în jurul 
funcţiei sale centrale, aceea pe care stoicii o numeau principiul director”. Din punct de 
vedere metodologic, acest principiu sau această funcţie centrală vrea să însemne că, în 
timp ce „pentru explicaţie, simplul este raţiunea complexului, pentru descriere şi 
comprehensiune, unul este raţiunea multiplului”. Concluzia se desprinde aproape de la 
sine, anume că „voinţa este unul care ordonează multiplul involuntarului”5. 

Prin urmare, voluntarul este raţiunea involuntarului. Dacă astfel stau lucrurile, 
cum rămâne cu principiul reciprocităţii lor? Aceste  acte sunt sau nu sunt reciproce? Se 
pare că da, căci filosoful hermeneut îşi face din acest principiu unul de referinţă, 
fundamental, de altfel singurul inteligibil. Comprehensiunea reciprocităţii voluntarului 
şi involuntarului nu este însă posibilă fără ca mai întâi să fie recunoscute şi descrise 
„articulaţiile cele mai naturale ale voinţei”. În fond, ce este voluntarul şi mai cu seamă 
ce este involuntarul? În lumina metodologiei adoptate, Ricoeur se consideră constrâns 
să recurgă la „o interpretare triadică a actului voinţei”. În ce constă această 
interpretare? În faptul că „a spune «Eu vreau» semnifică: 1) eu decid; 2) eu mişc corpul 
meu; 3) eu consimt”. Cum se determină sau mai curând cum se explică aceste trei 

 
4 Ibidem, p. 8. 
5 Ibidem, p. 9. În legătură cu istoria, definirea şi interpretarea termenului de explicaţie, 

vezi şi Teodor Dima, Explicaţie şi înţelegere, vol. I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1980, p. 12 şi urm. 
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momente importante ale actului voluntar? Prin invocarea şi interpretarea personală a 
intenţionalităţii huserliene, deşi autorul nu se îndoieşte că aplicarea acestui principiu „la 
problemele voluntarului şi involuntarului este extrem de delicată”. În principal, Husserl 
şi-a consacrat analizele „perceperii şi constituirii obiectelor cunoaşterii”, pe când 
fenomenologul francez încearcă să depăşească dificultatea „de a recunoaşte ce statut 
poate să aibă obiectul, corelatul cunoştiinţei,  în cadrul funcţiilor  practice”, care sunt 
identice cu ceea ce el numeşte „articulaţiile «voitului»”, un fel de „corelat al actului 
voinţei care orientează descrierea”. 

Această descriere ne arată că „voitul este, în primul rând, ceea ce eu decid, 
proiectul pe care îl concep: el conţine sensul acţiunii ce se face prin mine potrivit cu 
puterea pe care o am”. În acest stadiu, decizia nu este încă o realitate, nu este decât „o 
specie de ireal”6. Transformarea ei în realitate, prin intermediul acţiunii *, 
„desemnează cea de a doua structură a voinţei – mişcarea voluntară”. Şi aici, notează 
Ricoeur, apare o nouă şi mare dificultate, aceea „de a recunoaşte structura intenţională 
a conştiinţei atunci când ea este o acţiune efectivă, o acţiune efectuată”. Situaţia nu este 
mai puţin  dificilă nici în cazul consimţământului – cea de a treia articulaţie naturală a 
voinţei –, fiindcă „voinţa nu se reduce la a stabili proiectul în gol şi a-l umple în mod 
practic printr-o acţiune. Ea mai constă în a consimţi la necesitatea pe care nu o poate 
nici proiecta, nici impulsiona. Această a treia trăsătură a voinţei – subliniază autorul – 
nu se manifestă la fel de nemijlocit”   ca celelalte două. „Ea s-a impus atenţiei prin 
ocolirea involuntarului care îi corespunde şi despre care n-am vorbit până în pr

Aducerea în discuţie a involuntarului mai suportă amânare. Deocamdată, să 
facem loc observaţiei că aceste trei mari structuri ale actului voluntar sunt doar schiţate 
în partea introductivă a lucrării „Voluntarul şi involuntarul”. În economia acestui 
volum, în realitate, fiecăreia dintre ele i se consacră întinse spaţii analitice, alcătuite din 
trei părţi masive şi nouă capitole. Practic, nu avem cum să intrăm în detalii, nu putem 
să acoperim o atât de vastă şi complexă arie tematică în paginile limitate ale unei 
singure cărţi. În aceste condiţii, promisul nostru dialog filosofic cu Paul Ricoeur va fi 
unul mai mult sporadic, decât profund şi sistematic. De altminteri, filosofia voinţei nu 
este întreaga sa filosofie. Filosofia voinţei este numai o „parte” dintr-un „întreg”. Or, 
scopul lucrării este să descifrăm pe cât posibil „întregul”, bineînţeles că doar în 
„părţile” lui filosofice. Din păcate, acest demers se dovedeşte a fi extrem de anevoios, 
pentru că ne confruntăm cu numeroase şi dificile probleme de psihologie – un anumit 
gen de psihologie –, biologie, medicină, antropologie,  axiologie, teologie, morală etc. 
Direct sau indirect, filosofia lui Ricoeur brăzdează toate aceste domenii, mai mult sau 
mai puţin tangente filosofiei. De aceea, este imposibil să stabileşti cu exactitate ce este 
şi ce nu este filosofie propriu-zisă în opera sa, dar mai ales în cele trei volume ale 
lucrării „Filosofia voinţei”. 

  Având în vedere această încrucişare de probleme şi domenii – un adevărat 
melanj tematic –, credem că este mai „cuminte” să renunţăm  pentru moment la 
identificarea aspectelor filosofice specifice gândirii acestui autor inconfundabil, să 
rămânem în continuare în plan metodologic şi să-i urmărim îndeaproape şi cu maximă 
fidelitate „descrierile” sale direct legate de principiul reciprocităţii voluntarului şi 
involuntarului, principiu în virtutea căruia „articulaţiile actului voinţei … servesc la 
rândul lor de ghid în imperiul involuntarului”. Datorită actului voluntar, un fel de 

 
6 Paul Ricoeur, Le volontaire et l'involontaire, ed. op.cit., p. 10. 
* Detalii în privinţa definirii şi explicării termenului de acţiune, vezi în Paul Ricoeur, 

Eseuri de hermeneutică, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995, p. 140-147. 
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termen de comparaţie pentru filosoful francez, „funcţiile involuntare primesc o 
diferenţiere şi o ordine”. 

În această perspectivă, a diferenţierii şi a ordinii, reţinem mai întâi opinia sa că 
„decizia este într-un raport original nu numai cu proiectul, care este obiectul său 
specific, ci şi cu motivele care  o justifică. A înţelege un proiect – adaugă gânditorul – 
înseamnă a-l înţelege prin raţiunile sale, rezonabile ori nu. Eu decid acest lucru pentru 
că …; acest «pentru că» al motivaţiei, care este el însuşi un «pentru că» original, este 
prima structură a legăturii dintre involuntar şi voluntar”. 

Referindu-se apoi la mişcarea voluntară, autorul apreciază că aceasta, „dincolo 
de structura sa intenţională, implică o raportare specială la puteri mai mult sau mai  
puţin docile, care sunt organele, după cum adineauri motivele erau raţiunile deciziei; 
este astfel cu putinţă de a face să se prezinte diferite funcţii psihologice ca organe 
posibile ale actului voinţei: obişnuinţa este exemplul cel mai bine cunoscut şi cel mai 
puţin discutabil”. 

În sfârşit, în acelaşi context, Ricoeur ţine să precizeze că „involuntarul nu este 
motiv sau organ al voinţei”7. Ce este însă atunci involuntarul? Detectarea unui răspuns 
limpede şi convingător nu este deloc simplă. Putem doar să spunem acum  că, o dată cu 
abordarea involuntarului,  „intră în scenă corpul şi cortegiul său de dificultăţi”, implicit 
şi principiul cogito-ului şi al obiectivităţii.  Înainte de toate, ce este corpul? În optica 
fenomenologului francez, corpul este un obiect printre celelalte obiecte, un obiect 
empiric, bine sau „mai bine cunoscut” – în comparaţie cu psihicul – pe calea ştiinţelor 
experimentale, bunăoară a biologiei, care se sprijină pe „obiectivitatea faptelor din 
natură”. 

Tendinţa acestui obiect, deci a corpului, este de „a descentra în cogito 
cunoaşterea involuntarului şi, treptat, de a face să basculeze de partea ştiinţelor naturii 
orice psihologie. În consecinţă, înseamnă că s-a constituit o ştiinţă empirică despre 
faptele psihice, cunoscute ca o clasă în interiorul faptelor în general. Devenind fapt – 
observă filosoful –, trăitul conştiinţei se degradează şi îşi pierde caracteristicile sale 
distinctive – intenţionalitatea şi referinţa la un eu care trăieşte în acest trăit”. 

În ciuda folosirii unui vocabular pretenţios şi prezumţios, aproape cu regularitate, 
trebuie să recunoaştem că aici Ricoeur are perfectă dreptate, căci el respinge fără 
rezerve identificarea psihicului cu un fapt. „La drept vorbind – subliniază apăsat 
autorul –, noţiunea de fapt psihic este un monstru: dacă i se pretinde titlul de fapt, 
aceasta este, prin contaminarea corpului-obiect, singurul care are privilegiul de a fi 
expus printre obiecte. Dacă se vrea însă a fi psihic, aceasta este prin reminiscenţa 
trăitului şi, într-o oarecare măsură, prin franjul subiectivităţii ce zace în mod fraudulos 
pe terenul faptelor empirice, unde psihologul  tinde a-l  transplanta”. 

Nemulţumirea sa provine din constatarea că, „în timp ce involuntarul se de -  
gradează în fapt empiric, voluntarul la rândul său se risipeşte pur şi simplu: acest «eu 
vreau», ca iniţiativă liberă, este anulat, fiindcă el nu are semnificaţie empirică, în afară 
de un anumit stil de comportament care nu este decât o încurcătură a conduitelor 
simple rezultate dintr-o obiectivare empirică a involuntarului”. Pentru de păşirea 
acestei situaţii, care nu-şi găseşte locul într-o filosofie proprie a voinţei, gânditorul 
hermeneut reclamă cu toată convingerea revenirea la cogito, chiar la cogito-ul 
cartezian, dar în alte registre. În esenţă, este vorba de o interpretare cât se poate de 
personală a raporturilor dintre voluntar şi involuntar, el fiind încredinţat că înţelegerea 
acestor raporturi nu este posibilă decât pe „baza atitudinii naturaliste a cogito-ului 
sesizat la persoana întâi”. Cu cuvintele sale, această neîncetată recucerire a raporturilor 
dintre voluntar şi involuntar „poate foarte bine să se revendice din cogito-ul lui 
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Descartea”8. Numai că Descartes nu a rezolvat problema, ci a agravat-o, pentru că el a 
raportat „sufletul şi corpul la două trăsături eterogene ale inteligibilităţii, retrimiţând 
sufletul la reflecţie şi corpul la geometrie”9.  

Să fi ajuns oare într-un punct luminos, să credem că în viziunea lui Ricoeur 
voluntarul este identic cu sufletul sau spiritul, iar involuntarul este totuna cu corpul sau 
materia? Se pare că da, „fiindcă spiritul şi materia, voluntarul şi involuntarul sunt 
contemporane, ele nu pot fi înţelese decât în chip simultan”10. După toate 
probabilităţile, acesta este motivul pentru care filosoful insistă asupra ideii că 
„recucerirea cogito-ului trebuie să fie totală”, în accepţia largă că în cogito „trebuie să 
regăsim corpul şi involuntarul pe care el îl întreţine”. O atare recucerire este necesară, 
deoarece „experienţa integrală a cogito-ului cuprinde eu doresc, eu pot, eu trăiesc şi, de 
o manieră generală, existenţa în calitate de corp”, ceea ce denotă, după părerea sa, că „o 
comună subiectivitate fundamentează omogenitatea structurilor voluntare şi 
involuntare”. 

Aşadar, sufletul şi corpul, spiritul şi materia, în ultimă instanţă voluntarul şi 
involuntarul sunt deopotrivă reciproce, contemporane, omogene. S-ar părea că vechea 
şi neîntrerupta dispută asupra raporturilor dintre aceste entităţi a fost depăşită. Cum? 
Prin invocarea subiectivităţii. De subiectivitate depinde totul, atât sufletul, spiritul şi 
voluntarul, cât şi corpul, materia şi involuntarul. Ce este însă subiectivitatea, ce este 
obiectivitatea, obiectivitatea superioară, obiectivitatea plată, ce este existenţa, ce este 
misterul? De regulă, Ricoeur nu-şi precizează sensul termenilor şi al noţiunilor cu care 
operează. Aşa încât, fie cercetătorul, fie cititorul este liber să înţeleagă ce vrea şi ce 
poate printr-unul sau altul dintre conceptele folosite de acest gânditor. Este drept, în 
contextul în care ne aflăm, la un moment dat, el ţine să atragă atenţia că „descrierea, 
docilă în ceea ce se arată reflecţiei despre sine, se mişcă astfel într-un unic univers al 
discursului, discursul despre subiectivitatea cogito-ului integral”11 Rămâne atunci de 
văzut ce este discursul, cel puţin în optica sa. „Discursul se prezintă ca eveniment: ceva 
se întâmplă ... când cineva vorbeşte”. Deşi ne îndoim că ceva se întâmplă când cineva 
vorbeşte, mai cu seamă când vorbeşte singur, şi nu rareori se bat şi câmpii, ce este 
totuşi evenimentul, adică discursul? „A spune că discursul este un eveniment înseamnă 
a spune, mai întâi, că discursul este realizat temporal şi în prezent, pe când sistemul 
limbii este virtual şi în afara timpului” 12. De asemenea, eveniment mai poate fi 
considerat şi faptul că „cineva vorbeşte, cineva se exprimă luând cuvântul”. În 
comparaţie cu limba, care este „lipsită de lume în aceeaşi măsură în care este lipsită de 
timp şi de subiectivitate, discursul se referă totdeauna la ceva: la o lume pe care 
pretinde că o descrie, o exprimă sau o reprezintă; în acest al treilea sens, evenimentul 
este accederea la limbaj a unei lumi prin intermediul discursului”. Cea de a patra şi 
ultima trăsătură este aceea că „discursul posedă nu numai o lume, ci şi un altul, o altă 
persoană, un interlocutor căruia îi este adresat”. În acest caz, „evenimentul este 
fenomenul temporal al schimbului, stabilirea dialogului, care se poate lega, prelungi 
sau întrerupe”.  

 
8 Paul Ricoeur, Le volontaire  et l’involontaire, ed. cit., p.12. 
9 Ibidem, p.12-13. 
10 Dirk F.Vansina, Esquisse, orientation et signification de l’entreprise philosophique de 

Paul Ricoeur, p.187. 
11 Paul Ricoeur, Le volontaire et l’involontaire, ed. cit., p.13. 
12 Idem, Eseuri de hermeneutică, ed. cit. p. 95. 
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Împreună, toate aceste trăsături „constituie discursul ca eveniment”, mai precis 
ele alcătuiesc laolaltă doar „unul din cei doi poli ai cuplului constitutiv al discursului”. 
Un al doilea pol, cel al semnificaţiei, se cuvine să fie şi el măcar consemnat, fiindcă 
„producerea discursului ca operă, dialectica vorbirii şi a scrierii, ca şi toate celelalte 
trăsături ale textului, ce vor îmbogăţi noţiunea de distanţare, se nasc din tensiunea între 
aceşti doi poli”. Pe scurt, formula propusă de Ricoeur este următoarea: „Dacă orice 
discurs este efectuat ca eveniment, orice discurs este înţeles ca semnificaţie”13. 

Prin urmare, discursul este eveniment şi semnificaţie, este semnificaţie şi 
eveniment. În această eventualitate, unde şi-ar putea găsi locul sau cum ar putea fi 
interpretat „discursul despre subiectivitatea cogito-ului integral”?! Poate că un răspuns 
există, dar numai la îndemâna gândirii autorului, nu şi a gândirii noastre, cu atât mai 
mult cu cât el ne asigură că „nexul voluntarului şi involuntarului nu se află la frontiera 
a două universuri  ale discursului, din care unul ar fi reflecţia asupra gândirii, iar 
celălalt înfăţişarea corpului: intuiţia cogito-ului este intuiţia corpului însuşi asociat 
voinţei, care suferă din cauza lui şi care domină asupra lui; ea este simţul corpului ca 
sursă a motivelor, ca fascicul al capacităţilor şi chiar ca natură necesară”. 

Filosoful resimte aici nevoia unor explicaţii suplimentare, a unor clarificări legate 
îndeosebi de „ceea ce trebuie să înţelegem prin corp – subiect şi, în general, prin cogito 
la persoana întâi”. Animat de acest scop, el vrea să convingă de la bun început că 
„opoziţia corpului-subiect şi a corpului-obiect nu coincide de loc cu opoziţia a două 
direcţii ale privirii: spre eu, un cutare, unic, şi spre celelalte corpuri, în afară de eu”. Din 
contra, situaţia este mult mai complexă decât s-ar putea crede, pentru că, în realitate, nu 
este vorba de două opoziţii, ci de „opoziţia a două atitudini, care amândouă pot să 
recurgă la intro-specţie sau la extro-specţie, însă în mentalităţi diferite”. 

Este lesne de observat sacum că mentalitatea lui Ricoeur se deosebeşte puternic 
de mentalitatea adepţilor psihologiei empiriste şi ai întregului empirism. Şi nu este de 
mirare, de vreme ce gândirea sa prioritar speculativă se dovedeşte a fi ostilă „graiului” 
faptelor, suveranităţii lor incontestabile în planul ştiinţei şi al vieţii concrete. Sigur că 
faptele sunt numeroase şi diverse, de la faptele „brute”, preştiinţifice, la faptele 
ştiinţifice, de conştiinţă, morale, sociale, psihologice etc., etc. Suntem de acord că nu 
vom putea pune niciodată semnul egalităţii între psihic şi faptele empirice, mai ales 
între psihic şi aspectele materiale ale unor fapte. Psihicul nu este material, dar 
cercetarea, cunoaşterea şi explicarea psihicului nu pot să nu ţină cont şi de fapte, 
inclusiv de „faptele pure”, specifice trăirilor unui subiect. Unde nu există fapte, există 
doar imaginaţie exacerbată. Încercarea lui Ricoeur de a substiutui faptele actelor în 
explicarea psihicului este o „soluţie”, într-adevăr, una dintre nenumăratele „soluţii” la 
nevinovata, chinuitoare până la abdicare, mereu repetata întrebare: cine de cine 
depinde, sufletul de corp, spiritul de materie, voluntarul de involuntar, sau invers?; mai 
mult, dependenţa – dacă există – este unilaterală sau reciprocă? 

Cutezător şi ambiţios, fenomenologul francez vrea şi el să depăşească acest 
„impas etern”, nu însă în maniera lui Descartes, de pildă, nici pe calea ştiinţei, ci a 
speculaţiei, a imaginarului, a subiectivităţii. „Ceea ce caracterizează efectiv psihologia 
empiristă – scrie autorul – nu este în primul rând preferinţa sa pentru cunoaşterea 
externă, ci reducerea actelor (cu intenţionalitatea lor şi raportarea lor la un Ego) la 
fapte”. Anticipând o posibilă obiecţie, Ricoeur se întreabă retoric: „Se va spune că 

 
13 Ibidem, p. 96. În ceea ce priveşte definirea dialogului şi condiţiile întreţinerii lui, 

repetăm, vezi şi opiniile avansate de Mircea Florian, Recesivitatea ca structură a lumii, vol.II , 
Bucureşti,  Editura Eminescu, 1987, p.124-127. 
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actele sunt mai curând cunoscute din «interior» şi «faptele» mai degrabă din  
«exterior»?” Da, răspunde el, dar „aceasta nu este decât parţial adevărat” 14. 

În ce constă acest „parţial adevărat”, care sunt proporţiile sau dimensiunile 
acestui adevăr? Nu ştim, pentru simplul motiv că autorul nu se explică. Aflăm numai 
că „introspecţia însăşi poate să fie degradată în cunoaşterea faptului, dacă ea nu 
respectă psihicul ca act intenţional şi act al unei persoane” 15. 

Cum se vede, introspecţia invocată de Ricoeur în definirea psihicului este una de 
tip fenomenologic, alta decât introspecţia empiristă sau naturalistă întâlnită la Hume şi 
Condillac, spre exemplu. Prima se raportează la acte, cea de a doua la fapte*. Aşadar, 
hermeneutul francez nu prea pare prietenos faptelor, cum de altfel o atestă încă o dată 
şi opinia sa că „introspecţia poate să fie de stil naturalist, dacă ea tălmăceşte actele în 
limbajul faptelor anonime, omogene altor fapte ale naturii: «există» senzaţii, după cum 
«există» atomi. Empirismul este un discurs al lui «există». Dacă gândim în termeni 
opuşi – susţine filosoful voinţei –, în această situaţie „cunoaşterea subiectivităţii nu se 
mai reduce la introspecţie, întrucât psihologia empirică nu se reduce la psihologia 
comportamentului. Esenţa sa este de a respecta originalitatea cogito-ului ca fascicul al 
actelor intenţionale ale unui subiect. Acest subiect este însă eu şi tu” 16. 

Ce să înţelegem din toate acestea? Încotro să ne îndreptăm atenţia? Ce fel de 
logică ar trebui să ne stea la îndemână pentru a putea descifra corect filosofia 
semenului nostru Paul Ricoeur? În eventualitatea că filosofia sa ar fi fost „cenzurată” 
de o mai crescută modestie, în această eventualitate noi nu am fi avut nimic de obiectat, 
am fi înţeles „plăcerea de a filosofa” pentru propriul confort intelectual, am fi 
„admirat” probabil zborul fără aripi al unui spirit contemporan. Dar Ricoeur pretinde că 
ar fi săvârşit mai multe revoluţii copernicane în filosofie; el crede, bunăoară, că 
„evoluţia criminologiei şi a concepţiilor dreptului penal contemporan nu mai pot să 
rămână mult timp străine întreprinderii noastre de a prelungi simbolica răului într-o 
empirică a voinţei; nici filosofia politică nu mai poate să rămână în afara preocupărilor 
noastre; când s-a asistat şi s-a luat parte la istoria înspăimântătoare care a generat 
hecatombele câmpurilor de concentrare, teroarea regimurilor totalitare şi pericolul 
nuclear, nu se mai poate pune la îndoială că problematica răului nu trece şi prin 
problematica puterii şi că tema alienării, care circulă de la Rousseau la Marx, trecând 
prin Hegel, nu are ceva de-a face cu acuzaţia vechilor profeţi din Israel”17. 

Foarte bine, salutăm şi sprijinim cu căldură un atare punct de vedere. El ne 
demonstrează că filosofia ricoeuriană nu este nici pe departe indiferentă faţă de ceea ce 
se petrece în lumea noastră, în viaţa oamenilor. Într-un alt context, fiind convins că 
„orice mit este iconoclast în raport cu altul”, Ricoeur lasă de altminteri să se înţeleagă 
limpede că „trebuie o dată ca filosoful să abandoneze atitudinea sa de observator 
neutru, de analist imparţial, pentru a se angaja şi a participa la opoziţiile şi la afinităţile 
dintre mituri” 18. Cel puţin în această direcţie, conturată de lumea miturilor, angajarea 
filosofului este deci o necesitate. O asemenea necesitate devine însă şi mai evidentă 

 
14 Paul Ricoeur, Le volontaire et l’involontaire, ed. cit., p.13. 
15 Ibidem, p.13-14. 
* Un mod original de interpretare a importanţei „faptului” în filosofie, vezi în Mircea 

Florian, Logică şi epistemologie, vol. I, Bucureşti, Editura Antet, 1997, p.160 şi urm. 
16 Paul Ricoeur, Le volontaire et l’involontaire, ed. cit., p.14. 
17 Idem, L’homme faillible, Paris, Editions Montaigne, 1960, p.13. 
18 Dirk F. Vansina, Esquise, orientation et signification de l’entreprise philosophique de 

Paul Ricoeur, ed. cit., p.201. 
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pentru gânditorul francez de îndată ce se pune problema raporturilor dintre filosofie şi 
religie. Potrivit concepţiei sale, constată Dirk F. Vansina, „nici un filosof nu poate 
păstra neutralitatea în raport cu religia. „De ce? Pentru că, conştient sau nu, orice 
filosofie a existenţei se situează pe terenul problematicii religioase şi mult mai exact pe 
acela al problematicii creştine”. Astfel, nici o filosofie occidentală nu pune în suspensie 
experienţa creştină de două ori milenară. „oricare ar fi ecoul, laicizarea, degradarea sau 
subversiunea, ea nu este niciodată neutralizare”19. 

Şi totuşi, acest subtil fenomenolog contemporan al religiei, intenţionat sau nu, a 
izbutit să stârnească nemulţumiri atât în rândurile catolicilor, cât şi în rândurile 
calviniştilor. „La cititorul catolic punerea în afara circuitului a greşelii riscă să dea 
impresia unei supraestimări a importanţei răului, în timp ce la  cititorul calvinist ideea 
unei descrieri a regimului volitiv neutru este de natură să ofenseze sentimentele sale 
religioase. Prin urmare, pe de o parte, catolicii estimează gândirea lui Ricoeur prea 
protestantă, pe de altă parte, calviniştii o judecă uneori prea catolicizantă”. În realitate, 
apreciază Vansina, filosoful hermeneut „nu pretinde să se ocupe nici de catolicism, nici 
de protestantism, ci de problematica omului contemporan”20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
19 Dirk F. Vansina, op. cit., nr.3/1964, p.315. 
20 Idem, op. cit., nr.2/1964, p.182. 
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CONCEPŢIA  LUI  WITTGENSTEIN  ASUPRA 

ANALIZEI  LOGICE  A  LIMBAJULUI  NATURAL 
 

     George LĂZĂROIU 
 
 
Opera lui  Wittgenstein reprezintă momentul cel mai semnificativ în procesul noii 

configurări a logicii, epistemologiei şi filosofiei limbajului, inspirând tendinţa de a opune 
marilor construcţii metafizice, tributare, în special, hegelianismului, „un nou obiect de 
cercetare filosofică, mai restrâns, dar mai eficient, şi cu o dublă orientare: a) analiza 
conceptuală prin metodele logicii simbolice şi modelarea limbajului filosofic în spiritul 
unui ideal de claritate; b) valorificarea posibilităţilor multiple ale polisemiei şi bogăţiei de 
nuanţe ale limbajului natural, în vederea aceleiaşi elucidări filosofice1. 

În Tractatus logico-philosophicus, Wittgenstein conturează principala sa idee cu 
privire la logică: limbajul este expus erorilor, cauza constituind-o faptul că acelaşi cuvânt 
reprezintă mai multe lucruri sau că mai multe cuvinte pot reprezenta acelaşi lucru. Un 
limbaj riguros, alcătuit din semne (fără conţinut şi guvernate de reguli care indică modul 
în care se articulează), ar înlătura această deficienţă. Prin sintaxă logică, Wittgenstein 
înţelege ansamblul regulilor de manipulare a simbolurilor. Adevărurile logicii şi toate 
celelalte propoziţii ale unei limbi care pot fi reduse la adevăruri logice sunt tautologii. O 
expresie este tautologie (în logica propoziţiilor) dacă rămâne adevărată pentru orice 
valori de adevăr atribuite variabilelor propoziţionale pe care le cuprinde (de pildă „p sau 
non p”, formulă în care p, variabilă propoziţională, desemnează o propoziţie oarecare, 
care poate fi adevărată sau falsă). Totodată, regulile gramaticale determină o semnificaţie, 
fără să fie răspunzătoare pentru aceasta (care le poate contrazice) şi nu se lasă îndreptăţite 
prin aceea că prezentarea, dacă e conformă, concordă cu realitatea. Prin explicarea 
semnificaţiei semnelor, gramatica face plastică limba. Chiar dacă, prin gramatică se poate 
justifica alegerea unui cuvânt, nu înseamnă că acesta, întrebuinţat într-o descriere, s-ar 
justifica ori s-ar cuveni justificat prin explicaţii2. 

Oricare ar fi aparenţa limbii, atunci când este analizată aceasta constă integral din 
nume al căror sens este dat de obiectele pe care le reprezintă. Numele este punctul de 
contact dintre lume şi cuvinte, semnifică obiectul, acesta fiind „semnificaţia numelui”. 
Un enunţ elementar al limbajului reprezintă un simplu aranjament şi o înlănţuire de nume 
care constituie un tablou al faptelor. „Diferitele moduri de aranjare în enunţ derivă din 
ansamblul de relaţii în care aceste fapte au fost descrise. Dacă există, actualmente, un fapt 
aşa cum îl reprezintă tabloul, enunţul va fi adevărat; dacă nu, enunţul va fi fals”3. 
Wittgenstein nu a putut da, însă, vreun exemplu de nume sau obiect simplu caracterizat 
de simplitatea neschimbătoare şi indestructibilă cerută în cadrul teoriei şi care ar garanta 
încărcătura de sens (meaningfulness) a limbii. 

Stabilirea unui limbaj care vorbeşte despre alt limbaj nu este legitimă, iar 
metalogica este iluzorie4. Limbajul nu poate reprezenta propriile lui proprietăţi: „Ceea ce 
se reflectă în limbă, limbajul nu poate să reprezinte” (Was sich in der Sprache spiegelt 
kann sie nicht darstellen) – 4.121. Pentru exprimarea proprietăţilor limbajului trebuie să 
ieşim din limbaj, lucru imposibil: „Nu pot să ies cu ajutorul limbajului în afara 

 
1 C. Joja, L. Wittgenstein şi filosofia contemporană a limbajului, în Orientări contemporane în 

filosofia logicii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, p. 109. 
2 L. Wittgenstein, Philosophische Grammatik, hrsg. von R. Rhees, Fr. a M., Suhrkemp, 1973. 
3 C. Joja, op. cit., p. 122. 
4 G. G. Granger, Wittgenstein et la métalangue, în „Revue Intern, de Phil.”, nr. 88-89, 1969. 
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limbajului” (Ich kann mit der Sprache nicht aus der Sprache heraus). Ideea că nici 
tautologiile, nici contradicţiile logice nu indică o anumită stare de fapt, nu este lipsită de 
fundament. Tautologia admite fiecare (orice) „stare de fapt” posibilă, iar contradicţia nu 
admite nici o „stare de fapt” (4.462)5. Deşi, în contextul problematic al „atomismului 
logic”, L. Wittgenstein apreciază că tautologiile, ca expresii identic adevărate, ar fi lipsite 
de informaţie, acestea admit orice „stare de fapt”, orice interpretare, adică nu pot fi puse 
în corelaţie directă cu o „stare” dată, particulară. 

De asemenea, Wittgenstein considera că semantica nu mai poate fi apreciată ca 
fiind independentă de pragmatică, întrucât sensul este determinat de utilizare, fără să fie 
imanent unei anumite expresii. Deviza lui Wittgenstein: „Nu căutaţi sensul unui cuvânt, 
ci modul lui de întrebuinţare”, a exercitat o puternică influenţă. Deşi termenul de 
„întrebuinţare” nu este mai clar decât termenul „sens”, prin operaţia de substituire 
semanticianul se îndepărtează de tendinţa tradiţională de a defini „sensul” în termenii 
„semnificaţiei”. Potrivit lui Wittgenstein, nu există nimic care să stea la temelia întregului 
limbii şi care să-i explice înţelesul. Semnificaţia reprezintă „întrebuinţarea în limbă”, 
privind orice cuvânt, iar logica şi, cu atât mai puţin, filosofia, nu pot trece dincolo de 
această întrebuinţare. Limbajul are atâtea semnificaţii particulare câte funcţii diferite 
desfăşoară. Prin complexe analize ale bogăţiei de nuanţe a limbajului cotidian se 
compensează eludarea problemelor tradiţionale ale logicii. 

În opera sa târzie, Wittgenstein arată că întrebuinţările unui cuvânt în limbă sunt de 
mai multe feluri. Fără să propună o teorie a întrebuinţării cuvintelor drept teorie 
semantică, Wittgenstein induce, prin afirmaţia sa pragmatică (expusă mai sus), câteva 
principii: „întrebuinţarea” enunţurilor lingvistice în variatele situaţii ale vieţii cotidiene 
este singurul control empiric ce se poate face asupra studiului limbii; putem fi induşi în 
eroare de expresii precum „sensul unui cuvânt” şi „sensul unei propoziţii”, deoarece 
suntem tentaţi să pornim în căutarea „înţelesurilor” pe care le au, identificând entităţi cum 
ar fi obiectele fizice, „conceptele mentale” sau „stările de lucruri” din universul fizic, 
drept „sensuri”. Dacă în prima perioadă a concepţiei sale (reprezentată prin Tractatus 
logico-philosophicus) Wittgenstein susţine că orice discurs semnificativ reprezintă o 
descriere directă a lumii formate din fapte atomice, independente, obiectul filosofiei, 
analiza trebuind să dezvăluie structura logică ascunsă a limbajului (dacă poate fi 
semnificant, acesta devine un limbaj ideal), în cea de-a doua etapă (în care a elaborat 
(Philosophische Untersuchungen), lumea nu mai apare granulară, iar semnificaţia se 
defineşte prin valoarea de întrebuinţare a cuvintelor, prin regulile care dirijează folosirea 
multiplă a înţelesurilor şi nuanţelor lor – nu prin posibilităţile ei descriptive. Analiza 
logică a limbajului este extinsă la limbajul comun. 

Dacă cum observă W. Stegmüller, Wittgenstein se orientează spre o concepţie „de 
o rigidă unilateralitate”, printr-o nouă filosofie încercând „o eliberare treptată de această 
interpretare”; lucrarea sa Cercetări filosofice conţine „o mulţime de schiţe de peisaj”, 
„remarci filosofice”, fiind, totodată, „una dintre cele mai grele lucrări din istoria 
filosofiei”6. Limbajul pare a avea funcţii multiple, „dincolo de reproducerea fidelă a 
lumii, dincolo de relaţiile dintre cuvinte şi faptele sau obiectele izolate din care ea este 
alcătuită”7. Limbajul este încorporat într-o „formă a vieţii” (form of life) - „un set de 
acţiuni în care regulile gramaticale servesc doar ca o bază pentru comunicare”8. 
Wittgenstein se opune concepţiei conform căreia „orice cuvânt are o semnificaţie, iar 

 
5 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, NRF, Gallimard, Paris, 1961. 
6 W. Stegmüller, Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie, G. Aufl., Bd. I, 

Stutgart, A. Kröner, 1978, p. 562. 
7 C. Joja, op. cit., p. 112. 
8 M. K. Munitz, Contemporary Analitic Philosophy, p. 307. 
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aceasta este subordonată cuvântului, este obiectul pentru care cuvântul dă socoteală”9. 
Lumea poate fi descifrată doar parţial, atunci când, cu ajutorul limbajului, îi surprindem 
diferite porţiuni. Cuvintele nu au semnificaţie în afara contextului şi dacă nu sunt 
exprimate: „Pentru  o mare clasă de cazuri de întrebuinţare a cuvântului «semnificaţie», 
dacă nu chiar pentru toate cazurile sale, acest termen se poate explica astfel: semnificaţia 
unui cuvânt o constituie întrebuinţarea lui în limbă”10. Programul unei „limbi ideale” este 
abandonat, demersul fiind orientat către sfera preştiinţifică. Relatarea pluralismului 
semnificaţiilor şi funcţiilor limbajului natural constituie acum misiunea filosofiei. 

Singura terapeutică filosofică este analiza logică a limbajului natural. Problemele 
filosofice apar din înţelegerea confuză a limbajului şi reprezintă doar „maladii 
lingvistice”; ele se nasc din eroarea comună „de a căuta explicaţii la fapte care trebuie 
considerate ca fiind originare”11. Accentul pe latura pragmatică şi, practic, pe funcţia 
acţională a limbajului nu părăseşte teza limitei, ci pe cea a referenţialităţii. „Deşi nu se 
mai anunţă ca «tăcere», limita «expresiei gândurilor»  rămâne ca limitare a semnificaţiei 
(aduce referenţialitatea) la «întrebuinţarea în limbă». Teza «cuvântul nu are nici o 
semnificaţie, dacă nu este exprimat», nu face decât să lege semnificabilitatea de contextul 
exprimării efective (nu al exprimabilităţii)”12. Oricare sector lingvistic (nu numai fiecare 
limbaj natural) posedă un mod particular de a semnifica, mod care nu poate fi înţeles 
printr-o construcţie a unui joc lingvistic sau model lingvistic (Sprachbild) pentru a arăta 
cum semnifică semnele. 

J.P. McKinney, într-un studiu care tratează teoriile moderne asupra semnificaţiei13, 
găseşte similitudini între opinia lui J.S. Mill, care a distins înţelesul conotaţional de cel 
denotaţional, şi asumpţiile lui Wittgenstein, pentru care fiecare cuvânt are un înţeles 
„primar” şi altul „secundar”. Dacă înţelesul primar formează conceptul, semnificaţia în 
conştiinţa umană, cel secundar vizează aplicarea cuvântului la datele senzoriale imediate 
(şi la obiectele de acest fel) prin instanţierea în vorbirea ocazională. Sensul unui cuvânt 
este dat de jocurile de limbaj pe care le îngăduie. Spre a defini verbul „a înţelege” trebuie 
să observăm în ce condiţii verbul este corect utilizat pentru a califica comportamentul 
cuiva, ca şi tipul de argumente. concluzii sau obiecţii legate de această utilizare, fără să ne 
punem întrebări asupra naturii înţelegerii. Ideea centrală a noii perspective 
wittgensteiniene este cea a complexităţii limbii naturale, prin analizarea limbajului 
cotidian şi a uzanţelor obişnuite ale termenilor. Produsul acestei doctrine este teza că 
sensul unui termen e dat de întrebuinţarea lui în jocuri de limbaj variate a căror 
multitudine dă măsura complexităţii limbajului. Jocurile de limbaj sunt modele 
simplificate ale unor părţi ale limbajului privit ca act, ca un dat în sine, o realitate de 
studiat. În virtutea teoriei „jocurilor de limbaj”, vorbirea unei limbi este o parte a unei 
activităţi sau a unei „forme a vieţii”. Dacă majoritatea reprezentanţilor Şcolii de la Oxford 
cred că analiza limbajului poate rezolva problemele filosofice tradiţionale, Wittgenstein 
este de părere că importantă este eliminarea acestora (acest mod de raportare trimite la 
raportul dintre idealismul german şi critica lui Kant). „Studiul varietăţii de funcţii şi de 
finalităţi cărora le sunt subordonate conceptele limbii naturale devine o metodă: se indică, 
în felul acesta, faptul că o anumită problemă filosofică poate fi rezultatul interpretării ei 

 
9 L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, New York, Macmillan, 1953, p. 285-

286. 
10 Idem, p. 347. 
11 Idem, p. 167. 
12 A. Boboc, Semiotică şi filosofie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998, 

p. 16. 
13 J. P. McKinney, The Structure of Modern Thought, Chato & Windus, London, 

1971, p. 154-165. 
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într-un anumit joc de limbaj neadecvat (de exemplu, tratarea greşită a conceptului de 
intenţie ca un anumit gen de experienţă)”14. Deşi, în cadrul curentului lor, limba naturală 
ocupă o poziţie privilegiată, oxfordienii nu-şi subordonează demersul unei finalităţi 
filosofice (există un interes intrinsec în studiul limbii naturale). 

Revenim la Tractatus şi la denumirea de tautologie dată de Wittgenstein noţiunii 
de propoziţie totdeauna valabilă din logica matematică. În limbajul curent, propoziţiile 
numite de Wittgenstein tautologice sunt caracterizate drept propoziţii adevărate datorită 
formei lor logice. Teoremele din logică sunt tautologii identificate prin structura internă 
pe care o au şi nu prin demonstraţii. Fiecare tautologie arată singură că este o tautologie. 
Demonstrarea unei propoziţii logice se face prin crearea ei din alte propoziţii logice, prin 
aplicarea, în mod succesiv, a unor operaţii care generează şi ele tautologii. Adevărul 
propoziţiilor tautologice nu depinde de valoarea de adevăr atribuită propoziţiilor simple, 
atomare, pe care le conţin (spre exemplu, „plouă sau nu plouă”). Drept urmare, 
Wittgenstein spune: „logica poate fi întotdeauna concepută astfel încât fiecare din 
propoziţiile ei să fie propria  ei demonstraţie” (6.1265), de asemenea, „toate propoziţiile 
logicii sunt de rang egal, neexistând unele care să fie  în mod esenţial primitive (principii) 
şi altele care să fie derivate din ele” (6.127). Wittgenstein mai scrie (în 6.22) că 
matematica arată în ecuaţii logica lumii arătată de propoziţiile logicii în tautologii. 
Intenţia lui Wittgenstein este de a dovedi că structura logică a limbii este congruentă cu 
structura realităţii. 

Teza lui Wittgenstein asupra caracterului tautologic al adevărurilor logice este 
expusă astfel de H. Reichenbach: „Logica uneşte propoziţii astfel încât propoziţiile 
complexe care rezultă de aici sunt adevărate, independent de conţinutul de adevăr al 
propoziţiilor separate (...). Necesitatea logică şi lipsa de conţinut sunt inseparabile şi dau 
logicii caracterul ei analitic sau tautologic”15. La descrierea faptelor externe, propoziţia 
procedează conform proprietăţilor sale interne, „construieşte o lume cu ajutorul unui 
eşafodaj logic şi pentru aceasta am putea recunoaşte în propoziţie cum se comportă tot 
ceea ce este logic, atunci când ea este adevărată” (4.023). Propoziţiile matematice nu sunt 
enunţuri despre obiecte matematice, mai afirmă Wittgenstein. O propoziţie este un tablou 
al stării faptelor. Noţiunea de tablou se bazează pe noţiunea de reprezentare a obiectelor 
prin semne; constantele logice nu reprezintă, iar logica faptelor nu poate fi  reprezentată. 
Propoziţiile matematicii fiind înrudite cu cele ale logicii, prezintă aceeaşi caracteristică: 
nu au o natură „reprezentaţională”. Datorită logicii şi a definiţiilor termenilor, conceptul 
intuitiv de „enunţ adevărat datorită înţelesului termenilor pe care îi conţine” ori „adevărat 
în virtutea convenţiilor lingvistice” apare ca enunţ adevărat. 

Partizanii curentului logicist derivat din neopozitivism („Şcoala de la Oxford”), 
cunoscut şi sub numele de „filosofie analitică”, îşi încep demersul cu propoziţia 5.5563 din 
Tractatus: „ Toate propoziţiile limbajului nostru cotidian sunt, în fapt, aşa cum sunt, perfect 
ordonate în mod logic” (Alle Sätze under Umgangssprache sind tatsächchlich, so wie sind, 
logisch volkommen geordnet). Propoziţiile logice pot fi create plecând de la propoziţii de 
acelaşi tip, „prin aplicarea succesivă a unor operaţii, care procură din nou alte tautologii din 
primele” (6.126). Derivarea este însă artificială, iar Wittgenstein observă că pentru logică 
este esenţial acest mod de a arăta că propoziţiile sunt tautologii. Propoziţiile de unde 
începe demonstraţia trebuie să arate, fără a recurge la aceasta, că sunt tautologii. 

 
14 E. Ionescu, Adevăr şi limbă naturală. O introducere în programul lui Donald 

Davidson, Editura ALL, Bucureşti, 1997, p. 99. 
15 Reichenbach, The Ride of Scientific Philosophy, University of California Press, 

Berkeley and Los Angeles, 1951, p. 251. 



 

 57

                                                     

Treptat, Wittgenstein ajunge la concluzia lui Aristotel: „Nimic nu este justificat 
decât prin el însuşi: dacă A este, A este”...16 Nici o referinţă la un domeniu de fapte, nici 
o convenţie nu poate determina o lege logică, întrucât aceasta este o tautologie (care nu 
spune nimic şi arată prin ea însăşi că este o tautologie) – 6.123. În expresiile logico-
matematice toate principiile logice, precum şi teoremele rezultate din ele sunt tautologii, 
care, în concepţia lui Wittgenstein, nu conţin nimic. Întrucât urmează unei auto-analize, 
adevărurile logice (toate principiile) ar fi exprimate ca tautologii. „Dar lógos nu este 
numai expresie, nu numai sermo, ci şi ratio – raţiune. Dacă luăm în considerare numai 
forma expresiei gândirii, chiar la cel mai înalt nivel, avem numai o schemă care nu afirmă 
nimic. Pentru a face această schemă vie, trebuie ca intuiţia intelectuală să-i insufle viaţă, 
să o facă să aibă un caracter ontologic la cel mai înalt nivel al cunoaşterii. În domeniul 
sermocinal, principiile logice se golesc de materie şi apar, aşa cum i-au apărut şi lui 
Wittgenstein, ca lipsite de sens – conţinut, ca atare, logica însăşi nu se referă la nimic. 
„Aceasta aruncă lumină asupra cauzei pentru care propoziţiile logice nu pot fi confirmate 
prin experienţă, după cum nu pot fi infirmate de experienţă. Este clar pentru ce logica a 
fost numită teoria formelor şi a deducţiei” (6.122). Logica este „osatura lumii” (das 
Gerüst der Welt), precizează Wittgenstein, oferind astfel un fundament ontologic de 
ordin pur formal (simbolic) realităţii, care nu spune nimic şi este a priori. Wittgenstein nu 
este de acord că logica este teorie sau sistem, contestând acest caracter oricărui sistem 
formal al logicii, având în vedere, în principal, logica lui Frege şi pe ce a lui Russell. 

De altfel, Wittgenstein contrazice afirmaţia lui Russell, potrivit căreia pentru 
fiecare „tip” există o lege proprie a contradicţiei, din faptul că tautologiile se justifică prin 
ele însele, reieşind că este suficientă o singură lege a contradicţiei (6.123). Totodată, 
Wittgenstein spune, în 3.33, că semnificaţia unui semn nu trebuie să joace nici un rol în 
sintaxa logică. Eroarea lui Russell ar consta „în faptul că, stabilind regulile semnelor, el 
trebuie să vorbească de semnificaţia acestor semne” (3.331). Wittgenstein subliniază 
imposibilitatea de fapt a unui semn formal de a vorbi despre conţinutul lui. La 
constituirea unei sintaxe a semnelor goale de orice conţinut, o dată cu luarea în 
considerare a semnificaţiilor lor posibile li se alterează natura formală. În sinteză, întrucât 
semnul propoziţional nu poate fi conţinut în el însuşi, nici o propoziţie nu poate spune 
ceva despre ea însăşi - „aceasta este «întreaga teorie a tipurilor»” (das ist die Ganze 
Theory of Types) – 3.332. Semnificaţia unui semn poate să presupună numai descrierea 
expresiilor. Semnul devine simbol când are o întrebuinţare semnificativă (3.326), ori 
când determină o formă logică numai împreună cu aplicaţia lui logico-sintactică (3.327). 

Wittgenstein afirmă că claritatea este atributul a tot ceea ce poate fi rostit, în timp 
ce anumite lucruri nu pot fi spuse deloc, fiind trecute sub tăcere; nu este însă cazul 
propoziţiilor ştiinţelor naturii, implicându-se aici ideea imposibilităţii de transcendere a 
limbajului, sau a imposibilităţii metalimbajului. „Funcţia filosofiei este aceea de 
delimitare a «exprimabilului» prin metoda analizei logice a limbajului, prin care se obţine 
clarificarea propoziţiilor şi eliminarea «propoziţiilor lipsite de sens» (propoziţiile 
metafizice), acesta fiind principiul de bază al filosofiei analitice. Un limbaj ideal urma să 
fie cadrul de analiză a tuturor conceptelor, propoziţiilor, principiilor ştiinţei şi filosofiei 
(...) Procedura analizei ar fi constat în «traducerea» propoziţiilor ştiinţei şi filosofiei în 
acest limbaj logic ideal, traducere ce urma să evidenţieze structura lor logică, în fapt dacă 
enunţurile lor au sau nu sens”17. 

 
16 Reichenbach, The Ride of Scientific Philosophy, University of California Press, 

Berkeley and Los Angeles, 1951, p. 251. 
17 M. Ţurlea, L. Wittgenstein, anti-filosof al matematicii?, Editura Universităţii din Bucureşti, 

1996, p. 15. 
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Wittgenstein distinge între funcţia limbii şi structura limbii: „Nu făurim tablouri 
despre fapte”; „Tabloul”, model al realităţii, este „un concept cvasimatematic abstract”, 
ce are în comun cu lumea forma sa de redare (Abbildung), şi susţine „teoria semnificaţiei 
şi a adevărului propoziţiei”18. Teoria „tabloului” este o teorie a gândirii, a cărei 
semnificaţie priveşte numai „actele spirituale” ce se pot exprima în propoziţii. Condiţia 
esenţială ca o expresie să aibă sens este relaţia de reprezentare în raport cu lumea. O 
combinaţie de nume care reprezintă un fapt posibil (constituit în ultimă instanţă din nume 
ale căror sensuri sunt obiectele din lume pe care le reprezintă) alcătuieşte o propoziţie 
autentică. Lumea este totalitatea faptelor, altfel spus, a corespondenţelor, în realitate, ale 
propoziţiilor adevărate. Propoziţia este un „model al realităţii”, gândit de noi, implicând 
semne lingvistice lipsite de sens, propoziţiile filosofice sau metafizice sunt excluse brusc 
(nu se conformează la ceea ce este esenţial pentru ca o propoziţie să aibă sens). 
Corespondenţa dintre limbaj şi gândire este şi trebuie să fie totală. Enunţurile sau 
corespondenţele lor mentale sunt descrieri ale faptelor. Limba, ca „totalitate a 
propoziţiilor”, se află în raport cu lumea „într-o relaţie internă reproducătoare 
(abbildende), precum „discul fonografului”, ideea muzicală, notele, undele sonore” 
(4.014). 

Raporturile dintre gândire şi limbaj, prin subtilitatea şi flexibilitatea lor, sugerează o 
oarecare imprecizie: „Şi de aceea «a se conforma unei reguli» constituie o practică. Şi a 
crede că te conformezi unei reguli nu înseamnă a te  conforma regulii. Iată pentru ce nu 
este posibil să te conformezi regulii «în particular»; altfel spus, a crede că te conformezi 
unei reguli ar fi acelaşi lucru cu a i te conforma” (202). Ulterior, esenţialismul referitor la 
sens este înlocuit cu un instrumentalism lingvistic. Sensurile conceptelor implicate de 
limbă pot fi explicate sau justificate ca fiind ceea ce sunt numai din interiorul limbii (fără 
intermediul a altceva situat în spatele limbii sau dincolo de aceasta). Eşecul ce rezultă ca 
urmare a încercării de a justifica sensul limbii ca întreg se explică prin absenţa unei 
competenţe lingvistice la utilizarea unor factori din afara limbii. Întemeierea întregului 
limbii nu este astfel posibilă. 

Wittgenstein mai accentuează şi distincţia categorică, precum şi incompatibilitatea 
dintre limbajul-calcul şi limbajul natural: „Dar ce face parte din limbaj şi ce nu face parte 
din acest limbaj? Ce este în el inteligibil şi ce este  non-inteligibil? Ce poate fi o 
propoziţie şi ce nu poate fi o propoziţie?” (Le cahier bleu et le cahier brun, p. 15). 
Limbajul „există într-o comunitate lingvistică şi implică folosirea şi aplicarea regulilor 
gramaticale”19. Ca atare, limbajul a fost considerat drept ansamblu unitar dirijat de 
logică, prin asimilarea produsă între ceea ce „poate fi spus” şi ceea ce este autorizat într-
un calcul. Cum spuneam, filosofia nu poate atinge „nicicum întrebuinţarea faptică a 
limbajului, ci o descriere numai”. În concepţia lui Wittgenstein, filosofia nu selectează un 
miez semnificativ esenţial al expresiilor, unul din scopurile sale fiind de a arăta că 
folosirea filosofică a limbii este radical diferită de utilizarea sa obişnuită. 

Wittgenstein abandonează acum idealul matematic, ce se baza pe o ordine a 
posibilităţilor, întrucât aceasta nu era un obiect de investigaţie, ci o exigenţă. Este 
evidentă orientarea spre o concepţie „de o rigidă unilateralitate” şi detaşarea de teoria 
limbajului din Tractatus; printr-o nouă filosofie încearcă „o eliberare treptată de această 
interpretare”20. Wittgenstein transformă presupunerile implicite ale scepticului cartezian 
în unele explicite, arătând că este imposibil sau nu are sens să căutăm explicaţii şi 
justificări ultime în afara contextelor în care acestea apar. Ca şi la Frege, idealul trebuie 
găsit în realitate, adică în limbaj, „corelatul unic, tabloul lumii”... „Teoria tabloului” este 

 
18 W. Stegmüller, op. cit., p. 549. 
19 M. K. Munitz, op. cit., p. 307. 
20 W. Stegmüller, op. cit., p. 562. 
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conexă problemelor semnificaţiei şi adevărului. Gramatica dobândeşte o importantă 
determinantă în „înţelegerea funcţionării limbii şi totodată a cunoaşterii umane”21. 
Wittgenstein ipostaziază limbajul obişnuit în raport cu limbajul filosofic, considerându-l 
totodată model suprem. Nu sunt posibile definiţiile, limbajul natural instituindu-se în 
primul rând în afara oricăror reguli stricte. 

Claritatea şi obscuritatea se aplică la gânduri şi propoziţii (în cazul lui Frege, la 
concepte). Sensul clar al unei propoziţii este dat de capacitatea noastră de a spune dacă 
propoziţia respectivă este adevărată sau falsă. Modificarea concepţiei despre limbaj 
influenţează în bună măsură cunoscuta „ordinary language philosophy”, precum şi teoria 
„actelor de vorbire” (Sprachacts), prin punerea accentului pe latura pragmatică şi pe 
contextul comunicării. Toate trăsăturile interne ale propoziţiilor se presupune a fi identice 
cu ale faptelor descrise de acestea (din punct forte, inebranlabil al viziunii 
wittgensteiniene asupra „izomorfismului” dintre limbaj şi lume). Problemele filosofiei 
tradiţionale, de pildă scepticismul, sunt reluate, presupunând că înţelesurile date 
conceptelor studiate sunt cele corecte sau, cel puţin, că discuţia referitoare la singurul 
înţeles corect are sens. Concepţia lui Wittgenstein asupra esenţei limbajului conduce la 
concluzia că, întrucât toate propoziţiile elementare sunt absolut precise, aşa sunt toate 
propoziţiile. Wittgenstein ajunge la adevăruri filosofice într-o manieră aporetică, 
interogativă şi maieutică ce ni-l evocă pe Socrate. „Valoarea de adevăr a unei funcţii de 
adevăr este strict determinată de  valorile de adevăr ale argumentelor funcţiei. Prin 
urmare, limbajul nu conţine vaguitate şi/sau indeterminare, evident este vorba de limbajul 
obişnuit ale cărui propoziţii sunt în ordine perfect logică. Chiar dacă o propoziţie a 
limbajului de toate zilele pare indeterminată, ea este în realitate absolut precisă”22. 

Tezele din Tractatus, centrate pe teza „reprezentărilor ontologice”, în funcţie de 
care „lumea se ordonează într-o modalitate determinată de fapte reale (Tatsachen)”, 
compuse din lucruri simple (obiecte şi atribute), nu mai sunt de actualitate. Acum, 
Wittgenstein are în vedere „analogia dintre gramatică şi joc”. Gramatica este alcătuită din 
comparaţii, „cumva ca într-o tabelă”, parte dintr-un mecanism. Semnificaţia este 
determinată de legătură, nu de acţiune. Asemănarea dintre limbă şi joc este însă parţială. 
Termenul limbă-joc este utilizat, câteodată, spre a fi aplicat diverselor părţi ale limbi 
reale, alteori urmărindu-se limbi imaginare, limitate sau diferite, ori chiar întreaga limbă 
umană. „Jocurile de limbaj” proprii limbii naturale înlocuiesc limbajele simbolice ideale, 
fiind asemănătoare sistemelor formale (au amândouă funcţia unor modele simplificate care 
asistă la tentativele noastre de elucidare a fundamentelor gândirii). Orice limbă-joc are o 
„gramatică”, ce nu explică, ci doar descrie modurile posibile în care conceptele pot fi 
combinate în interiorul jocului. Din înţelegerea sensului unui cuvânt reiese capacitatea 
noastră de a participa la utilizarea adecvată a cuvântului într-o limbă-joc. „Un joc formal 
poate fi considerat un sistem formal sui generis, presupunând, simplificând extrem, o 
situaţie concretă cuvintele şi inferenţele folosite în legătură cu această situaţie; pe scurt, un 
model, un caz paradigmatic de uz original al cuvintelor, uzul familiar „de acasă” al lor”23. 
Practica sau limba-joc, spune Wittgenstein, ca şi forma de viaţă a cărei parte este, sunt date, 
în sensul că nu mai există justificare pentru întreaga practică (şi nu în sensul de a fi un 
fundament logic, evident de la sine), deoarece justificarea are sens numai în cadrul 
practicilor. Wittgenstein explică larga aplicabilitate a „jocurilor de limbaj” în studierea 
problemelor filosofice, recunoscând însă şi calitatea sistemelor formale de a fi instrumente 
puternice, ale căror rezultate sunt profunde şi durabile. 

 
21 M. K. Munitz, op. cit., p. 287. 
22 M. Ţurlea, Existenţă şi adevăr în matematică, Editura Universităţii din Bucureşti, 

1996, p. 41-42. 
23 M. Ţurlea, op. cit. [17], p.. 15. 
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Astfel, limba intervine în diferite situaţii şi contexte ale acţionării, fiind o activitate 
oarecare, „parte a unei lumi a vieţii”. Cu toate că s-a dezvoltat pornind de la practicile şi 
nevoile umane, limba este autonomă (trebuie să conţină propria justificare), alcătuind un 
mozaic de dinamisme înrudite logic, interrelaţionale (jocurile doar se aseamănă). Teoria 
propusă de Wittgenstein, Sprachspiele, arată că limba poate fi înţeleasă şi analizată numai 
plecând de la întrebuinţarea ei în contexte practice determinate. Seminificaţia 
(Bedeutung) este „întrebuinţarea în limbă” şi priveşte orice cuvânt. Un cuvânt cu sensuri 
diferite este acela ale cărui utilizări la care a fost supus nu se suprapun; descrierea 
modului în care cuvântul este folosit în diverse situaţii echivalează cu sensul cuvântului. 
„Putem să ne gândim, scrie Wittgenstein, la faptul că întregul curs al întrebuinţării 
cuvintelor este unul dintre acele jocuri prin care copii îşi însuşesc limba maternă. Voi 
numi aceste jocuri, jocuri de limbaj, iar uneori voi vorbi şi despre o limbă primitivă, tot 
ca despre un joc de limbaj... Voi numi şi ansamblul limbii şi activităţile lingvistice ce se 
împletesc cu ea tot joc de limbaj”24. 

În Tractatus, L. Wittgenstein pune semnul egalităţii între înţelegerea unei fraze şi a 
unui limbaj. „A înţelege un limbaj înseamnă a fi stăpân pe o tehnică” (199). Ceea ce 
justifică sensul unui cuvânt, în măsura în care acesta poate fi justificat, trebuie să fie ceva 
ascuns. De asemenea, se presupune existenţa unei singure naturi esenţiale a limbii şi a 
unei graniţe unice între sens şi nonsens. Constituenţii ultimi ai limbii sunt nume, iar 
sensul unui nume este obiectul pe care îl reprezintă. „Ideea a ceva ce nu poate să exprime 
o limbă, precum şi a posibilităţii de a construi «un limbaj de ordin superior» aduce în 
atenţie dificultatea metalimbajului, a acceptării sau neacceptării lui”25. Potrivit lui 
Wittgenstein: „Despre ceea ce nu putem vorbi, să tăcem” (7). Tăcerea este oarecum 
referenţială, ea anunţă implicaţiile ontologice ale lucrării, al cărei sens „este unul etic” şi 
nu marchează absenţa discursului, doar îi circumscrie limitele de valabilitate. Tăcerea 
este pusă în contextul „logicii limbajului nostru”. Tractatus-ul urmărind să trateze o 
limită „expresiei gândirii”. 

Drumul cunoaşterii în adâncime este comparat cu nişte şine lungi nesfârşite, 
corespunzătoare unei aplicări nelimitate a regulilor gândirii (care sunt rigide, dirijate şi 
limitate, dar şi dinamice, inventive şi constructive). Distincţia  dintre limbă şi gândire este 
păstrată într-un izomorfism structural, funcţional. Facultăţile intelectuale sunt angajate 
într-o activitate complexă, prin studiul raporturilor dintre gândire şi limbaj şi al referirilor 
la realitate.  Dacă I. Kant îşi propusese să definească limitele absolute  ale gândirii, L. 
Wittgenstein încearcă să definească limitele absolute ale limbajului. „Depăşind analiza de 
tip tradiţional, legată structural de gnoseologismul modern, Wittgenstein situează în 
centrul reflecţiei problema valabilităţii limbajului, a contribuţiei acestuia în realizarea 
cunoaşterii, în delimitarea structurilor sintactice şi semantice ale acesteia. Critica 
imperfecţiunilor limbajelor naturale şi încercarea de a construi un limbaj logiceşte perfect 
au contribuit în mod substanţial la instituirea distincţiei de esenţă dintre cunoaşterea 
ştiinţifică şi cunoaşterea comună”26. 

 
 
 
 
 

 
24 L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, în Schriften, 1, Fr. a. M., 

Suhrkemp, 1980, p. 292-293. 
25 L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, în Schriften, 1, Fr. a. M., 

Suhrkemp, 1980, p. 292-293. 
26 Idem, p. 15. 
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Logică şi epistemiologie 

 
LOGICA  ACCEPTĂRII,  OPINIILE  ŞI  ARGUMENTAREA 

 
Cornel POPA 

 
 
Revenim, asupra unor tentative şi îndeletniciri care ne-au reţinut odinioară atenţia. 

În anii 1980 am propus în vreo trei articole şi comunicări o teorie logic formală despre 
ideea de acceptare a unor enunţuri, declaraţii sau ipoteze şi despre consecinţele logice ale 
acestora. [9-11]. Ceea ce accepta sau respingea atunci un subiect cunoscător erau nişte 
axiome sau ipoteze, nişte date de intrare şi ceea ce ne preocupa erau consecinţele logice 
ale acceptărilor făcute de subiecţii cunoscători. Ideea subiacentă era că intelectul nostru 
procedează ca un automat epistemic: dacă am acceptat anumite principii şi reguli şi 
acceptăm anumite date de intrare, atunci nu putem, ca fiinţe raţionale, să nu acceptăm 
consecinţele logice ce derivă din primele. Astăzi problematica logicii acceptării îmi 
revine în minte în alte contexte şi din cu totul alte considerente. Ne interesează acceptările 
şi respingerile a doi sau mai mulţi vorbitori implicaţi într-o dispută argumentativă. Şi în 
plus, astăzi suntem tentaţi să legăm teoria logică a acceptărilor şi respingerilor de teoria 
deciziilor şi de axiologia formală, de teoria raporturilor de cooperare şi conflict  dintre 
agenţii individuali şi colectivi. 

Articolul de faţă este un rezumat al unui capitol mai extins dintr-o carte în pregătire 
despre teoria argumentării. Textul extins cuprinde, între altele, reflecţii despre natura 
opiniilor, cercetarea acestora cu mijloace logice, conceptele primitive şi cele derivate ale 
unei teorii logice trivalente a acceptărilor de fapt, raportul dintre acceptare şi 
acceptabilitate, acceptare accidentală şi convingere, semantica logicii acceptării, metode 
de decizie în logica acceptării, concordanţe şi conflicte între aserţiuni, opinii şi adevăr, 
sinceritate şi minciună. Atingem în treacăt şi alte teme de interes cum ar fi problema 
raportului dintre logica acceptării şi logicile epistemice, doxastice şi teleologice, 
axiomatica logicii acceptării şi sistemele normale de logică modală, pragmatizarea logicii 
acceptării, logica acceptării cu agenţi şi teoria conflictelor sociale. 

 
1. Statutul logicii acceptării. Logica acceptării, actele de vorbire  

şi acţiunile umane 
Prima întrebare filosofică este: Ce acceptăm? Despre ce specii de acte de vorbire 

sau fapte, acţiuni, decizii, proiecte putem spune că un agent sau altul le acceptă sau le 
respinge? Altfel spus, ne putem întreba pe ce domenii de obiecte sunt definite relaţiile de 
acceptare şi în ce domenii iau valori aceste relaţii? 

Domeniul de definiţie a logicii acceptării va putea fi: produsul cartezian: Ag × W × D, 
unde D poate fi oricare dintre subdomeniile D1 – D17, iar Ag este mulţimea agenţilor    
şi W mulţimea situaţiilor acţionale sau lumilor posibile. 

D1. lumea opiniilor; 
D2. judecăţi de valoare sau evaluări; 
D3. propunerile; 
D4. ofertele; 
D5. pretenţiile unei părţi; 
D6. proiecte sau programe; 
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D7. metode de acţiune; 
D8. un set de reguli de comportare sau norme; 
D9. un set de cereri sau rugăminţi; 
D10. căi alternative de conduită, conduite; 
D11. ordine; 
D12. sfaturi; 
D13. scuze; 
D14. decizii într-un domeniu; 
D15. argumente, explicaţii, justificări; 
D16. teorii, ipoteze, presupuneri; 
D17. soluţii ale unor probleme teoretice sau practice; 
D18. aserţiuni. 
 
Domeniul în care vor lua valori variabilele propoziţionale p, q, r sau atomii 

predicativi p(a), q(b, c) etc. va fi mulţimea de calificative sau etichete V1 = {a, r, d} 
având înţelesul de „acceptat”, „respins”, „îndoielnic” sau „în dubiu”. 

În afară de varianta trivalentă căreia îi dăm aici prioritate, ne pare demnă de interes 
şi teoria logică pentavalentă a acceptării având drept etichete valorice V2 = {c, a, d, r, s}, 
unde c are semnificaţia „acceptă cu deplină convingere” iar s are semnificaţia „respinge 
cu deplină convingere”, iar a, d şi r îşi păstrează înţelesurile anterior introduse. 

Logica acceptării poate fi văzută ca o teorie a judecăţilor de valoare. Ea este de cert 
interes pentru filosofia morală, ştiinţele politice şi manageriale, dar şi pentru teoria şi 
practica elaborării unor sisteme expert şi de inteligenţă artificială. 

Fie L limbajul logicii predicatelor şi Ap un alfabet de atomi primitivi într-un astfel 
de limbaj, iar V o listă de valori sau o listă ordonată de calificative ale unor subiecţi într-
un sondaj de opinii ca: „foarte bine”, „bine”, „nici bine, nici rău”, „rău”, „foarte rău”. 
Atunci putem defini trei sisteme de logică a acceptărilor sau judecăţilor de valoare: 

 
val1 : Ag × W × Ap → V1, cu V1 = {a, r, d} 
val2 : Ag × W × Ap → V2, cu V1 = {c, a, d, r, s} 
val3 : Ag × W × Ap → V3, cu V1 = {fb, b, i, r, fr} 
 
Toate trei sistemele fac uz de functori ternari care specifică agentul ce evaluează 

sau acceptă, situaţia acţională în care face evaluarea şi actul de vorbire sau acţiunea ce 
este evaluată. 

Prima funcţie de valorizare val1 descrie o logică trivalentă având valorile 
„acceptat”, „respins” şi „în dubiu” sau „indecis”. Următoarele două descriu sisteme 
pentavalente. 

Putem, evident, schimba codomeniul funcţiilor de valorizare, astfel încât să 
obţinem un sistem decimal de evaluare, ca în învăţământul românesc etc. 

 
Teze 
1. Logica acceptării este o teorie formală despre actele de decizie: acceptare, 

respingere, dubiu sau amânare, indecizie; 
2. Logica acceptării este o teorie abstractă a judecăţilor de valoare făcute de către 

agenţi în contexte acţionale; 
3. Logica acceptării este o logică metateoretică care supraetajează logica doxastică, 

epistemică, teleologică; 
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4. Logica acceptării este o teorie formală despre semnificaţia axiologică a actelor 
de vorbire în contexte pragmatice; 

5. Logica acceptării este o teorie despre agenţii ce comunică, decodifică şi 
valorizează din propriul lor punct de vedere mesajele decodificate. 

De ce acceptăm? 
Răspunsul la această întrebare îl dă teoria argumentării. 
1. Contextul lingvistic al teoriei argumentării şi teoria sistemelor de comunicare; 
2. Contextul acţional al comunicării şi dimensiunea acţională a argumentării; 
3. Contextul psihologic al comunicării şi teoria atitudinilor emoţionale; 
4. Contextul cognitiv al comunicării. Argumentarea şi adevărul; 
5. Contextul logic al comunicării. Argumente valide şi argumente invalide; 
6. Contextul axiologic al comunicării, argumentarea şi valorile. 
 

2. Logica trivalentă a acceptărilor de fapt 
Prezentăm telegrafic o versiune de logică trivalentă a acceptărilor de fapt. 

Admitem că p, q, r sunt variabile propoziţionale care descriu enunţuri sau acte de vorbire, 
propuneri etc. ce pot fi acceptate – notate v(p) = a, respinse – notate v(p) = r, rămase 
indecise – notate v(p) = d, analog pentru v semnificând val2 şi val3. Atunci putem defini 
în logica trivalentă a acceptării operaţiile logice negaţie, conjuncţie, disjuncţie, implicaţie 
şi echivalenţă, după cum urmează: 

 
p -p 
a r 
r a 
d d 

Tabel nr.1. Definirea negaţiei în logica acceptării 
P1. p = a sau p = r sau p = d 
Într-o logică de rang superior putem transforma valorile „de adevăr” {a, r, d} în 

predicate descriptoare ale variabilelor propoziţionale sau ale atomilor predicativi: 
P2. A(p) ∨  R(p)  D(p) ∨
P2 este o formulă ce ţine de logica predicatelor de ordinul al doilea a cărei 

semnificaţie este o disjuncţie de forma „p este acceptat sau p este respins, p este 
îndoielnic”. 

Putem transcrie enunţul P2 ca un enunţ de logică modală supraetajat logicii 
propoziţiilor sau logicii predicatelor, transformând pe A, R şi D în operatori modali: 

 
P3 Ap  Rp ∨ Dp (Trivalenţa atitudinilor în logica modală a acceptării) ∨
P4. Ap ⊃ -Rp (Acceptarea implică nonrespingerea) 
P5. Ap ⊃ -Dp (Acceptarea implică nondubiul) 
P6. Rp ⊃ -Dp (Respingerea este nondubiu) 
P7. Dp ≡ -Ap ∧ -Rp (Dubiul este echivalent cu nonacceptarea şi nonrespingerea) 
P8. Tp ≡ -Rp (Toleranţa este tot una cu nerespingerea) 
P9. Cp ≡ Ap Rp (Angajarea  este echivalentă cu  acceptarea sau respingerea) ∨
P10. –(Ap ∧ A-p) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 p q -p -q p ∧ q p ∨ q p ⊃ q q ⊃ p p ≡ q 
1 a a r r a ...a a ...a a 
2 a r r a ...r ...a r ...a r 
3 a d r d ...d ...a ...d ...a d 
4 r a a r ...r ...a ...a ...r r 
5 r r a a ...r ...r ...a ...a a 
6 r d a d ...r ...d ...a ...d d 
7 d a d r ...d ...a ...a ...d d 
8 d r d a ...r ...d ...d ...a d 
9 d d d d ...d ...d ...d ...d d 

Tabelul nr.2 Definirea conectivelor binare în logica trivalentă a acceptării 
Pe coloanele 2-3 din tabelul nr.2 sunt date cele 9 atribuiri de valori posibile pentru 

două variabile într-o logică trivalentă. În coloanele 4 şi 5 am definit negaţia lui p şi a lui 
q. În coloanele 6-10 sunt definite valorile conectivelor binare: conjuncţie, disjuncţie, 
implicaţie, împlicaţie inversă şi echivalenţă. 

Probabil, câteva observaţii vor fi utile pentru cititorul mai puţin iniţiat în logicile 
polivalente sau în cele modale. 

1. În negaţie, acceptarea şi respingerea sunt una opusă celeilalte. Negaţia unei 
propoziţii îndoielnice este tot o propoziţie îndoielnică. 

2. Acceptarea se comportă similar adevărului din logica binară. O conjuncţie este 
acceptată dacă, şi numai dacă, ambele sale argumente sunt acceptate. Este respinsă dacă, 
şi numai dacă,  vreuna dintre componentele sale este respinsă. Şi rămâne îndoielnică sau 
dubitativă dacă, şi numai dacă, vreuna dintre componentele sale este îndoielnică sau 
dubitativă (C6). Dacă asociem acceptării valoarea numerică 1, îndoielii valoarea 1/2 sau 
0,5 şi respingerii 0, atunci putem spune că operaţia conjuncţie ia întotdeauna valoarea 
minimă dintre valorile argumentelor sale. 

Definirea acceptării, respingerii şi dubiului unei conjuncţii 
val(A(p q)) = min(val(Ap), val(Aq)) ∧
val(A(p q)) = 1 ⇔ val(Ap) = 1∧ ∧ val(Aq) = 1 
C1. A(p q) ≡ (Ap∧ ∧ Aq) 
C2. Rp ⊃ R(p ∧ q) 
C3. (Rp Aq) ⊃ R(p∧ ∧ q) 
C4. Dp ⊃ D(p ∧ q) 
C5. (Dp Aq) ⊃ D(p∧ ∧ q) 
C6. D(p q) ≡ Dp ∨ Dq ∧
C7 R(p q) ≡ Rp Rq ∧ ∨
 
Formulele C2 – C5, ar putea fi descrise de formularea plastică după care 

„Slăbiciunea sau viciul unei piese componente se transferă agregatului în care este 
încorporată”. O conjuncţie va fi îndoielnică sau în dubiu, dacă vreunul dintre argumentele 
ei este în dubiu (C6). La fel o conjuncţie este respinsă, dacă vreunul dintre argumentele ei 
este respins (C7). 

Acceptarea, respingerea şi dubiul faţă de o disjuncţie 
Spre deosebire de conjuncţie, o disjuncţie va fi acceptată dacă cel puţin una dintre 

propoziţiile componente va fi acceptată. Va fi respinsă numai dacă ambele sale 
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componente sau alternative vor fi respinse şi va rămâne indecisă sau în dubiu numai dacă 
cel puţin una dintre componente este indecisă. Acceptând convenţiile de mai sus privind 
notarea numerică a valorilor logicii acceptării {a, d, r} prin numerele {1, 1/2, 0}, atunci 
putem spune că operaţia disjuncţie ia întotdeauna valoarea maximă dintre valorile 
argumentelor sale. 

val(A(p ∨ q)) = max(val(Ap), val(Aq)) 
val(A(p ∨ q)) = 1 ⇔ val(Ap) = 1 val(Aq) = 1 ∨
 
Menţionăm dintre formulele sugerate de caracterizarea de mai sus a acceptării şi 

respingerii disjuncţiei următoarele legi: 
D1. A(p ∨ q) ≡ (Ap Aq)) ∨
D2. R(p q) ≡ (Rp∨ ∧ Rq) 
D3. Ap ⊃ A(p q) ∨
D4. (Ap Aq) ⊃ A(p q) ∧ ∨
D5. (Ap Rq) ⊃ A(p q) ∧ ∨
D6. (Ap Dq) ⊃ A(p q) ∧ ∨
D7. (Rp Aq) ⊃ A(p q) ∧ ∨
D8. (Dp Aq) ⊃ A(p q) ∧ ∨
D9. (Dp Rq) ⊃ D(p q) ∧ ∨
D10. (Dp ∧ Dq) ⊃ D(p ∨ q) 
 
Definiţia implicaţiei 
Acceptând a =1, d = 1/2 şi r = 0, putem scrie: 
val(A(p⊃q)) = max(val(A-p), val(Aq)) 
val(A(p⊃q)) = 1 ⇔ val(Ap) ≤ val(Aq)  
I1. (Ap Rq) ⊃ R(p⊃q) ∧
I2. Rp ⊃ A(p⊃q) 
I3. Aq ⊃ A(p⊃q) 
I4. (Rp ∨ Aq) ⊃ A(p⊃q) 
I5. A(p⊃q) ⊃ (Rp Aq) ∨
I6. A(p⊃q) ≡ (Rp ∨ Aq) 
I7. A(p⊃q) ≡ (A-p ∨ Aq) 
I8. D(p⊃q) ⊃ Dp ∨ Dq 
 
Definiţia echivalenţei 
val(A(p ≡ q)) = a ⇔ val(Ap) = val(Aq) 
E1. A(p ≡ q) ≡ A(p⊃q) ∧ A(q⊃p) 
E2. A(p ≡ q) ≡ (Ap ∧ Aq) ∨ (Rp ∧ Rq) 
E3. R(p ≡ q) ≡ (Ap ∧ Rq) (Rp∨ ∧ Aq) 
E4. D(p ≡ q) ≡ Dp Dq ∨
E5. A(p ≡ q) ≡ A(p ∧ q) R(p q) ∨ ∨
P10. –(Ap ∧ A-p) Nu putem accepta simultan şi opinia p şi negaţia ei. 
 

3. Concepte primitive şi concepte derivate 
Considerăm drept primitiv Ap. Definim conceptele derivate: respingerea, Rp, ca 

acceptare a negaţiei enunţului iniţial, tolerarea Tp, ca nerespingere a enunţului iniţial, 
îndoiala sau dubiul Dp ca neacceptare şi nerespingere, Cp ca angajarea (în engleză 
commitment) ca angajare sau respingere. 
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D1. Rp = dfA-p 
D2. Tp = df-Rp 
D3. Dp = df-Ap ∧ -Rp 
D4. Cp = dfAp ∨ Rp 
D5. Îp = df-Ap 

D1 Rp = A-p 
D2. Tp = -Rp 
D3. Dp = Ap ∨ Rp 
D4. Ip = -Dp 
 

D6. –Ap ≡ Rp Dp ∨
D7. –Rp ≡ Ap Ip ∨
D8. –Ip ≡ Ap ∨ Rp 
Definiţiile D1 – D5 din prima coloană şi D6 – D8 de mai jos descriu concepte 

derivate în ceea ce am numit logica acceptărilor de fapt. Definiţiile D3 şi D4 din coloana 
dreaptă aparţin unor sisteme axiomatice de logica acceptării în care am folosit alte 
convenţii de notare. Dp va însemna în acest caz angajare doxastică sau decis în privinţa 
lui p, iar Ip din coloana dreaptă va avea semnificaţie de indecis sau în dubiu. (vezi D3 în 
coloana stângă).  

p Ap Rp Tp Dp Cp Ip 
1 1 0 1 0 1 0 
0 0 1 0 0 1 1 

0.5 0 0 1 1 0 1 

Tabelul nr.3 Definirea unor concepte derivate 
Din tabelul nr.3 rezultă că acceptarea şi respingerea implică angajarea opiniei 

agentului şi că dubiul sau îndoiala este neangajare. Se observă, de asemenea, că 
acceptarea implică tolerarea. 

 
4. Acceptare şi acceptabilitate 

Predicatul acceptat (X, W, P) care se citeşte: „agentul X acceptă în situaţia W 
enunţul P” descrie o stare doxastic epistemică sau o judecată de valoare a unui agent. 
Aceasta este, în opinia noastră, deosebită de ideea modală de acceptabilitate care descrie 
posibilitatea ca ceva să fie acceptat. 

acceptat (X, W, P) 
acceptabil (X, W, P) ≡ Maccept (X, W, P)  (1) 
accept (X, W, P) ⊃ M accept (X, W, P)  (2) 
Ap ⊃ MAp     (3) 
p ⊃ Mp      (4) 
rejectabil (X, W, P) ≡ M respins (X, W, P)  (5) 
rejectabil (X, W, P) ≡ M accept (X, W, -P)  (6) 
convins (X, W, P) ≡ -M accept (X, W, -p)  (7) 
convins (X, W, P) ≡ L accept (X, W, P)  (8) 
convins (X, W, P) ⊃ accept (X, W, P)  (9) 
Formula (1) defineşte acceptabilitatea. Formulele (2) şi (3) exprimă acelaşi 

conţinut: acceptarea de fapt implică acceptabilitatea; (3) este o notaţie simbolică mai 
laconică a lui (2). Formula (5) defineşte rejectabilitatea ca posibilitate a respingerii. 

Convingerea fermă a unui agent (vezi (7) şi (8) este acceptarea continuă, în starea 
iniţială şi în orice stare ulterioară a opiniei P şi inacceptabilitatea pentru agent a altor stări 
de opinie, diferite de aceasta. 

O fiinţă umană poate avea convingeri interioare profunde transformate în atitudini, 
reguli şi norme de comportare. Admitem că o persoană bine educată poate avea 
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convingeri ferme în privinţa: respectului faţă de părinţi, respectului faţă de adevăr, 
comportamentului urban, politicos, regulilor elementare de igienă, în privinţa unor 
aspiraţii politice, dragostei faţă de patrie, respectării legilor ţării, eticii profesionale etc. O 
conduită care să respecte toate acestea poate deveni pentru un agent al conduitelor 
practice un stil de viaţă. La fel putem stipula reguli de conduită pentru alt profil de agent, 
cu alte reguli, cu alte convingeri şi cu alt stil de viaţă. 

Ce concluzii putem desprinde din analiza conceptuală făcută mai sus? 
1. Putem avea o teorie logică trivalentă a acceptării, cu o sintaxă şi semantică 

apropiată de sistemul lui S.C. Kleene. 
2. Putem avea o teorie logico-asertorică a acceptării, respingerii şi îndoielii care să 

descrie corelaţiile dintre faptele de acceptare, respingere, acceptările explicite şi cele 
implicite, consistenţa enunţurilor, propunerilor şi programelor acceptate, adecvarea 
programelor la clasele de tranziţii ce urmează să fie efectuate. 

Logica acceptării în această variantă va face joncţiune cu ceea ce noi numim de 
mai multe decenii logica acţiunii. 

3. Putem dezvolta mai multe variante de teorii dinamice, temporale şi modale 
despre evoluţia în timp a atitudinilor de acceptare şi respingere pe care le au agenţii. 

 
5. Decizia prin arbori de decizie 

Pentru a decide prin metoda arborilor de decizie trebuie, mai întâi, să identificăm 
nişte reguli. Regulile pe care le propunem trebuie să respecte definiţiile şi legile 
identificate în tabloul 2 şi în formulele pe care le-am identificat prin analiza acestuia. 

Reguli de introducere a acceptării  

 
       ╞α 

 
         ╞Aα 

 
        α=⊥   

 
     Rα 

 
K(x, w, p) 

 
A(x, w, p)

 
B(x, w, p) 

 
A(x, w, p)

 
B(x, w, k) 

 
  K╞p 
 
A(x, w, p)

 
S(x, w, p) 

 
A(x, w, p) 

1 2 3 4 5 6 
  
Un agent acceptă legile logicii şi respinge ceea ce este absurd; acceptă ceea ce 

cunoaşte, ceea ce crede şi ceea ce derivă din ceea ce crede şi îşi acceptă scopurile 
asumate.  

La acestea mai putem adăuga două reguli întemeiate pe relaţia de preferinţă:      
P(x, w, p, q) = „x preferă în situaţia w pe p lui q”. 

 
Relaţia de preferinţă şi acceptarea 

P(x, w, p, q) 
 
A(x, w, p) 

P(x, w, p, q) 
 
R(x, w, q) 

 
Dacă x preferă situaţia w pe p lui q, atunci x acceptă pe p şi x respinge pe q. 
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Reguli de consistenţă 
         wDp Ap 

-Rp 
-Dp 

Rp 
-Ap 
-Dp 

Dp 
-Ap 
-Rp w1Ap Rpw2 

7 8 9 10 
 
Dacă un agent acceptă o teză p atunci nu o respinge şi nici nu are dubii faţă de ea: 

La fel, dacă respinge o teză, atunci nu o acceptă şi nici nu este în dubiu faţă de ea. Dacă 
un agent are într-o situaţie w dubii faţă de p, atunci va avea acces în viitor la o situaţie 
w1, în care va accepta pe p sau la o situaţie w2, în care va respinge p. 

Regulile negării valorizărilor elementare A, R, D 
-Ap -Rp -Dp 

Rp Dp ∨ ∨ ∨Ap Dp Ap Rp 
11 12 13 

Reguli ale acceptării şi respingerii formulelor moleculare 
A(p q)∧ A(p q)∨ A(p ∧ q) R(p q)∨ A(p ⊃q) R(p ⊃q) 

Ap Ap Aq∨ Rp Rq∨ Rp Rp Aq∨ Ap 
Aq   Rq Eq 

14 15 16 17 18 19 
 
Mai dăm două reguli pentru echivalenţă: 
 

20 21 
        A(p≡q)         R(p≡q) 

 
 

Ap Rp Ap Rp 
Ap Rq Rq Aq 

 
Observaţii 
Obs. 1. Sunt două clase de reguli de introducere a acceptării: logic analitice şi 

empirice. Primele două reguli sunt logic analitice. Prima regulă, ce corespunde sub aspect 
sintactic regulii necesităţii, spune că agentul raţional trebuie să accepte toate legile logicii 
clasice: logica propoziţiilor şi logica predicatelor de ordinul întâi. A doua regulă spune că 
acesta trebuie să respingă contradicţiile. Am fi putut adăuga cu îndreptăţire şi o regulă 
care să enunţe că agentul trebuie să respingă o bază de cunoştinţe, dacă din ea rezultă o 
contradicţie. Mai departe, vom arăta că aceasta trebuie să-şi revizuiască baza sa de 
cunoştinţe, astfel încât aceasta să rămână adecvată situaţiei şi să redevină consistentă. 

Obs.2. Regulile 3-6 sunt reguli „empirice”. Un agent acceptă ceea ce cunoaşte sau 
ceea ce crede şi ceea ce derivă logic din acestea. Regulile empirice sunt reguli de intrare 
în sistem. Ele receptează judecăţile sau evaluările subiective ale agentului, după criteriile 
şi sistemul de valori al acestuia, după preferinţele lui. Ceea ce preferăm, acceptăm şi ceea 
ce nu preferăm, respingem. 

Obs. 3. Un agent acceptă scopurile pe care şi le-a asumat (R6). 
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Obs. 4. Nu am mai introdus o clasă de reguli de acceptare prin care agenţii să 
accepte programele pe care le aplică sau directivele practice care le reglementează 
trecerea de la starea iniţială la starea de scop. Pare firesc, dacă am acceptat un scop să 
acceptăm şi o procedură sau mod de conduită ce duce la realizarea acestuia. Nu putem 
însă accepta regula: „Scopul scuză mijloacele”. Un scop „bun” atins prin mijloace „rele” 
este el însuşi degradat, şi deci, rejectabil. 

Obs. 5. Într-o teorie logică a acceptării un agent poate accepta şi respinge 
deopotrivă, date factuale şi reguli ce descriu dependenţele într-un domeniu de activitate. 

Obs. 6. Regulile 7-9 sunt reguli de consistenţă. Ele interzic ca o opinie, propunere 
etc. să fie în acelaşi timp şi acceptată şi respinsă şi respinsă şi în dubiu etc. 

Obs. 7. Regula 10 asociază unei stări de îndoială asupra unei propoziţii p două lumi 
alternative, una în care aceasta devine acceptată şi alta în care aceasta va fi respinsă. 
Acceptarea sau respingerea se pot face fiecare dintre ele, dar numai o dată, în lumea de 
referinţă. Dimpotrivă, pentru dubiu trebuie să considerăm două lumi alternative, pentru a 
evita starea de inconsistenţă. 

 
Exemplul 1. – este axioma sistemului K din logica modală. 
              
             1. A(p ⊃ q) ⊃ (Ap ⊃ Aq) 
             2. –[ A(p ⊃ q) ⊃ (Ap ⊃ Aq)] 
             3. A(p ⊃ q)  
             4. - (Ap ⊃ Aq) 
             5. Ap 
             6. –Aq 
 
             3 
7. Rp  8. Aq (R 18,3) 
                 # (8, 6) 
9. –Ap(R8, 7) 
# (9, 5) 
 
 
 
Exemplul 2.  –(Ap ∧ Rq) 
 
              1. –(Ap ∧ Rq) 
              2. –[-(Ap ∧ Rq)] 
              1. Ap ∧ Rq (- - 2) 
              2. Ap        (E ∧ 4) 
              3. Rp        (E ∧ 4) 
              4. –Ap     (R8, 6) 
              # (7, 5) 
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Exemplul 3. A(p q)) ≡ (Ap ∨ Aq)) ∨
 
                 1. A(p q)) ≡ (Ap ∨ Aq)) ∨
                 2. –[ A(p q) ≡ (Ap Aq)] ∨ ∨
 
3. A(p q)                                5. Ap Aq ∨ ∨
4. –( Ap ∨ Aq)                 6. - A(p q) ∨
5. Ap ∨ Aq (R15, 3)  13. R(p q)  D(p q) ∨ ∨ ∨
 
6. –Ap (DM 3 + E ∧ )  14. R(p ∨ q)   15. D(p ∨ q) 
7. –Aq (DM 3 + E ∧ )  16. Rp ∧ Rq 23. –A(p q) ∨
                  17. Rp  24. –R(p q) ∨
              6                 18. Rq  25. –( Ap Aq)(R15,23) ∨
                             # (25-5) 
11. Ap  12. Aq         5 
 #(11-6)                    #(12-7)            19. Ap  20. Aq (E ∨ ,5) 
                                                         21. –Ap                22. –Aq (R8, 17, 18) 
               #(19-21)                        #(20-22)  
 
Exemplul 4. (Dp ∧ Rq) ⊃ D(p q) ∨
                 
                1. (Dp ∧ Rq) ⊃ D(p ∨ q) 
                2. –[(Dp ∧ Rq) ⊃ D(p q)] ∨
                3. Dp ∧ Rq   (-⊃, 2) 
                4. D(p q) (-⊃, 2) ∨
                5. A(p q)  R(p q) (R13, 4) ∨ ∨ ∨
                6. Dp  (E ∧ , 3) 
                7. Rq  (E ∧ , 3) 
 
                  5 
 
8. A(p q)  9. R(p q) (E∨ ∨ ∧ , 3) 
10. Ap Aq (R15, 8) 11. Rp ∨ Rq ∨
    12. Rp 
    13. Rq 
14. Ap 15. Aq  16. –Dp (R8, 12) 
17. –Ap (R 9,6)   18. –Aq(R8,7) # 
#(17,14)  #(18,15) 
 

6. Problema criteriilor de acceptare şi respingere 
Orice persoană care acceptă sau respinge ceva are temeiurile şi criteriile sale de 

exigenţă. Dăm mai jos câteva sugestii privind modul cum ar putea un agent receptor 
justifica acceptarea sau respingerea de către el a unei opinii, oferte, propuneri etc. Scriem 
aceste criterii sub forma unor instrucţiuni Prolog. 

accept (X, W, P): - cunoaşte (X, W, P). 
accept (X, W, P): - crede (X, W, P). 
accept (X, W, P): - scop (X, W, P). 
accept (X, W, Prop): - aplicabil (Prop, W), satisfacere (Prop, criterii (X)). 
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accept (X, Y, W, Prop): - place (X, Y). 
accept (X, W, Oferta): - convenabil(X, Oferta). 
accept (X, W, Prog): - scop(X, W, Scop), mijloc (Prog, [W, Scop]), abil (X, Prog). 
accept (X, W, Teza): - accept (X, W, temei (Teza)). 
accept (X, W, Cand): - examen (List), element (Cand, List), mark(Cand) =  
= max(mark(Z), ∀Z element (Z, List). 
accept (X, W, Pers): - competent (Pers), adecvat(Pers, Post), plăcut(Pers). 
 
 
Logica acceptării este o teorie formală despre judecăţile de evaluare făcute de către 

agenţii individuali sau colectivi. Un agent poate singur să-şi facă explicite criteriile sale 
de evaluare, după cum poate să le lase în ceaţă şi acestea să fie identificate, mai târziu, de 
către alţi agenţi pe baza analizei critice a judecăţilor de valoare făcute, în timp, de către 
acesta, după cercetarea ce a acceptat, apreciat şi elogiat acesta şi după ceea ce a respins 
sau blamat acesta. 

 
7. Opinii şi aserţiuni. Ce credem şi ce declarăm 

Stările de credinţă, opiniile şi convingerile oamenilor nu sunt transparente. Rămân 
deseori opace şi ochiului şi auzului. Răzbesc, din când în când prin rostire, dar, destul de 
des, tot în rostire se ascund. Putem adesea descifra opiniile şi credinţele profunde ale unei 
fiinţe umane prin deciziile şi conduitele acesteia. Credinţele şi convingerile, faptele şi 
intenţiile, regretele şi greşelile făcute pot ieşi uneori la iveală prin confesiuni religioase 
sau laice. Preoţii sunt legaţi prin taina confesiunii la tăcere şi discreţie, iar laic ne 
confesăm destul de rar şi numai celor apropiaţi care, de regulă, ne apără şi ne ocrotesc. 

În ce măsură opiniile şi credinţele unei persoane pot fi cercetate prin intermediul 
declaraţiilor pe care le face aceasta cu privire la anumite probleme? Exprimă declaraţiile 
unui subiect starea lui reală de opinie sau uneori vorbitorii declară anumite propoziţii care 
descriu mai degrabă modul cum cred ei că le-ar place anumitor interlocutori să fie văzuţi? 
Candidatul unui partid la ocuparea unui loc în Parlament, care vrea să obţină 
asentimentul cetăţenilor dintr-o circumscripţie electorală va declara în faţa acestora acele 
enunţuri despre care el crede că vor fi plăcute, dezirabile sau acceptabile pentru auditorii 
săi şi mai puţin va vorbi despre opiniile lui reale, despre interesul său personal. 

Scriitorii, psihologii şi sociologii se ocupă fiecare dintre ei, cu mijloace specifice, 
de tainele sufletului omenesc, de credinţele aspiraţiile şi zbuciumul individului uman. Ca 
logicieni noi explorăm situaţii şi lumi posibile şi mai rar indivizi umani reali. 

Să considerăm o variabilă propoziţională sau un atom predicativ p care descrie o 
problemă asupra căruia un agent de referinţă x poate avea deopotrivă o opinie exprimată 
prin valorile logicii acceptării V = {a, r, d}, respectiv A(x, w, p), R(x, w, p), D(x, w, p) şi 
o conduită asertorică redată ternar prin Asert(x, w, p), Asert(x, w, -p) şi Tace(x, w, p). Ca 
şi mai sus, să considerăm fixate agentul şi situaţia acţională. Dacă luăm simultan în 
considerare stările de opinie posibile ale agentului în privinţa subiectului p şi atitudinile 
asertorice pe care acesta le poate avea în situaţia dată, atunci obţinem 9 situaţii relevante. 
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 Opinii Aserţiuni Evaluări 
1 Accept (p) Asert (p) Concordanţă 
2 Accept (p) Asert (-p) Conflict 
3 Accept (p) Tace (p) Discreţie 
4 Respinge (p) Asert (p) Conflict 
5 Respinge (p) Tace (p) Concordanţă 
6 Respinge (p) Tace (p) Discreţie 
7 Dubiu (p) Asert (p) Amplificare 
8 Dubiu (p) Asert (-p) Diminuare 
9 Dubiu (p) Tace (p) Concordanţă 

Tabelul nr.4 Opinii şi aserţiuni 
Concordanţa dintre aserţiune şi asertare se numeşte în mod curent sinceritate, iar 

conflictul dintre ceea ce afirmă un agent şi starea lui de opinie se numeşte reacredinţă sau 
felonie. Reaua credinţă este, desigur, nesinceritate, dar este ceva mai mult decât 
nesinceritatea; ea este intenţia de a dezinforma pe interlocutorul tău asupra fondului 
atitudinilor tale doxastice. 

Amplificarea este o formă de neconcordanţă dintre starea de opinie a emitentului şi 
ceea ce afirmă acesta, când conţinutul afirmării depăşeşte valoarea fondului de credinţă. 
Emitentul îşi ascunde o îndoială faţă de interlocutorul său. În cazul diminuării emitentul 
dă interlocutorului său drept respingere (categorică) o stare de îndoială a sa. 

A tăcea despre ceea ce accepţi (crezi) sau despre ceea ce tu respingi este discreţie 
sau abţinere de a influenţa pe cineva în direcţia opiniilor împărtăşite de tine. 

Conceptele discutate mai sus sunt cu toate relevante pentru evaluarea morală a 
conduitelor asertorice ale unui emitent pe parcursul unei convorbiri. Ele ţin de teoria 
atitudinilor doxastice, probleme subtile destul de rar luate în considerare în teoria 
comunicaţiei la nivel de grup şi la nivel social. Ele sunt relevante în privinţa calificării 
conduitelor asertorice ca binevoitoare, amiabile, sau dimpotrivă nebinevoitoare, ostile, 
desinformatoare, cel puţin în privinţa stărilor tale de spirit. 

În toate aceste distincţii noi am pornit de la ipoteza că noi cunoaştem din surse 
certe atitudinile doxastice ale emitentului asertării. De exemplu, din răspunsurile acestuia 
la o anchetă de opinie. Din jurnale şi însemnări personale, din mărturisiri anterioare etc. 
Dar, repet, este extrem de greu să obţinem informaţii certe asupra fondului de credinţe şi 
opţiuni ale unui agent, astfel încât să-i putem aprecia conduitele sale publice în actele de 
asertare sau constatare. 

De un interes imens este cercetarea drumului invers. Cum se schimbă percepţia 
unui ascultător asupra stărilor de opinie ale vorbitorului sau oratorului pe măsura emiterii, 
receptării şi analizei critice a discursului acestuia. Adresantul unui argument este ţinta sau 
obiectul presiunii psihice, discursiv-raţionale, exercitate de vorbitor. Acesta trebuie să-şi 
păstreze tot timpul starea de luciditate, spiritul critic şi puterea de discernământ, astfel 
încât să reţină informaţiile, aserţiunile emitentului şi să-i judece argumentele pro şi 
contra, să-i ceară la nevoie lămuriri şi explicaţii asupra aspectelor rămase în umbră. 
Gesturile oratorului, floricelele stilistice trebuie să nu-l împiedice să judece la rece fondul 
problemei, datele şi informaţiile factuale, ca şi prevederile sistemelor de norme juridice în 
privinţa calificării conduitelor reale ale participanţilor dintr-o speţă supusă analizei şi 
judecăţii. 

Următorul nostru scurt popas priveşte tocmai problema raporturilor dintre opinie şi 
adevăr, dintre adevăr şi asertare. 
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8. Stare de fapt, stare interioară, discurs, evaluare 
Cu ajutorul declaraţiilor noi ne exprimăm opiniile şi convingerile noastre, dar şi 

cunoştinţele. În mod curent, cunoştinţele sunt opinii ale unui agent care concordă cu 
starea de fapt a lucrurilor. Altfel spus, cunoştinţele sunt opinii veridice. Dar cine poate 
selecta dintre opiniile unui subiect cunoscător care dintre acestea sunt cunoştinţe şi care 
sunt simple impresii sau aserţiuni ce nu corespund realităţii? Tot subiectul cunoscător 
individual, dar mai ales ceilalţi subiecţi cunoscători, înarmaţi cu tehnici şi metode 
adecvate, în timp, prin observaţii şi experienţe, prin raţionamente şi calcule. Aserţiunile 
unor subiecţi pot fi comparate cu cele ale experţilor care sunt fiinţe umane dotate care au 
studiat sistematic şi aprofundat o anumită clasă de probleme. Cunoştinţele sunt opinii ale 
unor agenţi care descriu corect lumea reală. Ele sunt aserţiuni intersubiectiv controlabile, 
verificabile şi de către alţi subiecţi cunoscători care privesc o clasă de subiecte din lumea 
reală sau din domeniul realităţilor construibile mental cu ajutorul unor procedee şi 
metode de acţiune. În acest paragraf sunt în joc raporturile dintre opinii, cunoştinţe, stări 
de fapt sau relaţii la nivel ontic descrise prin aserţiuni şi desigur făcute de agenţi cu 
referire la o stare sau alta a realităţii. Ca să putem opera sistematic cu aceste concepte le 
vom fixa cu ajutorul unor scheme predicative: Crede (x, p), Cunoaşte (x, p). În fapt are 
loc (p), Asertează (x, p). 

Dacă admitem teza după care cunoştinţele sunt opinii veridice deţinute de către un 
agent, atunci admitem tot ce cunoaştem. De altfel în capitolul despre arborii de decizie 
am admis între regulile de introducere a acceptărilor schema după care ceea ce 
cunoaştem acceptăm: 

K(x, w,p) 
 
A(x, w, p) 
 
Dacă x cunoaşte în situaţia w că are loc p, atunci x acceptă în situaţia w înţelesul lui 

p. Reamintim că la începutul acestui capitol am acceptat ideea că opiniile sunt conţinuturi 
informaţionale descriptibile prin expresiile unui limbaj acceptate de către un agent. Din 
schema de mai sus reţinem ideea că toate cunoştinţele, oricât ar fi ele de legate de un 
domeniu al realităţii, sunt, în acelaşi timp, opinii ale unor subiecţi cunoscători. Nu există 
cunoştinţe care să nu fie deţinute de un subiect cunoscător sau care să nu fi debutat prin a 
fi o opinie a unui subiect cunoscător. Dar ele nu rămân doar opinii ale unui subiect 
cunoscător; ele devin socialmente acceptate, organizate în mulţimi coerente de enunţuri 
despre un domeniu al realităţii, înlesnesc explicaţii şi predicţii ale unor evenimente din 
lumea reală, sunt consemnate în tratate şi în manuale sunt învăţate în şcoli, 
fundamentează clase de activităţi umane eficiente. 

Dacă cunoştinţele sunt opinii, atunci este adevărată teza lui Hintikka după care, 
cunoaşterea de către x a lui p implică acceptarea sau credinţa lui x în p. 

K(x, p) ⊃ B(x, p). 
 
Putem admite, fără risc, ideea după care cunoştinţele sunt opinii. Trebuie doar să 

specificăm ce fel de opinii. Cunoştinţele sunt opinii adevărate cărora le corespund, într-un 
domeniu din realitate, fapte sau relaţii dintre clase de obiecte; opinii care sunt admise de 
foarte mulţi oameni, sunt verificabile sau demonstrabile; care au o mare persistenţă în 
timp, dar care sunt şi ele supuse evoluţiei lente sau schimbărilor bruşte. 

Să admitem un atom sau o variabilă propoziţională ce poate descrie o stare de fapt 
p sau opusă acesteia –p plasate într-un tabel pe o coloană. Pe o a doua coloană vom 
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considera mai multe atitudini doxastice şi cognitive. Pe o a treia coloană vom considera 
atitudinile discursive, asertate, respingere sau contestare şi pe cea de a patra coloană vom 
eticheta specii sau evaluări ale opiniilor umane din punctul de vedere al funcţiilor lor 
cognitive sau social comunicative. 

 
 Stare de fapt Stări de opinie 

sau cunoaştere 
Discurs Evaluări 

1. p K(x, p) Asert(x, p) Enunţ adevărat sincer 
2. p K(x, p) Asert(x, -p) Minciună 
3. p B(x, -p) Asert(x, -p) Enunţ fals sincer 
4. p B(X, p) Asert(x, -p) Enunţ fals nesincer 
5. -p K(x, -p) Asert(x, -p) Enunţ adevărat sincer 
6. -p K(x, -p) Asert(x, p) Minciună 
7. -p B(X, p) Asert(x, p) Enunţ fals sincer 
8. -p B(x, -p) Asert(x, p) Enunţ fals nesincer 

Tabelul nr.5 Adevăr, opinie, aserţiuni 
Calificarea unui enunţ ca adevărat sau fals rezultă din compararea coloanei 4 cu 

coloana 2, respectiv din compararea aserţiunii (coloana 4) cu starea de fapt (coloana 2), 
adevărul fiind, după Aristotel, concordanţa asertărilor cu starea de fapt. Calificarea unui 
enunţ ca sincer sau nesincer rezultă din compararea coloanei 4 cu coloana 3, respectiv din 
compararea aserţiunilor cu stările de opinie, cu ceea ce cunoaşte sau crede agentul ce face 
aserţiunea. 

Un enunţ este adevărat şi sincer dacă asertarea lui concordă, deopotrivă, cu starea 
de fapt şi, în plus, asertarea lui concordă şi cu starea sa de cunoaştere sau opinie (a se 
observa în tabel liniile 1 şi 5). 

Minciuna este o aserţiune neadevărată şi nesinceră. Ea este o dublă infracţiune şi 
faţă de adevăr şi faţă de sinceritate. Mincinosul nu descrie nici realitatea şi nici nu-şi 
exprimă sincer opiniile. El este în divorţ şi cu realitatea şi cu propriile sale credinţe. dar 
probabil, el este în concordanţă cu propriile sale aspiraţii, interese, dorinţe sau vicii. Dar 
dimensiunea teleologică nu este captată în tabelul nostru. Minciuna este caracterizată de 
liniile 2 şi 6. 

Enunţul fals sincer este definit de neconcordanţa dintre aserţiune şi starea de fapt şi 
de concordanţa dintre aserţiune şi opinia sau credinţa agentului. El este caracterizat de 
liniile 3 şi 7. Agentul asertează ceea ce crede, dar aserţiune şi credinţa sa nu corespund 
realităţii. Agentul nu cunoaşte realitatea, crede sau acceptă ceva ce este fals, dar este 
sincer căci declară ceea ce crede. 

Enunţul fals nesincer descrie o neconcordanţă între aserţiune şi starea de fapt şi o 
neconcordanţă între ceea ce crede agentul şi ceea ce afirmă el. Credinţa lui coincide cu 
starea de fapt, dar el nu afirmă nici ceea ce crede, nici ceea ce este sau are loc în realitate. 
El denaturează şi realitatea, căci nu afirmă ceea ce este şi nu este credincios nici propriei 
sale credinţe, căci el nu afirmă ceea ce crede. 

Este uşor de reţinut că şi adevărul şi sinceritatea au fost definite drept concordanţe: 
primul între aserţiune şi starea de fapt, cea de-a doua între aserţiune şi starea de opinie sau 
fondul de convingeri. 

Putem, în încheiere, scrie următoarele patru definiţii. În definiţiile de mai jos D1-D4, 
V stă pentru „verum” sau adevăr, iar S stă pentru „sincer”, F stă pentru „fals”, M pentru 
„minciună”. 
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D1 VS(p) = Fapt(p) ∧ K(x, p) ∧ Asert(x, p)  aserţiune veridică sinceră 
D2 M(p) = Fapt(p) ∧ K(x, p) ∧ Asert (x,-p)  minciună 
D3 FS(p) = Fapt(p) ∧ B(x,-p) ∧ Asert(x,-p)  aserţiune falsă sinceră 
D4 F-S(p) = Fapt(p) ∧ B(x, p) ∧ Asert(x,-p)  aserţiune falsă nesinceră 
Definiţiile D1-D4 corespund liniilor 1-4 din tabelul 5. Dacă substituim în ele pe p 

prin –p, obţinem definiţiile D5-D8 corespunzătoare liniilor 5-8 din acelaşi tabel redat 
tabelul 5. 

VS(p) se citeşte „Enunţul p este veridic şi sincer” şi  corespunde liniilor 1 şi 5. 
În loc de M(p) care se citeşte „Enunţul p este o minciună” putem scrie: 
-V-S(p) care se citeşte „Enunţul p este neveridic (fals) şi nesincer”, ceea ce revine 

la a spune un lucru intuitiv acceptabil după care o minciună este în acelaşi timp un enunţ 
neveridic şi o aserţiune nesinceră. 

FS(p) din definiendum-ul definiţiei D3 se citeşte: „Enunţul p este fals şi sincer”. El 
corespunde rândurilor 3 şi 7 din tabelul 5. 

Definiţia D4 diferă de definiţia D2 (a minciunii) doar prin faptul că în D4 apare 
B(x, p) în loc de K(x, p). K(x, p) este mai tare decât B(x, p). 

Atât în D2, cât şi în D4 intervin aserţiuni neconcordante cu starea de opinie a 
agentului emitent, pe care le-am numit „nesincere”; la fel, în ambele intervin 
neconcordanţe între ceea ce se afirmă şi starea de fapt. Deosebirea dintre ele poate fi 
relevată doar de comparaţia coloanelor 3 cu 2. În cazul minciunii emitentul ştie că p este 
adevărat iar în cazul lui D4, al enunţurilor false nesincere, emitentul doar crede că p este 
adevărat. Este evident că D2 implică pe D4. 

Noţiunile de sinceritate şi de minciună captate de multă vreme în teoriile morale şi 
în cele juridice pot fi discutate de drept şi într-o teorie logică a opiniilor. 

 
9. Ce acceptăm şi ce respingem în legătură cu acţiunea umană? 

1. Acceptăm sau respingem obiective considerate de noi sau propuse de altcineva. 
Este impropriu să spunem că acceptăm o intenţie. Intenţiile putem să le avem sau să nu le 
avem, dar este impropriu să spunem că nu acceptăm sau respingem propriile noastre 
intenţii. 

2. Acceptăm sau respingem: programe de acţiune, metode, reguli, date sau termene 
de execuţie, posturi sau funcţii, recompense, cereri, pretenţii, rugăminţi. 

3. Acceptăm sau respingem conduite. 
4. Acceptăm sau respingem rezultate, judecăţi de valoare, critici sau elogii. 
Când intervin acceptarea, respingerea şi dubiul, îndoiala? 
1. La încheierea unui proces de deliberare, când trebuie să evaluăm sau să judecăm 

ceva; 
2. Când evaluăm o idee, un scop sau obiectiv, o metodă de acţiune, un rezultat; 
3. Logica acceptării intervine în partea finală de decision making, atunci acceptăm 

sau respingem. 
Tot ceea ce acceptăm sau respingem trebuie să fie argumentat. 
Argumentăm un obiectiv sau scop propus unui interlocutor, arătându-i că acesta 

este: 
1. cel mai bun dintre cele accesibile, cel mai desirabil; Aceasta duce la axiologie, 

valori, criterii. 
2. accesibil sau acţional posibil. Aici teoria modalităţilor acţionale!; praxiologie, 

logică modală!! 
3. că este moral şi juridic permis, legal; morală, drept. 
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5. că este economic rentabil, management. 
Orice scop acceptat are nevoie de un program pe baza căruia să fie înfăptuit. 
 

10. Observaţii finale 
1. Cercetarea de faţă propune o teorie logică a actelor de evaluare şi decizie a unor 

aserţiuni, opinii, propuneri, oferte, cereri, pretenţii, proiecte etc. pe care noi am numit-o 
logica acceptării. Logica acceptării este o teorie logică trivalentă în care în loc să operăm 
ca în logica matematică clasică cu valorile „adevărat” şi „fals” sau 1 şi 0, operăm cu 
valorile aparent subiective „accept”, „resping” sau „rămân indecis”. Valorizările 
„accept”, „resping” şi „rămân indecis” pot fi privite ca o generalizare a logicii clasice 
legată de valorile de adevăr. În logica acceptării putem accepta un enunţ pentru că este 
adevărat şi-l putem respinge pentru că este fals. Dar noi putem accepta o decizie pentru 
că este corectă, justă sau legală, putem accepta o propunere pentru că este convenabilă şi 
putem accepta o rugăminte a unui solicitant pentru că aceasta este îndreptăţită. Putem 
accepta un program sau o metodă pentru că sunt adecvate situaţiei, pentru că sunt ieftine 
sau eficace. 

2. Logica acceptării este apropiată de situaţiile acţionale şi de actele de vorbire. 
Putem construi multe variante aplicate de logică a acceptării în funcţie de situaţiile 
acţionale pe care le avem în faţă şi de clasele de probleme pe care le avem de rezolvat. O 
teorie logică devine astfel un limbaj formal însoţit de o semantică şi o pragmatică 
adecvată. 

3. Logica acceptării este o teorie axiologică de nivel metateoretic. După cum am 
văzut în capitolul 5 ea poate fi prezentată ca o generalizare a logiciilor epistemice, 
doxastice create de Jakko Hintikka sau a teologicii propuse de noi în 1978. 

4. Logica acceptării intervine în mod firesc în disputa argumentativă pe parcursul 
căreia interlocutorii acceptă, se îndoiesc sau îşi resping pe rând unele argumente sau teze 
pe care le apără. Într-o argumentare obiectul disputelor nu-l constituie doar enunţurile 
adevărate sau false ci şi atitudinile, deciziile, programele şi conduitele participanţilor la 
controversele publice şi la activităţile sociale. 

5. Am elaborat pentru logica acceptării şi o tratare axiomatică, pe care din motive 
de spaţiu nu o prezentăm în lucrarea de faţă. Tratarea axiomatică este una iniţială, simplă, 
normală, de tip K. Am demonstrat 23 de teoreme analoage unor teoreme din sistemul K 
prezentate în manualele clasice de logică modală semnate de G.E. Hughes şi M. J. 
Cresswell. Sistemul axiomatic de logica acceptării este un sistem normal, monadic, fără 
agenţi, fără să stipuleze condiţii sau criterii pentru acceptarea sau respingerea unor opinii, 
cereri, oferte, rugăminţi, pretenţii sau ordine. Este un sistem sărac, nepragmatizat. Poate fi 
conectat cu modele programabile de logica acţiunii şi cu modele programabile de teoria 
argumentării. La fel poate fi conectat cu teoria formală a negocierii şi ofertelor, căci şi 
ofertele pot fi acceptate sau respinse. 

6. Am captat în sistemul axiomatic de logica acceptării schemele de inferenţă 
stoice şi principiul rezoluţiei. Ele fac uz de noţiunile de acceptare, respingere şi tolerare. 

7. Multe dintre teoremele logicii monadice a acceptării sunt sub raport sintactic de 
tip D, ca cele din logica deontică standard, cu două deosebiri. Sistemul standard D este 
îmbogăţit cu definiţiile D1 – D4 din coloana dreaptă şi este interpretat în domeniul teoriei 
acceptării. Sistemul D descrie o teorie „normală” a acceptării şi respingerii unor opinii, 
pretenţii, argumente, oferte etc. În plus, faţă de sistemul K, în el apare problema 
consistenţei mutuale a angajărilor noastre axiologice. Potrivit acestui sistem: acceptările 
sunt tolerabile; tautologiile sunt tolerabile sau ceva trebuie întotdeauna tolerat; în raport 
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cu o opinie, pretenţie, cerere putem adopta numai una dintre cele trei atitudini: să o 
acceptăm; să o respingem sau să rămânem indecişi; indecizia este neacceptare şi 
nerespingere; tolerabilitatea este acceptare sau indecizie; tolerabilitatea este nerespingere, 
decizia este angajare sau respingere; dubiul este „suspendarea” angajării epistemice sau 
doxastice este starea de oscilare, cumpănă sau indecizie într-o chestiune oarecare. 

8. Teorie logică a acceptării, nepragmatizată şi neoperaţionalizată, nu spune prea 
multe, nici pentru teoria deciziei şi nici pentru teoria evaluării situaţiilor acţionale sau a 
conduitelor din diferite situaţii acţionale. Dar ea reprezintă o schemă sau o structură sau 
carcasă logică de bază care poate fi dezvoltată în mai multe direcţii. 

9. Putem dezvolta această teorie prin introducerea situaţiilor acţionale şi a 
modelelor lor, prin introducerea pentru fiecare agent a unor stări iniţiale şi a unor stări 
ţintă sau scop precum şi a unui alfabet de acte elementare ca etichete ale unor drumuri 
posibile între mulţimea de start a stărilor iniţiale şi în mulţimea stărilor terminale pe care 
sunt definite scopurile. Mai departe conduita agenţilor, relaţiile lor de cooperare şi 
competiţie poate fi descrisă cu ajutorul unor automate nedeterminate. 

10. Logica acceptărilor poate fi tratată şi în contextul bazelor de cunoştinţe ce fac 
uz de demonstraţii automatizate şi de programare logică. 

11. Cercetarea de faţă poate fi întregită prin adăugarea la sistemul prezent a unor 
noi axiome analoage sistemelor D, T, S4, B, S5. 

12. Teoria acceptării poate fi dezvoltată prin trecerea la sisteme cu un grad sporit 
de angajare pragmatică sau acţionalistă: logica acceptării cu agenţi şi situaţii acţionale 
care să permită functori iteraţi. La acest nivel logica acceptării va putea descrie acordurile 
şi conflictele doxastice precum şi strategiile de monitorizare şi soluţionare a acestora. 
Putem dezvolta o logică a acceptării cu agenţi şi operatori iteraţi astfel încât să putem  
descrie formula de forma: A(x,R(y,p)), după care agentul x acceptă respingerea de către 
agentul y a ofertei p.  

13. Am cercetat în capitolul 4 distincţia dintre acceptare şi acceptabilitate, distincţia 
dintre o acceptare accidentală şi o acceptare sistematică sau convingere şi am construit 
modele, semantice pentru acestea. 

14. Cercetarea logică a corelaţiilor dintre stările de fapt, stările de opinie şi 
componenta discursivă ne-a permis să captăm în teoria logică noţiunile de sinceritate, rea 
credinţă, felonie şi minciună. La fel, am putut defini într-un sistem de logică modală 
ideea de acceptare ocazională sau accidentală şi conceptul de convingere a unui agent 
într-o situaţie sau circumstanţă dată. 

15. Logica acceptării este o speţă de logica acţiunii ce descrie judecăţile de valoare 
ale agenţilor. Ea are relevantă moral-filosofică şi apare ca o generalizare la nivel 
axiologic, căci, în mod firesc, individul uman acceptă ceea ce este adevărat, bine, util, 
legal, plăcut şi frumos şi respinge ceea ce este fals, rău, inutil, neplăcut sau urât. Logica 
acceptării este o teorie a evaluărilor circumstanţiale efectuate de către agentul individual 
după propriile sale criterii şi opţiuni valorice. De îndată ce admitem mai mulţi agenţi 
putem cerceta şi concordanţa şi conflictele de opinie, de scop sau de program precum şi 
gradele diferite de eficacitate sau eficienţă. 

16. Un agent poate accepta o bază de cunoştinţe sau, dimpotrivă, poate avea 
reţineri, obiecţii faţă de unele dintre itemurile din care este alcătuită aceasta şi poate cere 
revizuirea bazei de cunoştinţe, în concordanţă cu un nou stadiu de dezvoltare a 
experienţei, cunoştinţelor şi sistemului de valori la care aderă o comunitate umană. O 
etapă în dezvoltarea logicii acceptării o va reprezenta cercetarea devenirii în timp a 
opiniile sau credinţelor unui subiect cunoscător sau decident, descrierea formală a 
biografiei acestuia. 
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SCHEMELE  DE  INFERENŢĂ  ŞI  GÂNDIREA  NATURALĂ 
 

                                                                        Gabriel ILIESCU 
    
 
Prezentarea adversarului  
Adversarul este, în acest caz, cel care contestă la tot pasul prezenţa logicii în limba 

naturală. Cei ce nu se ocupă cu studiul sau aplicarea Logicii, au mult prea adesea tendinţa  
de a susţine că gândirea umană nu este chiar aşa cum o prezintă Logica şi logicienii. 
Aceştia pretind că pot ilustra viziunea lor arătând cu degetul către dialogul spontan dintre 
două persoane  reale sau plăsmuite ca personaje literare de către un scriitor, ele fiind în 
fond tot posibile persoane reale, de asemenea către argumentaţia omului de ştiinţă, în 
măsura în care aceasta este expusă în limba naturală, în fine cam către tot. Există voci 
care  se întreabă chiar „La ce bun Logica ?” Mai nicăieri, schemele de gândire de care fac 
atâta caz logicienii, nu sunt de găsit . 

Pe de altă parte, îngrijorător  şi cel puţin iritant este şi prea facilul prieten. Pentru că 
cel care cedează sau cade de acord prea uşor cu poziţia susţinută aici, nu ştie care sunt 
elementele ce vor fi puse cap la cap. Căci dacă le-ar cunoaşte, dar este outsider al logicii, 
poziţia cea mai sincer asumabilă trebuie să fie aceea de adversar, rejector şi nicicum de 
acceptor. Cel puţin deocamdată o asemenea poziţie este nu numai de înţeles, dar singura 
sinceră. 

Pentru a întări punctul de vedere  al adversarului, se va adăuga mai jos o pereche 
compusă dintr-o asemenea schemă de inferenţă  şi un fragment de gândire naturală, în 
care cineva oferă o mostră de mini-argumentare a unei teze simple: 

 
Schema de inferenţă                               Fragmentul de gândire naturală   
1.Daca A atunci B                                 -Dumneata ai duşmani ? 

          2.          A                                                -Am duşmani.Căci sunt om. 
3.                         B    
 
Opoziţia faţă de adversar 

          Faţă de perechea de mai sus se va pune o întrebare şi se va formula apoi o ipoteză  
exact în ordinea anunţată  acum: 

Oare nu există chiar nici o legătură între schema de inferenţă şi fragmentul de 
gândire naturală nici în acest caz şi nici în general ? 

 Deşi   între schema de inferenţă  şi  fragmentul  de gândire naturală nu există  nici 
o  legătură aparentă , totuşi aceasta este evidenţiabilă  căci există. 

În cele ce urmează, răspunsul la întrebare va fi, atât explicit, cât şi implicit, că 
legătura între cele două „continente”  aparent îndepărtate, există. 

Pretenţiile privitoare la legătura menţionată sunt că:  
~poate fi cel mult evidenţiată  sau descoperită, deoarece ea pre-există actului de 

acum şi de aici; 
~o dată evidenţiată această legătură, ea nu este una artificială, nu este o preţiozitate 

abstractă, nu este o simplă invenţie, ci pur şi simplu o preexistenţă doar dată la  iveală. 
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În plus,  se va evidenţia că suntem, nu atât înconjuraţi, cât impregnaţi de ceva mai 
multă logică decât bănuim. 

Pentru a atinge intenţia anunţată se vor parcurge câteva puncte, precum: 
1. Prezentarea unei liste a schemelor de inferenţă  moştenite pe filiera stoiciană; 
2. Expunerea unei liste de definiţii astfel încât termenii utilizaţi să fi fost în 

prealabil definiţi; 
3. Aplicarea definiţiilor, utilizarea teremenilor definiţi. 

          4. Observaţii specifice şi observaţii generale. 
5. Consideraţii în loc de epilog. 

 * 
1. Lista schemelor de inferenţă moştenite pe filiera stoiciană 

          Prezentarea va servi la analizarea structurii lor şi la definirea noţiunii de schemă de 
inferenţă, desigur în sensul stoician al acesteia, pe de o parte, dar în limitele strict 
necesare pentru scopul acestui demers. 

 
 Modus ponens (MP)  

1. A ⊃ B  1. Dacă A atunci B 
2. A  2. A 

3. B  3.                         B 
 Modus tollens (MT)  

1. A ⊃ B  1. Dacă A atunci B 
2.        ~B  2.                  Nu B  

3. ~A  3. Nu A 
 Modus ponendo-tollens (MPT)  

1. ~A v ~B  1. Nu A sau nu B 
2.  A  2.       A 

3.  ~B  3.                Nu B 
 Modus tollendo-ponens (MTP)  

1. A v B  1. A sau B 
2. ~A  2. Nu A 

3.       B  3.          B 
 Silogism disjunctiv-exclusiv (SDE)   

1. A ⊕ B  1. Sau A sau B 
2. A  2.        A 

3.  ~B  3.  Nu B 
 
Doar în mod deliberat şi din raţiuni de comoditate circumstanţială, Logica poate fi 

considerată, în sens foarte restrictiv şi limitativ, ca o simplă colecţie de asemenea  reguli 
sau scheme de inferenţă. De aici nu rezultă că, dincolo de asemenea contexte, nu este 
posibilă  revenirea la  o viziune mai completă asupra a ceea ce este ea cu adevărat. 
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In treacăt, din considerente legate de acest sens restrictiv adoptat aici, trebuie spus 
că între logică, dar mai general spus raţiune, pe de o parte, şi credinţa incluzând pe cea 
religioasă, pe de alta parte, nu există decât cel mult o pseudo-opoziţie, eventual cultivată. 
In măsura în care logica înseamnă  o simplă colecţie de reguli care prescriu concluzii în 
funcţie de premise, în care regulile nu conţin decât locuri goale pentru posibile propoziţii, 
ea nu este o mărturisire de credinţă. Căci credinţele sunt cel puţin propoziţii formulate în 
limba naturală. 

   ** 
2. Expunerea câtorva  definiţii 
Lista de definiţii care urmează acum va lămuri conceptele ce vor fi utilizate  atunci 

când se va ilustra  teza anunţată iniţial. Definiţiile sunt ostensive,  prin „arătare”. 
D1. Numim clauze-premise, expresiile de la punctele 1 şi 2 din paragraful anterior. 
D2. Numim clauză-concluzie  (c) expresiile de la punctele 3 din paragraful 

anterior. 
D3. Numim clauză generică (g) expresiile de la punctul 1 din paragraful anterior. 
D4. Numim clauză factuală  (f) expresiile de la punctele 2 din paragraful anterior. 
Un loc relativ aparte îl ocupă  definirea  schemei de inferenţă.   
Se  va lua în considerare existenţa a două tipuri de discurs, pe de o parte, şi dubla 

apartenenţă la acestea  a ceea ce  s-ar putea numi schema de inferenţă, pe de altă parte. 
Tipurile de discurs vizate sunt: discursul practic, prescriptiv şi discursul teoretic 

descriptiv, explicativ, predictiv.  
Privim schemele din paragraful 1, întâi ca fragmente ale discursului descriptiv, 

teoretic. 
În acest sens ele apar  ca descrieri ale unor stări de lucruri posibile, descrieri ce se 

fac cu ajutorul unor clauze-premise interpretabile în limba naturală. Tot sub acelaşi 
unghi, ele mai sunt  treceri de la clauze-premise la clauze-concluzii.  

Ca fragmente ale discursului prescriptiv, schemele de inferenţă apar ca prescripţii 
de trecere la clauze-concluzii în funcţie de clauzele-premise date. 

Ca atare, putem defini schemele date anterior după cum va urma. 
D5.1. Numim schemă de inferenţă trecerea de la descrierea  prin clauze-premise a 

unei realităţi, la descrierea  prin clauze-concluzii, a unui fragment al aceleiaşi realităţi, 
precum şi a unei clase mai extinse de stări eventual posibile. 

D5.2. Numim schemă de inferenţă  o reţetă care prescrie ce concluzie trebuie 
derivată în funcţie de clauzele-premise date. 

Mulţimea schemelor de inferenţă date, va fi divizată în câteva submulţimi menite 
să surprindă caracteristici ale fragmentelor de gândire naturală în genere, ale celui dat la 
începutul acestui demers, în speţă. Simultan cu numirea lor li se  vor asocia şi convenţii 
de notare. 

Urmează aceasta dividere. 
D6.1. Numim schemă inferenţională pură (SIP): MP, MT, MPT, MTP, SDE. 
D6.2. Numim schemă inferenţională pură acea schemă inferenţională (SI) care 

conţine, în loc de propoziţii în limba naturală, variabile sau metavariabile: p, q, r sau 
A,B,C.  

D7. Numim schemă inferenţională instanţiată (SII) acea SI care conţine în locul 
variabilelor sau al metavariabilelor, propoziţii în limba naturală. 

Dividem la rândul lor  SII, în  complete (C)  şi incomplete (~C) .   
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          D8. Numim scheme inferenţionale instanţiate complete (SIIC) acele SII care conţin 
în mod explicit toate premisele, precum şi concluzia. 

D9. Numim scheme inferenţionale instanţiate incomplete (SII~C) acele SII care nu 
au toate premisele sau cărora le lipseşte concluzia.  

La rândul lor, SIIC sunt: standard (S) şi non-standard (~S). 
D10.1. Numim scheme inferenţionale instanţiate complete standard (SIICS):         

< g, f, c > , < f, g, c >. 
D10.2. Numim scheme inferenţionale instanţiate complete  standard (SIICS) acele 

SIIC care încep cu, redau toate premisele (g, f) şi se termină cu concluzia (c). 
D11.1. Numim scheme inferenţionale instanţiate complete non-standard (SIIC~S): 

< c, g, f > , < c, f, g > , < g, c, f > , < f, c, g >. 
D11.2. Numim scheme inferenţionale instanţiate complete non-standard (SIIC~S): 

acele SIIC care fie nu încep cu premisele, fie nu se termină cu concluzia. 
Dar  şi SII~C pot fi divizate în standard (S) şi non-standard (~S). 
D12.1. Numim scheme instanţiate incomplete  standard (SII~CS): < g, c >, < f, c >. 
D12.2. Numim scheme instanţiate incomplete  standard (SII~CS): acele SII~C 

care încep cu şi expun doar una dintre premise şi se termină cu concluzia. 
D13.1. Numim scheme inferenţionale incomplete non-standard (SII~C~S):            

< c, g > , < c, f > , < g, f > , < f, g >. 
D13.2. Numim scheme inferenţionale incomplete non-standard (SII~C~S): acele 

SII~C care fie nu încep cu ambele premise, fie nu se termină cu concluzia. 
14.1. Numim  fragment de gândire naturală ( F): SIIC~S, SII~CS, SII~C~S 
14.2. Numim fragment de gândire naturală (F) o schemă de inferenţă impură prin 

descompletare sau destandardizare. 
Altfel  spus, în unele fragmente de gândire naturală neaşteptat de frecvente sunt 

acelea care sunt de fapt scheme de inferenţă, numai că nu în forma pură, ci în forma în 
care rezultă în urma unui act care poate fi întâi unul de destandardizare sau întâi unul de 
descompletare. 

Sunt cel mult extrem de rare cazurile în care gândirea naturală,  în spontaneismul ei 
cotidian, ne oferă întîmplător scheme de inferenţă de formă completă şi standard. In mod 
obişnuit comunicarea este eficientă în sensul că lămureşte şi poate chiar şi convinge 
asupra tezei de argumentat. Lămurirea sau convingerea privind teza susţinută sunt 
obiective ce se caută a fi atinse cu secvenţe lingvistice cât mai scurte. In acest sens nu     
s-au inclus între variantele de  fragmente de gândire naturală  şi schemele inferenţionale 
instanţiate complete şi standardizate. 

Fiecare dintre cele cinci  SIP  anunţate în D6.1 pot  genera şi absorbi  fragmente de  
gândire naturală care apar în formele  indicate la punctele 11-13, respectiv 14. Cu alte 
cuvinte un fragment de gândire naturală este o descompletare standard sau non-standard 
a oricăruia dintre cele cinci SIP. El va putea fi redus la una dintre ele sau generat  din 
acestea. 

Este locul potrivit pentru o reprezentare grafică a mulţimilor de scheme de 
inferenţă  în diferitele lor variante: 

1.                                        1. SI 
2.  I 
3. 1. C 2.  ~ C 
4. 1. P 2. S 3. ~ S  4. S 5. ~ S 
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Fiecare dintre literele ultime ale acestui arbore poate fi prefixată de toate literele 
care o preced în una  şi aceeaşi ramură. De exemplu S în prima apariţie de la stânga la 
dreapta, se află pe aceeaşi ramură cu literele C, I  şi  perechea < S I >  din vârful 
arborelui. Ca atare literele de la bază vor putea fi prefixate în ordinea dată de către toate 
literele din aceeaşi ramură. Ex : P va putea fi prefixată de SI şi va rezulta SIP. Apoi S, din 
poziţia 4.2., ar putea fi prefixat în ordinea vizibilă în arbore, astfel încât  rezultă: SIICS, In 
fine, ~S din poziţia 4.4. va fi prefixat în aceeaşi ordine încât rezultă secvenţa de litere: 
SII~C~S. Interpretările acestora sunt cele deja menţionate. 

Se presupun utilizate anumite operaţii care  fac trecerea dintre punctele menţionate 
şi care unesc ceea ce la început a fost prezentat ca fiind doar două extreme presupuse 
greu de apropiat una de alta. Definiţiile ar avea o valabilitate de asemenea destul de 
limitată,  dar operaţională aici. 

D15. Numim substituţie (s) înlocuirea  metavariabilelor într-o SI cu propoziţii în 
limba naturală, în scopul de a obţine o SII. 

s(SI) = SII 
D16. Numim completare (c) adăugarea unei premise sau a concluziei lipsă într-o 

SII~C, în scopul de a obţine o SIIC. 
c(SII~C) = SIIC 
D17. Numim standardizare (o) ordonarea succesiunii premise – concluzie a unei 

SIIC~S în scopul de a obţine o SIICS. 
o(SIIC~S) = SIICS 
Avem de asemenea  şi inverse ale celor definite  la D15 - D17: 
D18. Numim inversa substituţiei (s~1) înlocuirea propoziţiilor din limba naturală cu 

variabile sau metavariabile într-o SII în scopul de a o obţine o SIP. 
s –1(SII) = SIP 
D19. Numim descompletarea (c~1) eliminarea  uneia dintre premise sau a 

concluziei unei SIIC în scopul de a o obţine o SII~C. 
c-1 (SIIC) = SII~C 
D20. Numim destandardizare (o~1) dez-ordonarea  succesiunii: premise-concluzie 

a unei SIIS în scopul de a obţine o SII~S 
o~1(SIIS) = SII~S  
D21. Numim operaţie: s,c,o,s-1,c-1,o–1 . 
Întrucât procesul de generare sau de reducere a unui fragment de gândire naturală 

din, respectiv la schemele de inferenţă pură trece prin anumite stări şi etape, urmează 
câteva definiţii în acest sens.   

D22. Numim stare orice element al mulţimii compusă din: SII~C~S, SII~CS, 
SII~CS, SIICS, SIP. 

D23. Numim stare iniţială orice stare care are o alta succesoare ei. 
D24. Numim stare finală  orice stare care are o altă  stare anterioară ei.  
D25. Numim etapă perechea ordonată stare iniţială-stare finală. 
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D26. Numim etapă generativă  acea etapă a cărei stare iniţială, la limită, este SIP 
sau a cărei stare finală este la limită SI~C~S. 

D27. Numim etapă reductivă acea etapă a cărei stare iniţială, la limită, este 
SII~C~S sau a cărei stare finală, la limită, este SIP.  
          D28. Numim  generare  o  succesiune ordonată de etape generative în care unei 
stări iniţiale i s-a aplicat una dintre operaţiile : s, c-1,o-1 

 
SIP               SII~C~S 
            s, c-1, o-1 
D29. Numim  reducere succesiunea ordonată de etape reductive în  care unei stări 

iniţiale  i s-a aplicat una dintre operaţiile : o , c, s --1 
 
SII~C~S         SIP 
                      o , c, s--1 
 Conex  cu operaţiile menţionate, cu  reducerea  şi cu generarea şi cu faptul că noi 

ne putem asuma una dintre cele două direcţii ca scop, se poate introduce noţiunea de 
jalonare teleologică şi două variante ale ei. Se poate  da şi o justificare pentru aceasta cu 
atât mai mult cu cât ea pare nefirească în calitatea ei de demers invers acţiunii. Ea este 
deci necesară deoarece: 

*deşi ştim atât starea iniţială, cât şi starea finală, nu ştim totuşi care sunt paşii care 
le conectează; 

*în orice punct al drumului de parcurs, nu mai puţin în starea finală, este posibil să  
ne orientăm  spre o mulţime de stări scop inclusiv către unele deviante; dintre acestea 
jalonarea teleologică selectează  exact scopul care aparţine traiectoriei spre ţinta finală şi 
elimină toate scopurile deviante. 

D30. Numim  jalonare teleologică demersul regresiv care are loc în plan mental, 
de la  starea scop, din viitor, prin descompunerea ei în stări succesive intermediare, către 
starea iniţială prezentă; demers care este selectiv şi previne abaterile de la traiectoria  către  
starea ţintă. 

D31. Numim jalonare teleologică generativă acea jalonare teleologică mijlocitoare 
pentru etapele generative.  

D32. Numim jalonare teleologică reductivă acea jalonare teleologică mijlocitoare 
pentru etapele reductive.  

O reprezentare  grafică  a celor doua sensuri şi a tipului de jalonare teleologică 
asociat lor ar putea fi  aceasta:  

 
           G 
SIP              SII~C~S 
  
            R 
   
Prin acest sens de parcurgere a drumului dintre cele două extremităţi, logicianul 

încearcă cumva să „cloneze”, gândirea umană   naturală. Mijloacele sunt cele specifice 
logicii şi chiar cele aflate oarecum în periferia acesteia. Ar fi probabil dincolo chiar şi de 
periferia acesteia, mijloacele cu care se generează forma artistică a limbajului. Odinioară, 
metalurgiştii epocilor arhaice, mânaţi de porniri de oarecari obstetricieni,  „ajutau”  
metalele să renască  perfectate din cuptorul care reducea minereul, în care cuptorul le 
apărea ca o matrice născătoare. Logicianul ar putea să fie mânat de persistenţa aceluiaşi 
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mit, a aceleiaşi chemări a obstetricianului  în  zona  formelor lingvistice naturale sau,  şi 
artificiale. Poate că logicianul se crede sau se vrea un obstetrician al lingvismului. 

Se pot considera lămurite acum noţiunile cât şi operaţiile care vor fi utilizate pentru 
a face trecerea de la fragmentul de gândire naturală la schema de inferenţă pură.  

*** 
3. Aplicarea definiţiilor, utilizarea termenilor definiţi 
Reamintim acum perechea de la care s-a pornit,  pereche compusă din schema de 

inferenţă şi fragmentul de gândire naturală: 
(g)1.Dacă A atunci B                                     - Domnule dumneata ai duşmani ? 
(f)2.          A                                                     - (c) Am duşmani. (f) Căci sunt om.   
(c)                             B  
Intenţiile paragrafului acesta sunt: 
3.1. determinarea stării iniţiale  pentru demersul intenţionat; 
3.2. determinarea stării  ţintă la  care se doreşte să se ajungă; 
3.3. jalonarea teleologică reductivă ; 
3.4. parcurgerea traiectoriei astfel jalonate.  
Punctul  3.4  exprimă concis intenţia de ansamblu a întregului articol. O dată cu 

acest punct se va fi ilustrat printr-un exemplu concret legătura între gândirea naturală şi 
schemele de inferenţă ale logicii, domenii considerate de către outsiderii logicii ca fiind 
continente separate.  Legătura este considerată în sensul  că  diferitele fragmente de 
gândire naturală pot fi „văzute” ca scheme de inferenţă  „impurificate”  prin utilizare 
comodă de către mintea noastră cea de toate zilele. 

3.1. Determinarea stării iniţiale. 
Ea poate fi redusă la răspunsul celui de al doilea personaj, dacă facem abstracţie de 

întrebarea primului, în cadrul fragmentului de gândire naturală considerat. Această stare 
constă în faptul că cel de al doilea personaj începe cu concluzia şi continuă cu una dintre 
clauze şi anume cu cea factuală. Ceea  ce s-a  şi prefigurat mai sus. 

Avem  aşadar  cazul  sau  perechea < c, f >. Ea poate fi găsită pe lista  de SII~C~S 
în poziţia a doua de la stânga la dreapta în aceasta notare, care nu este neapărat una 
absolută. Mai  pe larg spus, acest fragment de gândire naturală este de fapt o schemă de 
inferenţă, dar nu una pură ci una instanţiată  prin propoziţii din limba naturală. 

Mai exact, se poate observa că ea este incompletă, lipsindu-i clauza generică pe 
care am putea-o ghici ca fiind: 

Dacă cineva este om atunci are duşmani 
Dar pe lângă că este incompletă, ea este şi destandardizată. Ea nu începe cu 

premisele şi nici nu se termină cu concluzia. Explicit spus în starea iniţială avem o 
schemă de inferenţă instanţiată  incompletă  destandardizată.  

3.2. Determinarea stării ţintă  
In acest caz, este schema modus ponens, care este o schemă inferenţională  pură. 

Nu rezultă cum anume s-a trecut de la starea în care nu aveam nici un scop la starea în 
care a fost asumat acest scop. Dar nici nu face parte din intenţia actuală lămurirea acestei 
probleme. Presupunem că  scopul  de  atins  a fost ghicit ca fiind această schemă 
inferenţională pură.   
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3.3. Jalonarea teleologică reductivă.  
A face o asemenea jalonare înseamnă să arătăm care este starea ţinta din rândul 

SIP-urilor, apoi sa arătăm ce alte stări succesive ar putea media  între starea ţintă şi cea 
iniţială, eventual să arătăm  ce operaţii ar trebui aplicate diferitelor stadii intermediare. 

Termenul „reductivă” arată sensul spre care ne îndreptăm, deci implicit starea 
iniţială cât şi starea ţintă. El arată că starea iniţială este fragmentul de gândire naturală, 
iar starea finală este schema  inferenţională pură. 

Insă până aici  avem  doar o jalonare teleologică. Ceea ce arată  că ne plasăm 
mental în starea finală şi tot în plan mental ne îndreptăm spre starea iniţială, urmând ca 
abia apoi să parcurgem efectiv drumul în sens invers celui în care s-a desfăşurat jalonarea 
teleologică. 

Putem să ne reprezentăm aceasta în două forme:  
SII~C~S → SII~CS → SIICS → SIP 
               o-1                c-1                    s 
s(SIP) = SIICS , c-1(SIICS) = SII~CS , o-1(SII~CS) = SII~C~S 
Ceea ce încearcă să arate ambele variante  de scriere este că : 
*pentru a ajunge în stadiul final  care este SIP, trebuie ajuns întâi în stadiul SIICS 

prin substituţie; 
*pentru a ajunge în stadiul SIICS, trebuie ajuns întâi în stadiul SII~CS prin 

descompletare; 
*pentru a ajunge în stadiul în stadiul SII~CS, trebuie ajuns întâi în stadiul SII~C~S 

prin destandardizare. 
*comparăm  SII~C~S cu stadiul în care ne aflăm şi întrucât constatăm că cele două 

coincid, nu vom căuta o stare prealabilă acesteia. 

3.4. Parcurgerea traiectoriei astfel jalonate.  
Ştim astfel în ce stadiu ne aflăm, dar şi spre care  scop prim trebuie să ne 

îndreptăm. 
Parcurgem acum efectiv acest şir de scopuri prin etape reductive (ER). Secvenţa de 

majuscule scrisă în stânga săgeţii exprimă starea iniţială, iar cea din dreapta exprimă 
starea finală. Propoziţiile în limba naturală sunt ele însele ilustrări ale noţiunilor 
exprimate de către secvenţele de majuscule sub  care sunt scrise. 

 
ER1 
SII~C~S                                                   SII~CS  
                                        o  
(c) Am duşmani.                                     (f) Sunt om. 
(f) Căci sunt om.                                     (c) Prin urmare am duşmani. 
   
ER2 
SII~CS                                                    SIICS  
                                        c   
(f) Sunt om.                                              (g) Dacă sunt om, atunci am duşmani    
(c) Prin urmare am duşmani.                  (f) Sunt om                                      . 
                                                                   (c) Prin urmare am duşmani. 
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ER3 
SIICS                                                          SIP  
                                 s -1 
(g) Dacă  sunt om atunci am duşmani.    (g) Dacă A atunci B   sau 1. A ⊃ B 
(f) Sunt om                                                (f)  A                                   2. A      
(c) Prin urmare am duşmani.                   (c)                           B          3. B 

**** 
4. Observaţii specifice şi observaţii generale 
4.1. Observaţii specifice 
Standardizarea (ordonarea) presupune prin definiţie o răsturnare a ordinii din 

starea iniţială, astfel încât să avem întâi premisa, fie ea unică deocamdată, şi apoi 
concluzia. Prin standardizarea stării iniţiale obţinem starea finală a primei etape. 
Aplicând  simbolul  funcţional  „o”  la argumentul  SII~C~S care descrie starea iniţială, 
obţinem SII~CS care descrie starea finală a primei etape. Starea iniţială acestei etape nu 
poate coincide cu starea finală a unei etape anterioare, întrucât ea este o primă etapă. Dar 
starea  finală a primei etape este starea iniţială pentru etapa a doua, întrucât ea nu este o 
etapă ultimă. 

Completarea presupune să se ghicească premisa sau clauza lipsă. Fără a arăta  cum 
anume are loc această ghicire, se poate spune că aici lipseşte clauza generică : (g) „Dacă 
sunt om atunci am duşmani”. Completând cu (g) starea iniţială a etapei 2, (care este 
aceeaşi cu starea finală a etapei 1), obţinem starea finală (care este aceeaşi cu starea 
iniţială a etapei a treia). Este posibilă atât coincidenţa dintre starea iniţială a etapei 2 cu 
starea  finală a etapei 1, întrucât nu suntem în etapa primă, cât şi coincidenţa dintre starea 
finală a acestei etape şi starea iniţială a celei  de a treia etape, întrucât etapa 2 nu este nici 
ultima. Aplicând simbolul funcţional „c” la argumentul  SII~CS care descrie starea 
iniţială, obţinem SIICS care descrie starea  finală  a acestei a doua etape. 

Inversa substituţiei constă în înlocuirea constantelor propoziţionale cu 
metavariabile: 

„Sunt om” /  A  ; “Am duşmani” /  B: 
Operând inversa substituţiei, adică aplicând, simbolul funcţional  s -1  la starea 

iniţială (care este aceeaşi cu starea finală a etapei a doua), respectiv la argumentul SIICS, 
s-a  obţinut starea finală a acestei a treia etape, precum şi a întregului demers reductiv, 
care este totuna cu SIP.  

4.2. Observaţii generale 
Starea iniţială a unei etape este aceeaşi cu starea finală a etapei anterioare, 

exceptând cazul în care etapa în discuţie este prima. 
Starea finală a unei etape este aceeaşi cu starea iniţială a etapei următoare, 

exceptând cazul în care etapa în discuţie este ultima. 
In plan sintactic, un simbol funcţional se aplică la un argument care descrie starea 

iniţială a unei etape. 
Aplicarea unui simbol funcţional la un argument descriind starea iniţială are  ca 

rezultat starea finală a acelei etape. 
 Putem face un fel de sintetizare a drumului parcurs, menţionând  etapele şi 

operaţiile aplicate pentru a evidenţia că de fapt se poate închide o tranzitivitate între 
punctul iniţial şi cel final:  
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 SII~C~S → SII~CS,  SII~CS → SIICS, SIICS  → SIP   
                  o                                 c                           s-1        
                        SII~C~S                 SIP 
                                         o,c,s-1 
Ideea de succesiune de etape este oarecum corelativă celei de jalonare teleologică. 

In timp ce jalonarea presupune un drum mental dinspre viitor, spre prezent, dinspre starea 
ţintă, spre  starea iniţială, succesiunea de etape presupune un drum normal dinspre 
prezent, spre viitor, dinspre starea iniţială spre cea ţintă ca  succesiune efectiv parcursă .  

Aşadar  trecerea de la fragmentul de gândire naturală la schema de inferenţă se 
bazează pe faptul ca schema a fost ghicită în mod anticipat. Problema ghicirii ţintelor 
respectiv a schemelor de inferenţă în care se origineaza un fragment de gândire naturală 
este externă intenţiilor  prezente. Nu  s-a  intenţionat  o explicitare a modului de ghicire a  
stărilor ţintă. Ea este presupusă deja ca fiind determinată. „Străvedem” cu ochii minţii 
ţinta care este în spatele şi dincolo de asemenea fragment de gândire naturală. Şi aceasta  
străvedere  ţine doar de exerciţiu. Absenţa acestuia este dea dreptul dezabilitantă chiar 
pentru cineva  care încearcă  să aplice un algoritm bine pus la punct. Cu atât mai mult în 
acest caz în  care demersul este unul euristic, absenţa exerciţiului este mai dezabilitantă. 

 Drumul de la  fragmentul de gândire naturală  la schema de inferenţă pură, a fost 
marcat  de trei etape, iar operaţiile efectuate sunt: completarea, standardizarea şi dez-
instanţierea. Faptul că ele pot fi indicate asemenea unor obiecte, eventual menţionate cu 
numele lor stă pentru un răspuns probator la întrebarea iniţială, răspuns conform  căruia 
există o legătură între  fragmentul de gândire naturală şi schematismul logic în genere. 
Problema  nu este una a evidenţei, ci este una a „ochilor” educaţi pentru logică, astfel 
încât starea ţintă care este schema de inferenţă  – spre care am putea dori să ajungem – să 
fie nu atât vizibilă, cât „vizibilă”. 

 Nimic nu constrânge la parcurgerea drumului numai în sensul făcut deja. 
Parcurgem drumul în sus, în arborele arătat, adică un drum reductiv, în funcţie scopul 
asumat. Nu trebuie decât să fie admise câteva idei cu paşi mărunţi. 

 Un prim pas este acela de a admite că fragmentul  de  gândire naturală  pe  care-l 
avem la un moment dat în faţa ochilor nu este neapărat o entitate  textuală autonomă ci 
rezultat al unei deveniri, este o stare finală a unui proces de metamorfozare. 

 Un al doilea pas este de a admite că dacă există starea finală a unui proces, atunci 
trebuie să existe şi  o stare iniţială, în care se originează perceputul cu ochii  sau cu 
urechile, acesta din urmă fiind starea finală  sau fragmentul de gândire naturală. 

 Un al treilea pas este acela de a admite că din mulţimea de cazuri particulare de 
stări iniţiale, cel cu care se identifică starea iniţială este acela al unui schematism logic. 

 Acest şir de acceptări, arată că în fond fragmentele de gândire naturală pot fi, 
trebuie văzute ca şi cum ar fi - şi chiar sunt - situate la capătul unui asemenea proces al 
originării din schemele logice. In spatele lor trebuie văzute cel puţin două nevăzute: 
punctul în care se originează, care este o schemă de inferenţă,  precum şi însuşi procesul 
generării lor. 

   
 ***** 

5. Consideraţii, în loc de epilog 
In ce tip de discurs putem întâlni fragmentul de gândire naturală de acest tip  ? 
In principiu în orice tip de discurs descriptiv-cognitiv. Două dintre aceste tipuri 

reţin atenţia ca fiind două extreme. 
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Unul dintre ele este extrema interesare de cele lumeşti, interesare dusă până la a 
construi un aparat tehnic-conceptual ştiinţific pentru a analiza acest lumesc. Se poate 
spune aceasta cu referire la domeniul economic  în general şi ar putea fi aici vizat mai cu 
osebire poate discursul finanţistului. 

Un al doilea este discursul total dezinteresat de cele lumeşti, dimpotrivă interesat 
de transcendent şi, în speţă, de sacru. Este vizat aici discursul teologic în general, al 
dogmaticianului în special. Dar dogmaticianul nu este neapărat necesar să fie un profesor 
actual şi preot la o universitate sau facultate de teologie. El poate fi şi cineva care la 
vremea lui nu şi-a spus astfel şi a fost numit aşa prin diviziunea istorică a muncilor 
intelectuale. Sfântul Vasile cel  Mare, spre exemplu, nu-şi va fi spus sieşi dogmatician, 
deşi istoria ulterioară a domeniului l-a considerat aşa. 

In cazul dialogurilor, trebuie avut in vedere că operaţiile aplicate asupra 
răspunsului la întrebare conduc la acest rezultat numai cu referire la întrebarea pusă . In 
funcţie de întrebare este foarte posibil să difere SII sau măcar conţinutul . In absenţa 
întrebării în cazul dat, nici nu s-ar fi ştiut cum să se aplice operaţia de completare,  nu s-ar 
fi ştiut cu ce se poate completa. În plus, întrebările însele pot fi reconsiderate, în funcţie 
de tensiunea textului, drept propoziţii cognitive .   

Să facem  supoziţia că ne aflăm în faţa unui  fragment oarecare  de gândire, care ia 
forma unei SII~C~S. Am putea fi interesaţi : 

*de un demers reductiv; 
*de starea finală a acestuia care ar fi o SIP; 
*de faptul că trebuie ghicită de exemplu clauza generică utilizată de către 

economist ( eventual finanţist ) sau dogmatician, tocmai pentru că nu este menţionată în 
mod explicit; 

*de aflarea astfel a unor dependenţe generice între cele  atât de palpabile ale lumii 
acesteia sau  între cele nevizibile ale transcendentului şi sacrului. 

Cu referire la ultimele două puncte, ghicirea s-ar solda cu ceva noutate obţinută  
prin completare întemeiată nu  pe ştiinţa economică într-un caz, dar nici pe inspiraţia  
divină în cel de al doilea  caz. Cu alte cuvinte, nu ni se poate pretinde sa fim iluminaţi în 
sensul laic sau sacru al cuvântului .  

In cazul economistului-finanţist  ar rezulta că, chiar şi un bun economist sau 
finanţist, ar fi bine  să fie dublat de un logician pe măsură,  pentru ca în anumite porţiuni, 
locul primului să fie luat de cel de-al doilea. 

Dar  în cazul teologului ? Aceasta ar însemna ca teologul să fie dublat  de un 
logician  şi să admitem imixtiunea logicii alături de inspiraţia dumnezeiască ? După cel 
puţin unele aparenţe da, căci ghicirea clauzei generice nu ar avea nimic comun cu 
inspirarea de către Duhul Sfânt. Dar oare nu cumva şi aşa tot Acesta ar acţiona, decât că 
pe o cale mai ocolită şi mai puţin evidentă ? „Fără de Mine nu  puteţi face nimic”. Ar fi, 
pe de altă parte, trufie să se admită că chiar şi pe calea logicii tot acelaşi este cel care stă 
în spatele lucrurilor aparente.? 

Să facem acum supoziţia că avem  la dispoziţie doar scheme  de inferenţă pure. 
Am putea fi interesaţi: 

*de un demers generativ; 
*de starea finală care ar fi o SII~C~S de exemplu; 

          *de posesiunea propoziţiilor în limba naturală cu care să substituim metavariabilele 
din SIP, adică atât clauzele generice, cât şi cele factuale. 

Corespunzător acestei situaţii ar fi să pretindem că întreaga gândire este dată de  
către logică combinată cu ghicirea liberă  de către mintea noastră. Dar nu este chiar aşa. 
Căci demersul generativ ca şi cel reductiv  au caracter teleologic. Iar ţelul este dinainte 



 

 90

fixat. Ceea ce înseamnă  că trebuie să  ştim dinainte care este starea ţintă către care 
tindem  să ajungem.  

Aşa cum filosoful religiilor vede  în spatele lumii de obiecte fizice alte „obiecte”, 
cum lumea îi apare acestuia ca o lume cu deschidere către metafizic, tot aşa, pentru 
logician, gândirea naturală  scrisă  sau  vorbită  este un fel de obiect, ce e drept unul 
semiotic, dincolo de care se vede lumea de scheme logice, singura menită să întemeieze  
ceea ce se vede sau se aude. Gândirea însăşi în variantele ei scrise sau vorbite este 
deschisă spre ceva de dincolo de ea. Schematismul logicii este acel ceva către care 
gândirea naturală, chiar cea mai banală uneori, se poate deschide, este acel ceva de-
dincolo al logicianului, omologul lui acel ceva de-dincolo al cercetătorului religiilor 
transpus în tărâmul expresiilor gândirii naturale, este misterul, este ceva dintre cele ce-l  
însetoşează de cunoaştere, ceva ce bine ar fi să însetoşeze şi pe alţii decât pe logician, este 
pur  şi  simplu  sarea, nu în ochii, ci în bucatele gândirii. 

Dacă  în gândirea cea mai naturală  schema inferenţională nu este, atunci nimic nu 
este. 
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Recenzii-Semnale 
 

IOAN C.  IVANCIU – FILOSOFI  FRANCEZI  
AI  SECOLULUI  LUMINILOR  

 
 
Profesorul universitar Ioan C. Ivanciu este un binecunoscut cercetător în domeniul 

istoriei filosofiei româneşti şi universale. Rezultatele eforturilor sale s-au concretizat în 
numeroase studii de specialitate şi în câteva lucrări monografice de valoare. Una dintre 
aceste lucrări o prezentăm în cele ce urmează*.  

De la bun început, trebuie subliniat că un merit de seamă al lucrării este acela de a 
fi izbutit să demonstreze că în istoria filosofiei nu există „subiect” epuizat complet sau 
definitiv tratat. Drumurile filosofiei, scrie autorul, nu pot fi „pietruite” dintr-o dată şi mai 
ales de unul singur. Lucrarea la care ne referim răspunde deci necesităţii primenirii 
analizelor o dată cu progresele înregistrate în metodologia cercetării. Gândirea umană îşi 
schimbă continuu formele de exprimare, îşi reconsideră judecăţile şi îşi reaşează valorile. 
Este o nevoie firească a omului de confruntare constructivă şi de evaluare chibzuită a 
propriului trecut spiritual, cu scopul înlăturării erorilor şi împrospătării procesului 
cunoaşterii, fie corectând rezolvările date, fie deschizând alte căi gândirii ştiinţifice şi 
filosofice. O asemenea ipoteză de lucru înlătură exclusivismul – care este totuna cu 
dogmatismul – şi deschide larg calea pluralismului de idei. 

Lucrarea are o anumită logică internă, atât în structurarea capitolelor, cât şi în 
dezvoltarea analizelor şi interpretărilor, constituindu-se într-un studiu monografic privind 
viaţa, opera şi ecourile gândirii lui La Mettrie (1709-1751), Denis Diderot (1713-1748) şi 
Paul Henry Dietrich, baron de Holbach (1723-1789), bineînţeles fără să fie neglijate sau 
estompate relaţiile de colaborare, influenţele reciproce şi contribuţiile personale aduse în 
epocă de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Condillac, d’Alembert ş.a. 

Împletind metoda biografică cu cea comparativă şi tematică, autorul aduce în 
discuţie numeroase probleme specifice secolului al XVIII-lea, le supune unui examen 
amplu din perspectiva rezultatelor actuale ale ştiinţei şi filosofiei şi reuşeşte să 
reconstituie, dar să şi explice iluminismul ca o etapă importantă a gândirii franceze şi 
universale. Este utilizată o informaţie bogată şi variată din sfera istoriei, filosofiei, 
politicii, dreptului, economiei, psihologiei, moralei, anatomiei, biologiei, fizicii etc., 
informaţie în măsură să conducă cititorul atât în meandrele momentului istoric şi 
filosofico-ştiinţific respectiv, cât şi ale gândirii filosofilor analizaţi, pentru a evidenţia 
liniile directoare ale concepţiei fiecăruia şi originalitatea demersului propriu, dincolo de 
influenţe şi împrumuturi. Lucrarea se impune astfel ca o exegeză istorico-filosofică 
profundă şi de amploare, distinctă în literatura de specialitate. 

Volumul se deschide printr-o succintă incursiune în istoria Franţei, implicit şi în 
istoria frământatului secol al XVIII-lea. Sunt scoase în evidenţă câteva aspecte 
semnificative ale contextului istoric şi spiritual în care s-au format, au trăit şi au activat 
La Mettrie, Diderot şi d’Holbach. Celelalte şapte capitole sunt organizate tematic. După 
reconstituirea relaţiei fireşti dintre om, natură şi societate, lucrarea se opreşte asupra unei 
vii problematici de filosofie politică, morală, ştiinţe ale naturii şi religie (domeniu în care 
se remarcă toleranţa religioasă afirmată de gânditorii analizaţi), făcând, totodată, legături 
pertinente cu posteritatea filosofică, cu consecinţele pozitive ale momentului iluminist în 
dezvoltarea culturii umane. 

* Ioan C.Ivanciu, Filosofi francezi ai secolului luminilor. Ideologia libertăţii şi a 
echilibrului social, Editura „IUS-R.A.B.”, Bucureşti, 1997, 400 p. IBNS 973-97823-0-2. 
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Ideea centrală a lucrării subliniază că, în desfăşurarea reflecţiilor lor filosofice, La 
Mettrie, Diderot şi d’Holbach au pornit de la om şi societate, ca obiect prioritar de 
cunoaştere. În această perspectivă, lucrarea analizează şi apreciază concepţia acestor 
gânditori despre natură (materie), mişcare, determinism (fatalism), cunoaştere, morală, 
religie etc., şi nu în ultimul rând, despre societate. Considerarea filosofiei lor drept 
mecanicistă şi metafizică sau idealistă în planul vieţii sociale este supusă unui examen 
minuţios, în care pot fi desluşite noi şi inedite sensuri ale tezelor şi principiilor avansate 
de La Mettrie, Diderot şi d’Holbach. 

Sintetizând bogatul conţinut de idei al operelor acestor gânditori, autorul 
evidenţiază principalele trei direcţii în care ei şi-au afirmat personalitatea creatoare. 

O primă direcţie îşi găseşte expresia în traducerea şi comentarea a numeroase 
lucrări ştiinţifice, filosofice şi de morală. O astfel de muncă, încununată de succese 
remarcabile, desigur că nu ar fi fost cu putinţă fără o erudiţie bogată şi un vast orizont 
cultural-ştiinţific. Ca şi alte prestigioase nume ale epocii, La Mettrie, Diderot şi 
d’Holbach au făcut dovada unui spirit prin definiţie enciclopedist, capabil să se mişte cu 
o dezarmantă uşurinţă în domenii dintre cele mai diferite, cum ar fi, spre exemplu, 
literatura, arta, medicina, biologia, chimia, fizica şi matematica, logica, filosofia, morala, 
dreptul şi politica, teologia etc. 

Ca un moment de vârf al activităţii lor se situează elaborarea celebrei 
L’encyclopédie, grandioasă operă de cultură, artă şi ştiinţă. Deşi este o lucrare colectivă, 
căci la elaborarea ei a participat majoritatea covârşitoare a celebrităţilor epocii, acest 
monument al filosofiei iluministe rămâne indisolubil legat de numele şi personalitatea 
impunătoare a lui Denis Diderot. Fără talentul şi priceperea sa, fără munca, pasiunea şi 
dăruirea lui Diderot, timp de aproximativ trei decenii, este foarte puţin probabil ca această 
capodoperă a geniului uman să-şi fi făcut vreodată apariţia. 

În acelaşi timp, L’encyclopédie poate fi apreciată şi ca o punte de trecere la cea  
de-a doua direcţie de manifestare a creativităţii lor, aceea a elaborării şi publicării de 
lucrări personale. Ne gândim, pe de o parte, că o asemenea vastă sinteză a cunoştinţelor 
omeneşti a fost precedată de numeroase traduceri din alte limbi, iar, pe de altă parte, că 
unele dintre articolele şi opiniile publicate în Encyclopédie vor fi reluate şi dezvoltate, 
autorii ei izbutind astfel să finalizeze şi o serie de cărţi personale, unele de mare valoare şi 
originalitate. Aceste lucrări au acoperit o largă arie tematică, în unele cazuri tradiţională, 
în altele însă de o mare actualitate, în epoca lor. De aici, fireşte, militantismul lor, însoţit 
aproape cu regularitate de un vădit ton polemic, pe alocuri extrem de virulent. 

Scrise într-un limbaj accesibil, lucrările lui La Mettrie, Diderot şi d’Holbach s-au 
bucurat de o mare audienţă şi au stârnit în epocă un interes deosebit în cele mai diverse 
cercuri ale opiniei publice naţionale şi internaţionale. Iată de ce, în rezumat sau integral, 
nu puţine dintre cărţile lor au fost reeditate de mai multe ori, în ţară şi peste hotare, dar 
aproape toate în mod clandestin. Ele au reprezentat un veritabil instrument de luptă, de 
critică incisivă, de persiflare şi de ridiculizare a tot ce poate să împovăreze fiinţa umană, 
să înăbuşe sau să mutileze spiritul uman în aspiraţiile lui îndreptăţite către libertate şi 
dreptate. 

În sfârşit, cea de-a treia direcţie prin care La Mettrie, Diderot şi d’Holbach şi-au 
făcut simţită prezenţa în istoria culturii şi a filosofiei, a ştiinţei şi a umanismului, este 
strâns legată de neostoita lor sete de cunoaştere, de pasiunea pentru adevăr şi de marea 
risipă de energie făcută cu intenţia mărturisită de a corecta şi chiar de a înlătura 
reprezentările eronate despre om şi natură. Lucrările lor  conţin o suită de idei, de 
adevăruri, teze şi principii de ordin ştiinţific, filosofic, moral, artistic etc., care au devenit 
„bunuri” ale umanităţii. Dată fiind valoarea lor, nu puţine dintre problemele puse, abia 
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schiţate sau doar sugerate de La Mettrie, Diderot şi d’Holbach „se vor regăsi – apreciază 
profesorul Ioan C. Ivanciu –, într-o formă dezvoltată, în diverse variante, în operele 
multor oameni de ştiinţă şi gânditori moderni, precum Kant, Laplace, Bentham, Destutt 
de Tracy, von Schiller, Mill, Proudhon, Feuerbach, Marx, Engels, Conta, Plehanov, 
Watson etc.” (p.397). Stau mărturie, în acest sens, ideile şi intuiţiile lor – de o 
incontestabilă însemnătate – privind teoria electronică a materiei, complementaritatea 
acţiunii şi reacţiunii forţelor, coexistenţa echilibrului şi a dezechilibrului în Univers, 
ordinea şi dezordinea în lumea materială şi în viaţa socială relaţia dintre ordinea naturală 
şi principiul conservării materiei şi energiei, structura materiei în general şi a substanţei 
vii în particular etc. Mai ales la acest nivel, al materiei vii, La Mettrie, Diderot şi 
d’Holbach s-au distins printr-o serie de consideraţii ce aveau să-şi demonstreze valoarea 
lor abia o dată cu cercetările contemporane întreprinse în aria de competenţă a fizicii, 
chimiei, biologiei, fiziologiei nervoase, psihologiei experimentale şi psihopatologiei, ca şi 
în aria altor discipline sau ramuri ale ştiinţei. Totodată, aceşti gânditori au avut intuiţii 
remarcabile şi în ceea ce priveşte raporturile dintre nevoi (necesităţi), actul organizării şi 
mijloace, subliniind implicit rolul aparte ce revine educaţiei de toate felurile în formarea 
şi evoluţia omului, a umanităţii, justiţiei şi libertăţii. 

Scris într-un stil plăcut, clar, volumul Filosofi francezi ai secolului luminilor, 
elaborat de prof.univ.dr. Ioan C. Ivanciu, se adresează, deopotrivă, cercetătorilor, cadrelor 
didactice şi studenţilor, dar şi unui cerc mai larg de cititori, iubitori de filosofie 

  
  Pamfil NICHIŢELEA 

 
* 

P. M. Schuhl, Eseu asupra formării gândirii greceşti, traducere de Liliana 
Zaschievici, Bucureşti, Teora, 2000. 

 
Ca şi J. P. Vernant, P. M. Schul caută „originile” gândirii eline dincolo de primele 

ei manifestări efective  prin Thales şi milesieni. Ca atare, istoricul francez al filosofiei îşi 
începe cercetarea cu investigarea credinţelor şi practicilor magico-religioase de dinainte şi 
de după Homer. Spre deosebire de J. P. Vernant însă, P. M. Schul nu se opreşte doar la 
identificare surselor/elementelor care au dat naştere filosofiei greceşti, ci purcede şi la 
analiza acestei filosofii, oprindu-se însă la secolul lui Pericle, la Anaxagoras şi sofişti.   

 
 
Jean Brun, Neoplatonismul, traducere de Cătălin Anghelina, Bucureşti, Teora, 

2000. 
 
Jean Brun este binecunoscut pentru capacitatea lui de a oferi  prezentări clare şi 

cvasi-complete ale unor gânditori sau curente filosofice greceşti într-un spaţiu editorial 
destul de restrâns, cum este cel pe care îl pun la dispoziţie cărţile ce apar în colecţia Que 
sais-je? de la P.U.F. Aici, Brun îşi are propria sa „colecţie”, cu lucrări despre Socrate, 
epicureism sau stoicism. Neoplatonismul, în ciuda titlului, este mai degrabă o monografie 
asupra filosofiei lui Plotin, căci alţi neoplatonicieni (Porphyrios, Iamblichos, Proclos şi 
Damascius) sunt trataţi destul de fugar într-o „anexă” a celui de-al treilea capitol. 
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W. K. C. Guthrie, O istorie a filosofiei greceşti, vol. I, traducere de Mihnea 
Moise şi Ioan Lucian Muntean, Notiţă introductivă de I. L. Muntean; vol. II, traducere de 
Diana Roşculescu, Bucureşti, Teora, 1999. 

 
Din monumentala lucrare în şase volume a profesorului britanic, editura Teora ne 

pune la dispoziţie traducerea primelor două volume. În cel dintâi, W. K. C. Guthrie 
prezintă, cu minuţie de filolog şi exactitate de istoric al filosofiei, gândirea milesienilor, a 
lui Heraclit, Xenophan, Pythagoras şi a pythagoricienilor; în cel de-al doilea, el continuă 
cu eleaţii, Anaxagoras, Empedocles, Archelaos şi atomiştii.  

 
 
Werner Jaeger, Paideia, vol. I, traducere de Maria-Magdalena Anghelescu, 

Bucureşti, Teora, 2000. 
 
Paideia este o carte erudită care nu se adresează doar specialiştilor, ci şi tuturor 

acelora care admiră şi iubesc spiritul vechii Elade, ca şi celor ce sunt interesaţi de cultură 
în general şi de modelele ei. În acest prim volum tradus, Jaeger analizează evoluţia 
omului grec, evoluţia culturii eline şi a  principiilor ei despre educaţie din primele două 
etape ale istoriei greciei: cea arhaică şi cea clasică. 

 
 
Lie-Zi – Calea vidului desăvârşit, traducere din chineza veche, introducere, note şi 

comentarii de Florentina Vişan şi Irina Ivaşcu, Iaşi, Polirom, 2000. 
 
După Lao-Zi şi Zhuang-Zi, Lie-zi este cea de-a treia carte clasică a daoismului. 

Deşi compilaţie târzie de eseuri daoiste, această „clasică” reuşeşte să fie o adevărată 
sinteză a principalelor teme ale daoismului filosofic şi religios. Dintre aceste teme, cea 
mai mare atenţie este acordată celei ce priveşte desăvârşirea cunoaşterii şi acţiunii pentru 
a putea ajunge la depăşirea puterilor limitate ale trupului şi la nemurire.  

 
Richard Rorty, Filosofia şi oglinda naturii, traducere de Radu Eugeniu Stan, 

Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2000. 
 
Coleg de generaţie cu W.V.O. Quine, R. Rorty s-a făcut cunoscut mai ales prin 

tentativa sa de a arăta că pretenţiile filosofiei de a se erija în funcţia de întemeietoare şi de 
judecătoare a celorlalte moduri de cunoaştere umană  sunt vane. În lucrarea de faţă,  
autorul consideră că sfârşitul secolului XX va aduce filosofiei contemporane vindecarea 
de această boală a trufiei. Numai aşa poate filosofia să devină o adevărată „Oglindă a 
naturii”.  

 
Jean-Luc Marion, Dumnezeu fără fiinţă, traducere de Mihaela Cosma, postfaţă 

de Cornel Mihai Ionescu, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2000. 
 
Lucrarea discipolului lui Heidegger şi Hans urs von Balthasar este scrisă în răspăr 

faţă de întreaga tradiţie a teologiei occidentale, dominată de realismul tomist. Pentru       
J. L. Marion, Dumnezeu nu mai este identic cu „fiinţa supremă” sau „absolută”, ci, pe 
linie apofatică areopagitică, Dumnezeu, este văzut ca fiind „dincolo”, „mai presus de 
fiinţă”, termenul de „fiinţă” potrivindu-i-se ca un „nume divin” catafatic mai puţin 
inadecvat decât altele. 
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Yvon Brés, Psihologia lui Platon, traducere de Mihaela Pop, Bucureşti, 
Humanitas, 1999. 

 
Psihologul francez analizează gândirea lui Platon – mai ales tema eros-ului – din 

perspectivă psihanalitică. El consideră că eros-ul platonic şi experienţa iubirii în viziunea 
lui Platon au putut fi redescoperite şi cu adevărat înţelese abia de către modernitatea 
târzie, prin psihologia abisală a secolului XX, pe care, după Brés, Platon pare să o 
prefigureze.  

 
 
W. K. C. Guthrie, Sofiştii, traducere de Mihai C. Udma, Bucureşti, Humanitas, 

2000. 
 
Competiţie sau colaborare cu editura Teora? Nu se ştie şi nici nu contează. 

Important este faptul că graţie editurii Humanitas dispunem acum şi de traducerea acelei 
părţi din ampla şi elaborata Istorie a filosofiei greceşti, parte pe care Guthrie o dedică 
sofiştilor. În acest volum, istoricul britanic al filosofiei pune în lumină rolul de ferment 
intelectual pe care Protagoras, Gorgias ori Hippias l-au avut în cultura greacă. Guthrie ne 
arată în ce măsură problemele cele mai importante puse în discuţie de către sofişti 
(posibilitatea cunoaşterii, raportul nomos-physis în morală, religie, organizarea socială 
etc.) i-au stârnit pe un Socrate sau Platon, a căror gândire trebuie legată de opera larg 
culturală a sofiştilor pentru a fi mai bine înţeleasă. 

 
 
Alexandre Koyré, Filosofia lui Jakob Böhme, traducere de Roxana Ilie şi Sorin 

Băiaşu, Bucureşti, Humanitas, 1999. 
 
Epistemologul şi filosoful francez de origine rusă a studiat la Göttingen cu Husserl 

şi Hilbert, şi la Paris cu Bergson şi Brunschvicg. Studiul său consacrat filosofiei lui  
Jakob Böhme pune în discuţie principalele teme de reflecţie ale „primului filosof 
german”: existenţa lui Dumnezeu, problema creaţiei, sufletul uman etc. În ciuda com-
plexităţii recunoscute a gândirii lui Böhme, Koyré izbuteşte să creioneze un portret bine 
conturat al acesteia. 

 
 
Sören Kierkegaard, Boala de moarte, traducere, prefaţă şi note de Mădălina 

Diaconu, Bucureşti, Humanitas, 1999. 
 
Socotit ca fiind „părintele existenţialismului”, gânditorul danez a devenit, aşa cum 

intuia, „citit, foarte citit” de către posteritate. Influenţându-i pe Heidegger, Jaspers,         
G. Marcel sau J. P. Sartre, el a impus, totodată, în limbajul filosofic curent termeni 
precum: „angoasă”, „existent” etc. În lucrarea acum tradusă, Kierkegaard identifică „boala 
de moarte” cu disperarea la care ajunge omul lipsit de credinţă sau omul neîmplinit. 
Distingând trei tipuri fundamentale de disperare şi trei tipuri umane adiacente, 
Kierkegaard ajunge la o concluzie deloc confortabilă: omul este o fiinţă mult prea josnică 
pentru a se putea ridica la înălţimile atât de nobile ale creştinismului. 
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Jose Ortega y Gasset, Câteva lecţii de metafizică, traducere şi prefaţă de              
S. Mărculescu, Bucureşti, Humanitas, 1999. 

 
Gânditorul spaniol a fost o personalitate polivalentă, fiind în egală măsură şi cu 

egală strălucire profesor, eseist, filosof, jurnalist ori conferenţiar. În aceste Lecţii de 
metafizică, care reprezintă un curs ţinut de el în 1932-1933 la Madrid, Ortega y Gasset 
încearcă o redefinire a metafizicii în opoziţie cu întreaga istorie a filosofiei. Propria sa 
metafizică o defineşte ca raţio-vitalistă, întrucât el identifică „primul adevăr” al acesteia 
cu Viaţa umană conştientă de sine. 

 
 
Jose Ortega y Gasset, Ce este filosofia? Ce este cunoaşterea?, traducere şi 

prefaţă de S. Mărculescu, Bucureşti, Humanitas, 1999. 
 
Această operă a filosofului spaniol reuneşte materia a două cursuri ţinute de el între 

1929 şi 1932. Influenţat de gândirea germană – în cadrul căreia şi-a desăvârşit studiile 
filosofice – Ortega y Gasset pune aici o problemă în mare vogă în prima jumătate a 
secolului XX: reforma filosofiei şi a filosofării. El reia şi clarifică în această carte teme 
proprii dezbătute în lucrări anterioare: „raţio-vitalismul”, „elitele”, „punctul de vedere” 
etc. Ce este filosofia? Ce este cunoaşterea? arată, o dată în plus, că gândirea iniţiatorului 
„şcolii de la Madrid” este un tot coerent, în ciuda faptului că este răspândită în atâtea 
lucrări fără legătură aparentă între ele.  

 
 

Ilie PINTEA 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
       
 
 
 

 


	Copint
	Seria 
	Studii  de  Filosofie
	Nr. 3, 2001

	BUCUREŞTI, 2001


	Cup
	La a 70-a aniversare a prof. univ. dr. Ion Tudosescu  
	Istoria filosofiei
	George Lăzăroiu, Concepţia lui Wittgenstein asupra analizei logice a limbajului 

	Logică şi epistemologie

	Carte
	La a 70-a aniversare a prof. univ. dr. Ion Tudosescu
	ION  TUDOSESCU,  LA  ŞAPTEZECI  DE  ANI
	REPERE

	O  AMPLĂ  SINTEZĂ  ÎN  DOMENIUL  FILOSOFIEI
	                                                             Ioan N. ROŞCA
	DETERMINISM  ŞI  HAZARD
	Marin ŢURLEA

	Deterministă este realitatea sau teoria?
	Cauzalitatea versus determinism?
	Einstein justificat sau „completarea deterministă”
	a mecanicii cuantice

	BIBLIOGRAFIE
	ÎNCEPUTURILE  PRAXIOLOGIEI  ÎN  ROMÂNIA
	Cornel POPA
	Gh. Al. CAZAN
	De ce este necesară educaţia „filosofică”




	Carte1
	Ioan C. IVANCIU

	Carte2
	CONCEPŢIA  LUI  WITTGENSTEIN  ASUPRA
	ANALIZEI  LOGICE  A  LIMBAJULUI  NATURAL
	     George LĂZĂROIU
	Logică şi epistemiologie


	LOGICA  ACCEPTĂRII,  OPINIILE  ŞI  ARGUMENTAREA
	Cornel POPA
	Acceptarea, respingerea şi dubiul faţă de o disjuncţie
	Definiţia implicaţiei
	Reguli de introducere a acceptării 
	Relaţia de preferinţă şi acceptarea
	Reguli de consistenţă
	Ap
	Rp
	Dp
	Regulile negării valorizărilor elementare A, R, D
	Reguli ale acceptării şi respingerii formulelor moleculare
	Observaţii
	BIBLIOGRAFIE





	SCHEMELE  DE  INFERENŢĂ  ŞI  GÂNDIREA  NATURALĂ

	I


